
yükşehir Belediyesi sınırlarına alınmamız nedeniyle, İlçe Dernekler Bürosu kaldırıldı

iernekler başvurularını Bursa’ya yapacak
1 Sayılı Dernekler Yasası'nın 23.11.2004 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, ‘Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan İlçe Kaymakamlıklarında ayrı- 

! İçe Demekler Büro Şeflikleri oluşturulamaz' hükmüne dayanılarak, 23.7.2004 tarihinde çıkan 5216 sayılı ‘Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre, ilçemizin
sa Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmesi nedeniyle, Gemlik’teki derneklerin resmi işleri bugünden itibaren İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 
Jülecek. Yapılan açıklamada, dernekler ile ilgili başvuruların Valilik Hizmet Binası 3. katında bulunan İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılması istendi.
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GEMLİK UMURBEY’de 

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi 

Ayrık nizam, dubleks villalar 
Tel : 0.224 513 38 84 
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nde 5.5 yıl görev yapan meclis üyeleri plaketle ödüllendirildi

' Ticaret Odası’nda anlamlı tören
Güne Bakış
Kadri güler
kadri_guler@hotmail.com

Odalar..
demokrasilerin olmazsa olmazlarının başın- 
sivil toplum kuruluşları gelir.

Türkiye’de çok güçlü sivili toplum kuruluşları 
r.

i Ju kuruluşların üst kuruluşlarının aldıkları 
rarlar ve açıklamalar, siyasi iktidarlarca her 
man dikkate alınır.
îemlik Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluş tari
fle ilçenin en eski sivil toplum örgütüdür, 
çük esnaf ve sanatkarlar, Esnaflar Odası 
tısı altında, tüccar ve sanayiciler de Ticaret 
Sanayi Odalarında örgütlüdürler.

' zün, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
işkanı Haşan Sözüneri, birlikte hizmet yapa 

a Oda Meclisi üyelerine teşekkür plaketi 
> ‘di.

?u kurumlarda görev yapan kişilerin genelde 
addi bir beklentileri yoktur. Zamanlarını 

| eslek gruplarını için harcarlar.
turu bir teşekkür veya basit bir plaket, gönül- 

1- ;i mutlu kılar.
I Hatırlanmayı, ödüllendirilmeyi, anımsanmayı 
t ir insan ister.

.‘ence, bu tür ödül törenleri önemlidir.
! ’irçok kurumda 10-25-30. yıllarda çalışanları- 

altın, plaket gibi armağanlar verilir.
I 'unu yapmayan kurumlara yapmalarını 

jlık veririm.
'caret Borsa’sı ve Ticaret Sanayi Odası’nda 
çalışma dönemi daha sona eriyor.
.i nedenle, önümüzdeki günlerde seçimler 
>ılacak.
vsa’da hizmete iki liste talip.
.jaret ve Sanayi Odası’nda, Meclisi oluştu- 
ak, meslek komiteleri seçimlerinde bazı 
nlarda çekişmelerin olduğunu duyuyoruz. 
Inemli oda’nında seçimlerini izleyip kulis
le sîzlere aktaracağız.|

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde yönetim ile birlikte 5.5 yıl görev 
yapan meclis üyelerine dün, Ticaret Odası Meclis Başkanı Haşan Sözüneri 
tarafından teşekkür plaketi verildi. Törende konuşan Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, “Aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkardık. Serbest Bölge 
ve limanların açılmasıyla Gemlik büyük önem kazandı” dedi. Haberi syf 3’de

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanı ve üyeleri toplu halde görülüyor.

Gemlik Karate’de başarıya koşuyor
Bursa Mimar Sinan
Spor Salonu’nda yapılan 
İlköğretim okulları 
yıldızlar ve Küçükler

Karate İl birinciliği 
müsabakalarında 
Gemlik'li sporcular 
2 birincilik,

2 ikincilik ve 3 
üçüncülükle döndüler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bektaşi bugün de yaşasaydı ya...
Bektaşi yaman adam. Akıllımı da akıllı.. Kendisine 

sataşılmasından hiç hoşlanmaz. Kıvrak zekasıyla ken
disine sataşanın canına okur. Örnek mi çoook..

Örnekleri okudukça insanın ,'Bektaşi keşke bugün
leri de görseydi ' diyesi geliyor.

İkinci Mahmut, Yeniçeri ocağını kaldırdıktan sonra, 
Alevi-Bektaşi kesimi üzerinde terör estirmiş, kimilerini 
öldürmüş, kimilerini ise sürdürmüştü. İstanbul'da 
hiçbir Bektaşi ortaya çıkamaz olmuştu.

Padişah bir gün Bahçekapı'dan geçerken kork
madan, göğsünü gere gere dolaşan bir Bektaşi babası 
görmüş. Adamın rahat tavırları padişahı etkilemiş. 
Çağırtılmasını buyurmuş. Baba gelince şöyle demiş :

-Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, gizlendi.Sen bura
da yalnız başına ne dolaşıyorsun?

Baba çekinmeden yanıtlamış :
-Sultanım, onlar gitti, beni damızlık bıraktılar!
Avcı Sultan Mehmet bir gün adamlarıyla beraber 

akşama kadar bir keklik bile vuramaz. Bunun sebebini 
de, sabahleyin gördüğü bir dervişin uğursuzluğuna 
bağlar. Solaklara seslenir. Saraydan çıkarken, şu şu 
tipte, sivri külahlı, sırtı kambur birinin önünden 
geçtiğini söyler ve hemen bu adamı bulmaları emrini 
verir. Tarife göre Bektaşi babalarından ayyaş Hamza 
Babayı yaka paçahuzura getirirler.

Sultan :
-Bre uğursuz, nabekar!... Bugün sabahleyin karşıma 

çıktın. Bu yüzden akşama kadar bir ava rastlaya
madım. Bu ne uğursuzluktur.Vurun kellesini...

Bektaşi bakar ki kelle elden gidiyor. Son bir dileğini 
açıklamak için söz alır:

-A devletlum siz beni gördünüz bir keklik vura
madınız. Ama insaf ediniz, benim de bugün ilk 
gördüğüm sizdiniz ve kellemi kaybediyorum. Söyleyin, 
uğursuzluk hangimizde!...

Bektaşi, evinde misafir olduğu için, karpuzcuya 
uğramış:

-İyi karpuzun var mı?
-Kurabiye gibi baba, güven bana!
-Peki öyleyse iyi bir tane ver bakalım
Karpuzcu birini seçip vermiş.Baba erenler dm ış ve 

eve gitmiş.
Bektaşi, yemekten sonra, konuklarının önımde 

karpuza gururla bıçağı vurmuş.
Fakat o ne?İlk bıçak darbesinden sonra etrafı koku 

almış.Karpuz ikiye ayrılınca da, foş diye çürüyen içi 
masaya yayılmış.

Tabii her taraf berbat, 
Bektaşi ise mahçup olmuş. 
Baba, sabahı zor etmiş ve soluğu karpuzcuda almış

-Erenler, seni tebrik ederim?
Karpuzcu şaşırmış :
-Hayrola baba, beni niye tebrik ediyorsun?
Bektaşi :
-Ulan kesmeden, delmeden o karpuzun içine nasıl 

sıçtın, doğrusu şaşıp kaldım. Seni onun için tebrik 
ediyorum.

Zeytin budama
bilimselleşiyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytincilik Uzmanı 
Ziyafettin Akıngöl

GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN 
MÜŞTERİLERE SÜRPRİZ HEDİYE!

İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 
Zeytin Yetiştiriciliği . 
ve Budama Kursu 
başladı.
Dün, Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda başlayan 
kursun Oda seçimleri 
nedeniyle bugünden 
itibaren Esnaf Kefalet 
Kooperatifi

I Salonu’nda devam 
edeceği öğrenildi. 
İl Tarım Müdürlüğü 
Zeytincilik Uzmanı 
Ziyafettin Akıngöl 
tarafından verilen 
kursa 26 çiftçi 
katılarak bilgilerini 
arttıracak.
Beş günde toplam 
40 saat sürecek olan 
Kursun başlangıcında 
katılımcılara Uzman 
Ziyafettin Akıngöl 
tarafından zeytinin 
insanlar tarafından ilk 
buluşu anlatıldı. 
Akıngöl, Truvah'lar 
döneminde yağıyla 
başlayan zeytinin 
serüveninin 
günümüze kadar ki 
sürecini anlatırken 
AB uyumuna ayak 
uydurmak ve 
rekabeti sağlaya
bilmek için kaliteli 
ürün yetiştirmenin 
şart olduğunu

ifade etti. 
Zeytinin çok 
büyük 
ekonomik güç 
olduğunun altını 
çizen Akıngöl, 
zeytini tanım
larken "İmpara
torluklar kurmuş 
çok önemli ve 
kutsal bir 
üründür" şek
linde konuştu.
Zeytinin 
giydirilmiş bir 
ağaç olduğunu 
söyleyen
Akıngöl, "Zeytin 
ağacı diğer 
ağaçlara benze
mez, bunun için ağacı 
çok iyi tanımak ve 
değerini iyi 
bilmek gerekir" dedi. 
Zeytinliklerin üstü 
açık birer sanayi 
kuruluşları olduğunu 
da söyleyen Akıngöl, 
"Bu işlerle uğraşanlar 
ateşten gömlek 
giymek zorundalar" 
dedi.
GEMLİK İLGİSİZ 
Gemlik'in Türkiye'nin 
en iyi zeytinini 
yetiştirmesine rağmen 
böyle toplantı ve 
kurslara ilgisiz 
kalmasının üzücü 
olduğunu da sözlerine 
ekleyen Zeytincilik 
Uzmanı Ziyafettin 
Akıngöl, "Mudanya'da 
yaptığımız kursa 350 
kişi katıldı. Gemlik'te

yapıyoruz sadece 26 
kişi katılıyor. Bu da 
bizleri üzüyor.” 
diyerek sitemde 
bulundu.
Bilginin ayağa 
gittiğinde "ayağa 
düştüğünü" 
söyleyen Akıngöl, 
"Ama ayak bilgiye 
giderse o zaman 
değeri artar, ben 
sizin ayağınıza 
geliyorum, sizler 
önemsemiyorsunuz " 
dedi.
İl Tarım Müdürlüğü 
Zeytincilik Uzmanı 
Ziyafettin Akıngöl, 
devam eden kursta 
zeytin ağacının 
bilinçli olarak 
nasıl budanması 
gerektiğini de 
katılımcılara CD ile 
gösterecek.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nde 5.Ş yıl görev yapan meclis üyeleri plaketle ödüllendirildi

Ticaret Odası’nda anlamlı tören
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
5.5 yıldır görev 
yapan meclis 
üyelerine teşekkür 
plaketi verildi. 
Son meclis 
toplantısında meclis 
Başkanı Haşan 
Sözüneri, dönem 
içinde yapılan çalış
maları hatırlatarak 
görev yapan üyelere 
teşekkür etti. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt'ta meclis 
üyelerine yaptığı 
konuşmada, azim ve 
şevkle başladıkları 
görevi aynı azimle 
bitirdiklerini 
belirterek, "Bizden 
evvelkilerden 
aldığımız bayrağı 
sizlerin desteğiyle 
daha yukarılara 
çıkardık. Bu süre 
içinde odamızı 
coşkuyla temsil ettik. 
Gemlik Serbest 
Bölge ve Limanların 
açılmasıyla çok 

büyük önem kazandı. 
Bu süreçte odamız 
saygınlık kazandı, 
serbest bölgede 
çalışan 3 bin 500 
kişiden yözde 
yetmişi Gemlik'ten 
alındı ve buna 
odamız öncülük etti. 
Ancak bölgenin 
yüzde 30 kapasiteyle 
çalışması buraya 
işçi yerleştirmemizi 
engelledi. İnşallah 
ileri ki yıllarda Bursa 
serbest Bölgesi 
ismini Gemlik 
Serbest Bölgesi 
olarak değiştiririz" 
dedi. Kemal Akıt 
ayrıca, üyelere 
çağrıda bulunarak, 
odaya sahip çık
malarını istedi. 
Üyelerden Erdoğan 
Barutçuoğlu'da 
son zamanlarda 
Gemlik zeytinine 
yöneltilen suçla
malara karşı 
Ticaret Odası ile 
Ticaret Borsası'nın 
ortaklaşa hareket 
etmesini istedi.
Uzun yıllar Odaya 

başkanlık yapan 
Tevfik 
Solaksubaşı'da 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin 
ekonomik yönden 
50 vilayetinden 
üstün olan Gemlik'in 
maden alanında da 
büyük faaliyetleri 
olduğuna dikkat 
çekti. Solaksubaşı 
"Limanda bulunan 
mendireğin de uzatıl
ması fayda sağlaya
cak. Bunun yanında 
Gemlik'in geç kaldığı 
üniversiteye biran 
önce kavuşması 
çalışmaların 
hızlandırılması 
gerekiyor" 
şeklinde konuştu. 
Yarın yapılacak 
seçimler öncesinde 
görevleri biten üyeler 
meclis salonunda 
düzenlenen törende 
plaketlerini alırlarken 
hatıra fotoğrafı 
çektirdiler.
1999-2005 yılları 
arasında görev 
yapan Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
üyelerinden Kemal 

Akıt, Haşan 
Sözüneri, Sadullah 
Uçan, Haşan 
Yıldırım, Nazım 
Bayrak, Emrullah 
Özaydın, Tevfik 
Solaksubaşı, Yavuz 
Alemdar, Sezai 
Gençoğlu, Erhan 
Öksüz, İbrahim 
Çetin, Necati Demir, 
Salih Üngör, Şahin 
Danış, Sami Taran, 
Seyhan Aydın, 
Faruk Güzel, Osman 
Onsekiz, Erdoğan 
Barutçuoğlu ile 
Zafer Yıldırım 
teşekkür belgelerini 
aldılar.
Yarın yapılacak 
Ticaret ve Sanayi 
Odası meclis seçim
lerinde 20 olan üye 
sayısı önümüzdeki 
dönem için 25 olarak 
belirlenirken 5 yıllık 
görev süresi ise 
4 yıla indirildi.
Seçilecek meclis 
üyeleri Pazartesi 
günü saat 14.00- 
16.00 arasında 
toplanarak, Yönetim 
Kurulu üyelerini 
seçecekler.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Mutluymuşuz...
DİE anketine göre; ülkemizdeki 
mutsuzların oranı % 9,5 imiş 
Yoksulluk-yoksunluk 
mutluluk veriyor demek!... 
% 90 mutlu ise, neden bunca şikayet 
Neden gülüp, oynamıyor? 
Oynatıyor, kafayı oynatıyor 
Oynatan, oynatana hem de 
nasıl, sürüsüne bereket 
Yeter! İnsanlarla alay etmeyin canım.



1 Mart 2005 Salı raamsa
Hm GUNtUK SIYASI GAZElt

Sayfa 9

Atletizm de “sınıf avrımı
projesi” başlıyor

Ot Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

işte Gemlikspor
Gemlikspor 2 - Yıldırım 0

Atletizmde 
"sınıf ayrımı" 
projesi yaşama 
geçiriliyor.
Sporun temel 
branşlarından 
biri olan atle
tizmde, dünyanın 
önde gelen 
ülkelerinde 
uygulanan 
"milli takım sporcu 
sınıflandırması" 
projesini 
Türkiye'de de 
uygulanmaya 
başlayacak.
4 gruba ayrılacak 
milli atletler,

ortamına son 
verilecek.
Proje sayesinde, 
sporcunun 
hangi düzeyde 
olduğu sürekli 
ve rahatlıkla

biçimde ortaya 
çıkacak.
Gruplandırmalarda 
Uluslararası 
Atletizm 
Federasyonları 
Birliği (IAAF)

Gemlikspor seyircisi ile 
barıştı. Bir seneden beri dış 
saha ve kendi sahasında gali
biyetle tanışmamıştı. Bugün 
Gemlik sahasında Yıldırım 
Belediyespor’la oynadığı maçı 
2-0 kazandı.

İlk devre orta sahayı kala
balık tutarak maçın üstün
lüğünü elde tutmak istedi. 
Nedense büyük ve çimen saha 
idmanı yapmayan Gemlikspor 
biraz bocalar gibi oldu. 
Yıldırımspor’un akınlarını dur
durmak için bir hayli terlediler.

İlk devre, azda olsa uzun 
toplar ve kotra ataklarla ümit 
veren akınlar yaptılar. Bu arada 
santrafor Ahmet, gençliğinden 
ve tecrübesizliğinden, iki gollük 
pozisyonu kaçırdı.

Orta hakemin ters kararları 
oyuncular üzerinde stres yarat-

Gökhan’ın ikinci devre oyunu. 
Ufuk ve Zeynel’in ileri çıkışları 
Yıldırımspor’u bunaltmaya 
başladı. Gol kendiliğinden geliy
orum der gibiydi ve öyle oldu.

Sol kanattan yapılan ortaya 
Ahmet’in vuruşuyla Gemlikspor 
1-0 öne geçti. Kubilay’ın sakat
lanıp çıkışında yerine giren 
Yalçın takıma biraz daha katkı 
sağladı. Zeynel’in sağdan 
getirip uzattığı topa, Ahmet’in 
kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
sırada kaleci tarafından 
penaltıyla durdurulunca, gene 
aynı oyunun penaltı atışından 
skoru 2’ye çıkardı. Gemlikspor 
orta saha ve geride top çevir
ince durum belli olmuştu.

Bir işi istemek lazım. Bu nasıl 
olur? Azim ve istekle. Beyin 
bütün uzuvlara hakim olduğu 
zaman o sporcunun yapamaya-

yalnızca elde ettik
leri derecelere 
göre değerlendirile
cek. Uygulamayla 
Türk sporunun 
temel sorunu olan 
sporcu kayırma, 
torpil ve kargaşa

kontrol edilebile
cek. Sınıflandırma 
sistemiyle hedefsiz 
sporcu kalmaya
cak. Uygulamayla 
Türk atletizminin 
dünyadaki 
yeri de net bir

puan sistemine 
göre dengeleme 
yapılacak. Türk 
atletlerin özellikle 
yurtdışında bugüne 
dek elde ettikleri 
tüm dereceler 
incelenecek.

tı. Buna ilave olarak sarı kartlı 
oyuncuları oyundan düşürür 
gibi oldu.

Yıldırımspor’lular muhakkak 
galibiyet için sert futbollarını 
devam ettirdiler.

İkinci devre, çabuk ve oyuna 
hakim duruma geçtiler.

cağı başarı yok. Gönülden 
kucaklıyorum.

Gemlik seyircisine teşekkür
ler. Gemlik seyircisine layık 
olmaya çalışacak.

Kaleci Murat, Caner, Zeynel, 
Ahmat, Gökhan temayüz eden 
sporculardı.

Kumlaspor 1 - Maksen 3
Yalova aldığım , SSK sağlık karnemi

Yalova Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Nevin USLU

Hayale kapılma Kumla 
yağma yok.

Deplasmada oynadığımız 
iki maçımızda da, iyi bir skor
la adını, üçüncü maçınızı 
oynadığınız Maksenspor,

hatalar söylenmemiş gibi 
herkes bildiğini okudu.

75. dakikada 
Maksenspor’lular penaltı kul
landı.

85. dakikada Kumla akının-

Gemlik Liman Başkanlığından aldığım 
5345000210 sicil nolu Gemi Adamı cüzdanımı 

zayi ettim. Hükümsüzdür.
Ümit ÜNVER

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere scınclcılye, 
masa, meşrubat, 
çerez, temin edilir

Körfez

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

öyle ahım şahım bir takım 
değil. Kumlaspor akıllı bir 
diziliş yapmış olsaydı galip 
gelebirdi.

Başta şunu yazmak isterim 
kısa boylu kaleci her zaman 
rakibe karşı dez avantajlıdır.

Kumlaspor ne yapıp edip 
kaleci sorununu halletmeli.

İlk bakışta, Kumla daha 
avantajlı gözüksede ilerleyen 
dakikalar bunun tam tersi 
oldu. Bu da kenar adamın 
takımı takım iyi yapama
masından ileri geldi. 
Dakikalar 
ilerledikçe bu hata
lar dışarıdan 
gözlenemedi, zira 
30. ve 40. dakikalar
da Maksem iki gol 
buldu.

Devere yak
laşırken 8 dakikalık 
bir zamanda Kumla 
hocası klüpten 
çıkıp soyunma 
odasına gitti. 
Herhalde saatine 
yanlış bakmış ola
bilir.

Soyunma 
odasında yapılan

da karanbolde Maksen’liler 
kendi kalelerine attıkları golle 
durumu 3-1 yaptılar.

Oyuncu değişikliği ise bir 
fiyasko ile mağlup takım. 
Müdafaya oyuncu aldı. 
Halbuki forvete iş yapabilen 
vurucu adam olmaları gerek
liydi.

Rakibini küçük görmeye
ceksin.

Topa girecek, pres 
yapacaksın. Şut atmadan gol 
olmuyor. Önümüzde 11 maça 
daha var. Ha gayret.

Dün yayınlanan skorlar aşağıdaki gibidir.
1- Gemlikspor 0 - 

Fehiyespor 0 -
2- N.Kemal 3 -

Gemlikspor 7 -
Gemlikspor 3 -
Y.Karaman 3 - 
Bağlarbaşı O -
Gemlikspor 2 -
Gemlikspor 3 -
Mudanya 3 - 
B. Trakya O -
Gemlikspor 1 -
Zaferspor 3 -

T- Gemlikspor 2 -

Fethiyespor 1 
Gemlikspor 0 
Gemlikspor 4 
N. Kemal 1 
Y.Karaman 2 
Gemlikspor 3 
Gemlikspor 1 
Bağlarbaşı 3 
Mudanya 1 
Gemlikspor 1 
Gemlikspor 3 
B. Trakya 1 
Gemlikspor 0
Zaferspor 3
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(g) ÖZEL ŞİFA POLİKLİNİĞİ
TETKİK TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ

TÜM BRANŞLARDA UZMAN HEKİM KADROSUYLA VE 
ACİL SERVİSİYLE 24 SAAT GEMLİK HALKINA 

HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR

■ > Kadın ve Doğum Hastalıkları
■ => Dahiliye
■ => Ortopedi
* => Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
■ ^> Genel Cerrahi

Kulak - Burun & Boğaz
■ > Enfeksiyon Hastalıkları
■ > Tıbbi Laboratuvar Tahlilleri

■ >> Göz
* =>• Nöroloji
• => Üroloji
■ Patoloji
■ => Psikiyatri
• => Fizyoterapi
■ => Akapunktur
■ => Check - Up

LABORATUVARIMIZDAKI TÜM TETKİKLERİ MİKROBİYOLOG VE
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NİDA ÇELENKOĞLU 

TARAFINDAN YAPILACAKTIR
SİFA-MED SAĞLIK HİZMETLERİ ve TIBBİ MALZEMELERİ TİC. LTD. STİ.

İstiklal Cad. No. 101/A GEMLİK - BURSA
Tel: (0.224) 513 21 22 (Pbx) Fax: (0.224) 514 57 17 

_______________________________________________________________________________
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Doğum sonrası depresyona dikkat!
Annelerin yüzde 
10'unun doğumdan 
sonra şiddetli 
depresyon 
geçirdiğini ve 
hayattan keyif 
alamadığını belirten 
uzmanlar, 
"Doğumun neden 
olduğu fizyolojik 
hormonal değişik
liklerle psiko-sosyal 
faktörler depresy
ona neden oluyor" 
dediler.
Psikolog Ferahim 
Yeşilyurt, doğum 
sonrası depresyonu

-, itfan keyif 
alan na hali" 

’rah ınımladı.
oleı yüzde 

un şiddetli
yon

Çocuklar sosyal 
güvenlik garantisi

Tüketici Hakları 
Derneği Samsun 
Şubesi Başkanı ve 
Samsun Devlet 
Hastanesi Halk 
Sağlığı Uzmanı Dr. 
M. Emin Dinççağ 
ve arkadaşları 
tarafından 65 yaş 
ve üzerindeki 
yaşlılar arasında 
yapılan ankette 
Türkiye'de çocuk
ların gelecekte 
yaşlılar için sosyal 
güvenlik garantisi 
olduğu ortaya çıktı. 
Anket çalışmasın
da, yaşlıların 
büyük bir çoğun
luğunun çocukları 
ile birlikte yaşadığı 
tespit edildi. Yaşlı 
erkeklerin yüzde 
35.8'inin kadınların 
ise yüzde 
49.6'sının çocukları 
ile birlikte yaşadığı 
ortaya çıktı. Dr. M. 
Emin Dinççağ, 
anketle ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, 

geçirdiğini belirten 
Yeşilyurt, "Doğum 
sonrası depresyon 
(post-natal 
depression) pek 
çok kadında 
görülüyor.
Postportum 
depresyon, doğum 
sonu depresyon; 
yani çökkünlük 
demektir. Her ne 
kadar 'doğum sonu* 
denmekteyse de 
doğum öncesi ve 
sırasında da 
ortaya çıkabilir. 
Depresyonun tipik 
belirtileri olan 
üzüntü, moralsizlik, 
kendine güvende 
azalma, 
kötümserlik, 
ağlama, 

yaşlı erkeklerin 
yüzde 4.7'sinin 
kadınların ise 
yüzde 19.1'inin yal
nız yaşadığını 
belirterek, 
"Huzurevinde 
kalan yaşlıların 
oranı erkeklerde 
yüzde 2.8, kadınlar
da yüzde 0.7 olarak 
bulunuyor. Çalış
maya katılan 
yaşlıların yüzde 
7.2' sinin çocuk
larının olmadığı, 
yüzde 32.8' inin 1 
ila 3 çocuğu

yakınma şikayetleri 
ortaya çıkar. Bunlar 
başlangıçta dikkati 
çekmeyebilir. Fakat 
bu duygu durumu
nun süresi uzayın
ca ( 15-20 gün 
kadar) çevrenin 
dikkatini çekmeye 
başlar. Bu tablo 
giderek ağırlaşa
bilir" dedi. 
Depresyonun 
hastada kötülük 

olduğu, yüzde 
51.4'ünün 4 ila 6 
çocuğa sahip 
olduğu, 7 ila 9 
çocuğu olanların 
yüzde 6.9 civarında 
olduğu belirlendi. 
10 ve üzerinde 
çocuğu olan yaşlı 
sayısının yüzde 1.6 
olduğu tespit edil
di" dedi.
Çalışmada 
yaşlıların çocuk 
ortalamasının 3.9 
çocuk olarak tespit 
edildiğini kaydeden 
Dr. Dinççağ,

görme hezeyan
larıyla kendine 
güven düşüklüğü, 
kendini suçlama, 
kendisini yararsız 
görme durumlarına 
yol açtığını anlatan 
Psikolog Yeşilyurt, 
"Daha ağır şeklinde 
(sistemsiz, mantık
sız) hezeyanlar ve 
görsel, işitsel hal- 
isünasyonlar 
tabloya eklenebilir.

"Günümüzde 
çocuk sayısının 
azaldığı ve artık 
çocukların sosyal 
güvenlik garantisi 
olarak görülmediği 
düşünüldüğünden 
yaşlı bakım 
evlerinin açılması 
ve yaşlı sağlığı ile 
ilgili hizmetlerin 
daha çok planlan
ması gerekiyor. Bu 
alana daha çok 
yatırım yapılması 
gerekiyor" şeklinde 
konuştu.

Postpartum 
depresyonu ite 
doğum sonrası 
hüznü ayrıştırmak 
gerekir. Doğum 
sonrası hüzün 
doğumu izleyen 2- 
4. gün oluşabilmek- 
tedir. Hafif düzeyde 
de olsa gerginlik, 
yorgunluk, çocuğu
nun ya da ken
disinin sağlığını 
konusunda 
endişeler, ağlama, 
sıkıntı, dikkati 
odaklayamama ve 
uykuya dalmada 
sorun ya da sık 
uyanma 
görülebilmektedir. 
Bu durum en yoğun 
olarak 2 gün kadar 
yaşandıktan sonra, 
2 hafta kadar sonra 
düzelir. Doğum 
yapan kadınların 
en az yarısında 
görülmektedir. 
Belirtiler herhangi 
bir tedavi uygulan
madan kendiliğin
den geçmektedir; 
ancak doğum son
rası depresyon 
biraz daha önem
lidir ve bu kadar 
kısa sürede de 
iyileşmez" diye 
konuştu. 
"DOĞUM 
SÜRESİNCE 
PSİKOLOJİK 
DESTEK 
ALINMALI" 
Doğumun neden 
olduğu fizyolojik 
hormonal değişik
likler, hamileliğe 
bağlı olarak ortaya 
çıkan psiko-sosyal 
faktörlerin depresy
ona neden 
olduğunu anlatan 
Yeşilyurt, "Sorunlu 
evlilikler, kişinin 
çocukluğunda ya 
da gençliğinde ağır 
sorunlar yaşaması, 
doğumun uzun 
sürmesi, çocuğun 
doğumu, öncesi ve 
sonrasında mutlu
luk veren bir 
ortamın olmaması, 
annenin yakın 
çevresinin kişiye 
destek olmaması, 
annenin kendi

annesini küçük 
yaşta kaybetmesi 
ya da anne ile 
arasında çatışmalı 
bir ilişkinin olması, 
annenin kadınlığa 
bakışı, algılayışı ile 
ilgili sorunlar 
önemli risk etmen
leridir. Genellikle 
genç annelerde ve 
ilk çocukta daha sık 
görülmektedir. 
Ancak yaş sınırı 
yoktur. Sosyo
ekonomik düzeyle 
de ilişkisizdir.
Eğitim düzeyiyle 
ilişkisi belirlen
memiştir" şeklinde 
konuştu.
Doğum süresince 
anne adayının bir 
uzmandan psikolo
jik destek alması 
gerektiğinin altını 
çizen Psikolog 
Ferahim Yeşilyurt 
şunları söyledi: 
"Dengeli, anlayışlı 
yaklaşımlar yararlı 
olur; ancak hastalık 
başladıktan sonra 
mutlaka uzman 
birinin yardımı 
gerekir. Psikiyatrik 
tedavi mutlaka 
gereklidir ve erken 
başlanması önem
lidir. Hastalığın 
süresi için kesin bir 
şey söylemek 
mümkün değildir. 
Bazen 1-2 ayda 
iyileşebilir. Bazen 
5-6 ay ya da daha 
uzun sürebilir.
Doğum sürecinde 
anne adayının bir 
uzmandan psikolo
jik destek alması, 
hamilelik ve doğum 
aşamalarında 
ortaya çıkabilecek 
ruhsal sorunların 
azaltılmasında 
oldukça faydalı 
olmaktadır. 
Hamilelerin doğum 
konusunda bil
gilendirilmesi, 
genel kaygılarının 
anlaşılması ve pay
laşılması, hamilelik
te depresyonun 
ortaya çıkma 
olasılığını azaltma
da yardımcı ola
bilir."
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Yeni ceza adaleti Kredj kartı
sistemi geliyor limitleri kısıldı

Adalet bakan
lığı, denetimli 
serbestlik, 
yardım merkez
leri ve koruma 
kurulları kanunu 
tasarısı taslağı 
hazırladı. 
Adalet 
Bakanlığı'nın 
hazırladığı
Denetimli Serbestlik 
Ve Yardım 
Merkezleri İle 
Koruma Kurulları 
Kanunu Tasarısı 
Taslağı, 1 Nisan 
2005'te yürürlüğe 
girecek yasaların 
öngördüğü seçenek 
yaptırımların yerine 
getirilmesini ve 
denetimini sağla

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

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mak üzere her ilde 
"Denetimli 
Serbestlik ve 
Yardım Merkezi 
Şube Müdürlüğü" 
kurulmasını 
öngörüyor. 
Koruma kurulları, 
salıverilen kişilerin 
korunmalarına, iş 
bulmalarına, işe 
yerleştirilmelerine 
veya meslek ve

sanatlarıyla ilgili bir 
iş kurmalarına, 
çevre ve aileleriyle 
olabilecek psiko- 
sosyal sorunların 
çözümüne 
yardımcı olacak. 
Denetimli serbest
lik, yardım ve koru
ma hizmetlerinde 
gönüllü kişilerden 
de yararlanılabile
cek

Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun 
(BDDK) kredi 
sınırlamaları uygu
lamasında daha 
önce yüzde 25 
oranında dikkate 
alınan kredi kartı 
harcama limitlerine 
ilişkin bu oranı 
30 Haziran 
2005'e kadar 
yüzde 50, bu 
tarihten sonra da 
yüzde 100'e 
çıkarması, 
bankaların bir ara 
42.5 katrilyona 
kadar çıkardığı 
kredi kartı harcama 
limitlerini 37.1 
katrilyona kadar

SENEN Salibe Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
w* Her çeşit htılık ağları
s Sakana Misina Ağları

İp 4ğ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa 
Macun 
Galvenizii çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

düşürmeye zorladı 
sağladı.
BDDK'nın verilerine 
göre aralıkta kamu 
bankaları kredi 
kartlarının 
limitlerini 550 trily
on lira azaltarak 3 
katrilyon 315 
trilyon liraya 
indirirken, özel 
bankalar 5 
katrilyon 43 trilyon 
lira azalttıkları kredi 

kartı harcama 
limitlerini 30 katri
lyon 70 trilyona 
kadar düşürdüler. 
Buna karşılık 
yabancı bankaların 
müşterilerine 
tanıdığı kredi 
kartlarının toplam 
limiti 3 katrilyon 
542 trilyon liradan 
3 katrilyon 
732 trilyon liraya 
çıkardılar._____  ____ I
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LES başvuruları başladı
2005 Mayıs dönemi 
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (LBS) 
başvuruları dün 
başladı. LES'in 
öğrenciye maliyeti 
61 YTL olarak belir
lendi.
Yüksek Öğretim 
Kurulu Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM)'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 2005 
Mayıs dönemi 
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavları'nın 
ÖSYM tarafından 
15 Mayıs 2005 tari
hinde üniversite rek
törlüklerinin bulun
duğu, Adana, 
Afyon, Ankara, 
Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bolu, 
Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Elazığ, 
Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, 
İsparta, İstanbul, 
İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kayseri, 
Kırıkkale, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, 
Mersin, Muğla, 
Niğde, Sakarya, 
Samsun, Sivas,

Şanlıurfa, Tokat, 
Trabzon, Van ve 
Zonguldak illeri ile 
Lefkoşa yapılacağı 
duyuruldu. Bütün 
yüksek öğretim 
kurumlan, lisan
süstü programlarına 
öğrenci seçme ve 
yerleştirme işlem
lerinde LES 
sonuçlarının kul
lanılacağı vurgu
lanan açıklamada, 
adayların sınavdan 
başvurduğu puan 
türünde en az 45 
(lisans diplomasıyla 
doktora veya sanat
ta veterlilik pro
gramına başvura
caklar için 55) puan 
almaları gerektiği 
belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 
yükseköğretim 
kurumlarının öğre
tim elemanı ile kamu 
kurum ve kuru

luşlarının uzman 
personel ihtiyacının 
karşılanması 
amacıyla yurtdışına 
lisansüstü öğrenim 
görmek üzere gön
derilecek adayların, 
seçme ve yer
leştirme işlem
lerinde de LES 
puanlarının kul
lanılacağı bildirildi. 
LES'e, en az lisans 
diplomasına sahip 
olanlar ile sınavın 
yapıldığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde 
lisans programından 
mezun olabilecek 
dmumda olanların 
g ' bileceği belir
tilen açıklama şöyle 
devam etti:
" Bu sınav ile ilgili 
başvuru evrakı 
üniversite rektörlük
lerine gönderilecek
tir. Bu sınava 
başvurmak isteyen 

adaylardan bir 
lisans programından 
mezun olabilecek 
durumda bulunanlar, 
kendi üniver
sitelerinden, mezun 
adaylar ise istedik
leri üniversiteden 
başvuru evrakını 28 
Şubat-11 Mart 2005 
tarihleri arasında 6 
milyon TL (6 YTL) 
karşılığında temin 
edeceklerdir.
Kurallara uygun 
olarak doldurdukları 
başvurma belgeleri
ni, 55 milyon TL (55 
YTL) sınav ücretini 
yatırdıklarını 
gösteren banka 
dekontu ile birlikte 
en geç 11 Mart 2005 
tarihinde, mezun 
olabilecek durumda 
bulunanlar kendi 
üniversitelerine, 
mezun olanlar ise 
istedikleri üniversit
eye onaylatarak tes
lim edeceklerdir.
Başvurma Belgeler
ine T.C. Kimlik 
Numaraları da 
yazılıp kod
lanacağından, aday
ların bu numarayı 
şimdiden nüfus 
idarelerinden öğren
meleri yararlarına 
olacaktır. "

Doğalgaz 
konutlarda 
zamlandı

Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. 
(BOTAŞ), yarından 
geçerli olmak 
üzere doğalgaz 
çıkış fiyatlarına 
konutlarda yüzde 
3.5 zam yaparken, 
sanayide ise yüzde 
3.2 oranında 
indirime gidildi. 
Bu arada yarından 
itibaren yürürlüğe 
girecek yeni tar
ifede, doğalgazın 
metreküp fiyatı, 
ötv, kdv ve iletim 
bedeli hariç 279 
bin 454 lira olarak, 
konutlar ve 
sanayide "eşitlen
miş" oldu.
Belediyeler başta 
olmak üzere dogal- 

| gazın perakende 
fiyatı fee dağıtım 
şirketleri tarafın
dan ayrıca belir
lenecek.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar

Bakanlığı yetk
ilileri, yarından 
itibaren uygula
maya girecek yeni 
düzenlemeyle, 
konut ve sanayide
ki doğalgaz fiyat
larının eşitlendiğini 
vurguladılar. 
Öte yandan 
BOTAŞ'ın 
belirlediği fiyat, 
toptan çıkış fiyatı 
olduğu için, fiyat
lara ÖTV ve KDV 
dahil bulunmuyor. 
Vatandaşı ilgilen 
diren perakende 
fiyat bulunurken, 
BOTAŞ'ın 
belirlediği çıkış fiy
atına ÖTV ve 
KDV'nin yanı sıra 
belediyelerin birim 
hizmet ve amor
tisman bedelleri, 
sanayi için kul
lanılacak doğalgaz- 
da ise boru hattı 
iletim fiyatları 
ekleniyor.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz»

Tel: (0.224) 513 10 71 - 514 44 44

Düğün - !\isıın - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MILTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Gemlik Karatemde başarıya koşuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Mimar Sinan 
Spor Salonu’nda 
yapılan İlköğretim 
okulları yıldızlar ve 
Küçükler Karate 
İl birinciliği 
müsabakalarında 
Gemlik'li sporcular 
2 birincilik, 2 ikinci
lik ve 3 üçüncülükle 
döndüler.
2005 yılı UNESCO 
tarafından Dünya'da 
eğitim ve spor yılı 
olarak ilan edilmesi 
nedeniyle düzenle
nen çeşitli sportif 
etkinler başlatıldı. 
Öğrencilerin 
serbest zamanların
da düzenlenen 
eğitim ve spor 
etkinlikleri 
çerçevesinde 
sivil toplum örgüt
leri, yerel yönetim
ler ve Gençlik Spor 
Müdürlüklerinin de 
desteği ile yapılan 
organizasyonlar 
sonucunda her 
yaşta insanların 
spor yapmalarına 
imkan yaratılacak. 
Bu nedenle Cuma 
günü Bursa Mimar

Sinan Spor 
Salonu’nda yapılan 
İlköğretim okulları 
1990-1991-1992- 
1993 doğumlu 
küçükler ve 
yıldızlar Karate 
II Birinciliğinde 
Gemlik'li sporcular 
başarı sağladılar. 
OKULLARINDA 
KAHRAMAN 
OLDULAR 
Kata dalında 
küçüklerde Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu öğrenci
lerinden Ceyhun 
Nalçacı birinci 
olurken Yıldızlar 
Kumite'de Atatürk 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Alper 
Korun birinci oldu
lar. Kumite dalında 
yine Atatürk 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden 
Uğur Gülhan 1991 
doğumlularda 3.ncü 
olurken 60 kiloda 
ise 2.ncilik elde etti. 
Kumite'de ayrıca 
yıldız erkeklerde 11 
Eylül İlköğretim 
okulu öğrencisi 
M. Haşan Demirci 
2.nci, 50 kilo

bayanlarda Şehit 
Etem İlköğretim 
okulu öğrencisi 
Nilay Nalçacı
3.ncü yine Kumite 
35 kiloda Hamidiye 
İlköğretim okulu 
öğrencisi Eren 
Kement 3.ncü, 
50 kiloda Borusan 
İlköğretim okulu 
öğrencisi Cem 
Bayoğlu 3.ncü, 
Kumite 55 kiloda 
11 Eylül İlköğretim 
okulu öğrencisi 
A. Sait Adanur 
3.ncü olarak 
madalya kazandılar. 
Yarışmalarda 
derece alan Şehit 
Etem Yaşar İlköğ 
retim okulu öğren
cileri abla kardeş 
Nilay ve Ceyhun 
Nalçacı okul 
müdürü Mümin 
Torlak tarafından, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Alper Korun ve 
Uğur Gülhan'da 
okul müdürü Ahmet 
Kafalı ve Beden 
Eğitimi öğretmeni 
Çiğdem Çakır Tekin 
tarafından tebrik 
edilerek özel olarak

ödüllendirildiler.
Yarışmada derece 
alan birinci ve İkin

ciler 6 Nisan 2005 
günü Sivas'ta 
yapılacak yarış

malarda Bursa'yı 
temsiler mücadele 
edecekler.

‘Sahil Devlet Hastanesi restore edilsin’
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe Başkanlığı 
yayınladığı yazılı 
basın açıklamasında 
SSK'lıların mağdur 
edildiklerini öne sür
erek ilçede tam bir 
trajedi yaşandığına 
dikkat çekti. 
Hastaneleri gözden 
çıkaran AKP hüküme
tinin iktidara geldiği 
günden buyana hiçbir 
yatırım yapmadığı 
ayrıca bu günler için 
zemin hazırladığını 
öne süren MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, "Sağlığın 
tek elden yürütülmesi 
tüm siyasi partilerin 
istediği genel bir 
durumdur. Ancak 
bunun öncelikle alt 
yapısı hazırlanmalı ve 
pilot bir ilde yapılacak 
örnek uygulamanın 
ardından olası aksak

lıklar iyi tespit edilip 
çözümü sağlandıktan 
sonra uygulamaya 
konulmalıydı" öner
isinde bulundu.
AKP Hükümetinin mil
letvekili çoğunluğu
nun verdiği 
Kasımpaşah 
anlayışıyla sağlığa 
çözüm bulmaya 
kalkışınca olanların 
zavallı hastalara 
olduğunu ileri süren 
Kayaoğlu, "Günlerdir 
muayene olamayan, 
ilaç alamayan ve 
hatta kullanmak 
zorunda oldukları 
ilaçları bulamayan 
raporlu hastalar adeta 
ölüme terk edilmiştir. 
Bu vurdumduymazlık 
AKP'nin özdeki 
davranış biçiminin 
dışa yansımasıdır. 
Gemlik halkı da aynı 
sıkıntıları yaşamaya 

devam ediyor. Ne ikti
dar partisinin yetk
ililerinden, ne de 
AKP'li yerel yönetim
den çözüme yönelik. 
hiçbir girişim gözük
memektedir. İlçemiz 
SSK hastanesi de 
AKP iktidarından 
hiçbir yatırım ala
mamıştır. Hastalarımız 
zorunlu olarak 
çözümü Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde ara
maktadırlar. Bu 
arayışa, Muammer 
Ağım devlet 
Hastanesi de, mevcut 
yapısıyla cevap vere
mez duruma 
gelmiştir. Muayene 
olamamaktan korkan 
hastalarımız kuyruk
larda birbiriyle 
didişmesi AKP'nin 
yöneticileri tarafından 
sadece uzaktan 

seyredilmektedir. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanlığı olarak 
ilçemizdeki sağlık 
skandalinin acil 
olarak çözümüne 
ilişkin görüşlerimiz 
kısaca şöyledir: 
Kaderine terk edilen 
SSK, yeni Sahil 
Devlet Hastanesi der
hal bir restorasyona 
sokularak koğuş sis
teminden 
vazgeçilmeli ve 
odalar en fazla ikişer 
kişilik hale getirilme
lidir. Daha sonra bu 
hastane kadın-doğum 
ve çocuk hastanesine 
dönüştürülmelidir. 
Bunun yapılması 
durumunda; 1- Hekim 
sayısı dörtten fazla 
olan branşlarda has
tanelerimizde her gün 
nöbetçi hekim bulun
durulacaktır. (Kadın- 

doğum, çocuk, 
dahiliye gibi) böyle 
olunca 24 saat acile 
giden hastalarımızın, 
branş hekimleri 
tarafından muayenesi 
yapılacaktır. Bu da bir 
sonraki gün gereksiz 
kuyrukları azaltacak
tır. 2- Muammer ağım 
devlet hastanesi 
boşalacak kadın- 
doğum ve çocuk 
branşlarından 30 
yatağa ilave edilecek 
artı 30 yatakla en az 
130 yatağa çıkacaktır. 
3- Muammer ağım 
devlet Hastanesi her 
gün her branşta en az 
iki poliklinikle hizmet 
verebilir duruma 
getirilmesi kuyrukları 
ortadan kaldıracağı 
gibi gereksiz 
didişmeleri de sona 
erdirecektir. 4- Eski 
SSK, yeni Sahil

Devlet Hastanesi de 
60 yatakla rahatlıkla 
kadın-doğum ve 
çocuk branşlarına her 
gün 24 saat nöbetçi 
branş hekimiyle 
hizmet verebilecektir. 
5- Geçmiş yıllarda 
Bursa Devlet 
Hastanesi tarafından 
başarıyla uygulanan 
ikili vardiya sistemine 
yetecek hekim sayısı 
mevcut hale gelecek
tir. Bunu uygulamaya 
geçirmek de her türlü 
kargaşayı ve günlerce 
her türlü sıra bekle
meyi ortadan kaldıra
caktır." açıklamasını 
yaptı.MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, AKP'li 
yöneticileri çoğunluk 
sarhoşluğundan vaz 
geçip, sorumluluk
larının idrakinde 
olmaya davet etti.
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Türkiye’de yılda 476 bin trafik 
kazası meydana geliyor

Türkiye'de her yıl 
ortalama 476 bin 
trafik kazası mey
dana geldiği, bu 
kazalarda 7 bin 500 
kişinin öldüğü 
bildirildi.
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın, 
CHP Çanakkale 
Milletvekili Ahmet
Küçük'ün yazılı 
soru önergesine 
verdiği cevaba 
göre, Türkiye'de her 
yıl ortalama 476 bin

Uyan olmayınca ertelendi
su için sınav aça
cak.

Balık satış yer
lerinin AB sağlık, 
hijyen ve kalite 
standartlarına 
uygun hale 
getirilmesini 
öngören yönet
meliğin yürürlüğü, 
belediyeler bu 
konuda hiç bir 
çalışma yapmayın
ca, gelecek yıl 
sonuna ertelendi. 
Alınan bilgiye göre, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın, en 
kolay bozulabilen 
gıdalardan biri olan 
balığın daha 
sağlıklı şartlarda 
sevkıyatı ve 
pazarlanması 
amacıyla AB direk
tiflerine uygun 
olarak 2002 yılında 
çıkardığı "Su 
Ürünleri Toptan ve 
Perakende 
Satış Yerleri 
Yönetmeliği"ne, 2 
yıl süre verilme
sine karşın hiç bir 
belediye uyum 
sağlamadı. Bunun 
üzerine bakanlık, 
19 Haziran 2004'te 
yürürlükte olması 
gereken yönet
meliği, 1 Eylül 
2006'ya kadar 
erteledi.

trafik kazası 
meydana geliyor. 
Bu kazalarda 
136 bin kişi 
yaralanırken, 
7 bin 500 kişi de 
yaşamını yitiriyor. 
Karayolu taşı
macılığında 
doluluk oranları 
hakkında da bilgi 
veren Yıldırım, 
yolcu taşımalarında 
yüzde 40, eşya taşı
malarında ise yüzde 
50 doluluk oranı

Bakanlığın tespit
lerine göre, 
Türkiye'de, başta 
Ankara ve İstanbul 
olmak üzere toptan 
balık hallerinin hiç 
biri çıkarılan 
mevzuata uymuyor. 
Dolayısıyla buralar, 
satılan ürünlerin 
sağlık ve hijyeninin 
sağlanması açısın
dan önemli riskler 
oluşturuyor. Birçok 
toptancı balık hali, 
halen baraka 
görünümünde. 
Yönetmeliğin açık
ta ve seyyar balık 
satışını yasakla
masına karşın, 
halen açıkta, üzer
ine tekrar tekrar 
kullanılan sular 
dökülerek tablalar
da veya seyyar ara
balarda balık satışı 
devam ediyor. 
Balık hallerinin bu 
durumu, zaman 
zaman AB'ye ihra
catta da sorun

m yardım 
alacak

bulunduğunu 
kaydetti.
Bakan Yıldırım, 
bu durumun hem 
ekonomik bir işlet
mecilik yapılmasını 

çıkarıyor. AB, özel
likle İstanbul 
Balıkçı Hali'nin ve 
bazı balık işleme 
yerlerinin durumu 
nedeniyle, önceki 
yıllarda balık ve 
bazı çift çaneklı su 
ürünlerinin itha
latını durdurmuştu. 
Halen, AB'den 
onay alan bazı 
işletmeler AB'ye 
ihracat yapabiliyor. 
Su Ürünleri Tanıtım 
Derneği Genel 
Koordinatörü 
Kamuran Patrona, 
su ürünlerinin satış 
yerleri ile ilgili 
çıkarılan mevzuatın 
bugün bir mad
desinin bile uygu
lanmadığına işaret 
ederek, bunun 
sağlıklı ürün tüketi
mi, tüketici sağlığı 
açısından risk 
oluşturduğunu 
söyledi. Patrona, 
mevcut durumda, 
hallerde ve hal 

engellediğine, 
hem de karayolu 
trafik güvenliğini 
tehdit ettiğine 
dikkati çekti.

dışında kayıt dışı 
su ürünü 
satışlarının çok 
olduğunu da vur
guladı.
Bakanlık yetkilileri 
de toptancı balık 
hali kurmanın, 
özellikle büyük 
belediyeler için çok 
önemli bir kaynak 
maliyeti gerek
tirmemesine 
karşın, 
belediyelerin bu 
konuda duyarsız 
davrandığına işaret 
etti. Bakanlığın su 
ürünleri sek
törünün AB'ye 
uyumu amacıyla 
yürüttüğü ve 2006 
yılında sona erecek 
proje kapsamında, 
AB'den sağlanacak 
mali ve teknik 
destek ile AB 
kriterlerine uygun 
bir toptancı balık 
hali modeli oluştu
rulması öngörülüy
or. Bu modelin, 
yine aynı destek ile 
balığın fazla mik
tarda işlem 
gördüğü illerden 
birinde, Ankara 
veya Samsun'da 
uygulanması da 
planlanıyor.

yardımcılığı kadro- 4 Nisan 2005 tarih-

Resmi Gazete'de 
yayımlanan duyu
ruya göre, giriş 
sınavı 11-12 Nisan 
günlerinde gerçek
leştirilecek. Sınava 
başvurular 7-18 
Mart günleri arasın
da Başbakanlık 
Personel ve 
Prensipler Genel 
Müdürlüğü'ne şah
sen veya posta 
yoluyla yapılabile
cek. Başvuru 
formu 
http://www.bas- 
bakanlik.gov.tr 
internet adresinden 
temin edilebilecek. 
Giriş sınavına katıl
maya hak kazanan
ların listesi 21 
Mart'ta ilan edile
cek. Bu adaylar, 

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) 51396 83 Fax: 5133595

leri arasında 
Personel ve
Prensipler Genel 
Müdürlüğü'ne iste
nen belgeleri tes
lim edecekler.
Giriş sınavı 11-12 
Nisan 2005 tarih
lerinde Hukuk, İkti
sât, Maliye, Kamu 
Yönetimi ve 
Uluslararası İlişkil
er alanlarında belir
lenen alt dallarda 
Başbakanlık 
merkez binasında 
gerçekleştirilecek. 
Giriş sınavında 
başarılı sayıla- 
bilmek için sınav 
komisyon 
üyelerinin her 
birinden 100 puan 
üzerinden en az 60 
puan almak 
gerekiyor.

http://www.bas-bakanlik.gov.tr


Bitki Çayları nasıl hazırlanmalı?
Eskiden büyük 
şehirlerde, çay denil
ince, sadece çay bitk
isinin (Thea sinensis) 
fermente olmuş 
yapraklarından hazır
lanan koyu renkli, 
buruk veya acı lezzetli 
sıvı akla gelirdi. Artık 
başka bitkilerden 
hazırlanan genellikle 
süzme torbalar içinde
ki çaylar da kullanılıy
or ve bunlara "bitkisel 
çay" deniyor. Bu, son 
10-15 yıldır ülkemizi 
de içine alan "Doğaya 
Dönüş, Yeşil Akım, 
Sağlıklı Yaşam" gibi 
kavramların yaygın
laşması sonucu 
ortaya çıktı. Büyük 
şehirlerde sadece 
"kara çay" içilirken 
Anadolu'da köylerde, 
kasabalarda ve küçük 
şehirlerde değişik 
yabani bitkiler çay 
olarak içiliyordu ve 
hâlâ içiliyor. Köylüler 
çevrelerinde yetişen 
pek çok yabani bitkiyi 
çay olarak kullanıyor 
ve onlara dağ çayı, 
yayla çayı, adaçayı 
gibi değişik isimler 
veriyorlar.
Adaçayı: Güneybatı 
Anadolu'da ve özellik
le Muğla çevresinde 
"adaçayı" (Salvia trilo- 
ba) bitkisinin yapraklı 
dalları çay hazırlama
da kullanılıyor. Bitkiye 
ve hazırlanan çaya 

adaçayı adı veriliyor. 
Adaçayı, Batı ve 
Güney Anadolu'daki 
kahvelerde bildiğimiz 
çayın yanında yaygın 
bir şekilde satılıyor. 
Müşteriye iki şekilde 
servis yapılıyor: 
Birinde çay gibi dem
lenip müşteriye 
böylece veriliyor. 
Ancak tadı biraz acı 
oluyor. Diğerinde ise, 
küçük bir dal çay bar
dağına konup üzerine 
kaynar su ilave ediliy
or ve bu şekilde 
servis yapılıyor. Yerel' 
halk buna "dallı" adını 
veriyor. Müşteri iste
diği renk ve koku 
ortaya çıkınca dalı 
çıkarıyor. İkinci şek
ilde hazırlanan 
adaçaymın kokusu 
daha hafif ve içimi 
daha hoş oluyor. 
Yaprakları yüzde üç 
civarında uçucu yağın 
yanında flavonoitler 
ve triterpenik yapıda 
maddeler taşıyor. 
Koku, taşıdığı uçucu 
yağda bulunan sineol 
adlı maddeden ileri 
geliyor.
Soğuk algınlığında 
terletici, idrar artırıcı 
olarak da içilebiliyor. 
Yaprakları veya süzen 
torbayı hafif sarı renk 
ve koku saldığında 
çıkarmakta yarar var. 
Çünkü, fazla tutulursa 
acı maddeler de suya 

geçiyor ve içimi zor
laşıyor .
Adaçayını dal halinde 
aktarlarda, süzen tor
balarda büyük alışver
iş merkezlerinde bul
mak mümkün.
Dağ (yayla) çayı: 
Anadolu'da çay olarak 
en çok kullanılan bitki 
gruplarından biri de 
Sideritis türleri. Bu 
bitkiler Balıkesir 
çevresinden 
Kahramanmaraş'a 
kadar bütün kıyı 
şeridinde, İç Batı 
Anadolu eşiğinde, 
değişik mahalli isimler 
verilerek, çay olarak 
kullanılıyor. Sideritis 
türleri, ülkemizde 
yaygın olarak genel
likle orman altında 
veya orman açıklık
larında yetişiyor. 
Bu türlerden S. con- 
gesta, yetiştiği yörede 
kullanıldığı gibi, 
Ankara ve İstanbul'da 
da aktarlarda satılıyor. 
Genellikle dağ çayı, 
yayla çayı olarak isim
lendirilen bu bitkiden, 

çay şu şekilde hazır
lanıyor: Bir bardak su 
içine çiçekli küçük bir 
dal parçası konup bir 
süre bekleniyor, bar
daktaki suyun rengi 
sarımsı olunca, dal 
parçası çıkarılıp içiliy
or. Bu çay, tadı ve 
içimiyle son derece 
hafif olma özelliği 

taşıyor. Anadolu'da 
çok sayıda Sideritis 
türü çay hazırlamak 
amacı ile kullanılıyor.
Sideritis türlerinde 

yapılan kimyasal 
çalışmalarda, diter- 
penoitler, flavonoitler 
ve az miktarda da 
uçucu yağ, iridoitler, 
triterpenik asitler 
bulunmuş. Bu bitki 
çayı, soğuk algınlığın
da ve idrar artırıcı 
olarak kullanılıyor. 
Kekik: Anadolu'da 
yetişen kekiklerin bir 
kısmı halk tarafından 
taze veya kurutulmuş 
halde çay olarak içiliy
or. Halk değişik 
cinslere (Thymus, 
Origanum, Thymbra, 
Corydothymus, 
Satureja) ait çok sayı
da bitkiye kekik adı 
veriyor. Bu bitkilerin 
en önemli ortak özel
liği, kuvvetli veya 
hafif, karakteristik 
kekik kokusuna sahip 
olmaları. Kekik, 
kokusunu, taşıdığı 
uçucu yağda bulunan 
karvakrol ve timol adlı 
maddelerden alıyor. 
İşte bunlar arasında 
en çok kullanılanları: 
Zahter: Thymbra spi- 
cata* mn kurutulmuş 
yaprak ve çiçekleri, 
Güneydoğu 
Anadolu'da "zater- 
zahter" adı verilerek 
çay halinde evlerde ve

kahvelerde içiliyor ve 
özellikle Urfa, 
Gaziantep ve

bağlı olarak "taş kek
iği" veya " aş kekiği " 
adı veriliyor. Bir başka

Kahramanmaraş 
çevresinde çay olarak 
içildiği gibi baharat 
olarak da yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. 
Zahter yüzde 1-2 
arasında uçucu yağ 
taşıyor. Bu uçucu 
yağın mühim bir kısmı 
karvakrol adı verilen 
bir madde. Bu madde 
suda da çözündüğü 
için, hazırlanan çayda 
da bulunuyor. Mide 
ağrılarında, soğuk 
algınlığında, öksürük
te kullanılması tavsiye 
ediliyor.
Taş, aş ve limon kek
iği: Anadolu'da 
Origanum vulgare'nin 
değişik alt türleri 
bulunuyor. Bu bitkiler 
yetiştikleri bölgelerde 
çay olarak 
içilmelerinin yanında 
değişik rahatsızlıklara 
karşı halk ilacı olarak 
da kullanılıyor. 
Bunlardan birinin 
toprak üstü kışımları 
İsparta civarında 
Toros dağlarındaki 
köylerde çay olarak 
içiliyor. Bitkiye de 
yetiştiği toprak çeşi
dine ve kullanılışına 

alt tür ise "güve otu" 
veya "güvey otu" adı 
ile çay gibi içiliyor. 
Anadolu'da köylüler 
genellikle çevrelerinde 
yetişen Thymus tür
lerini toplayarak çay 
olarak içiyorlar.
Thymus türleri çoğun
lukla karvakrol bulu
nan bir uçucu yağ 
taşıdığı için kuvvetli 
kekik kokusuna sahip. 
Orta ve Güney 
Anadolu'da yetişen 
Thymus spyleus ise, 
taşıdığı limon kokulu 
uçucu yağdan dolayı 
diğer kekiklere ben
zemiyor ve "limon 
kekiği" adıyla 
Beyşehir civarındaki 
köylerde çay olarak 
içiliyor.
Halk ilacı çaylar: 
Anadolu'da çok sayı
da Thymus ve 
Origanum türü yetişiy
or. Thymus türlerinin 
önemli bir kısmı halk 
ilacı olarak kullanılıy
or. Origanum tür
lerinden ise, halk ilacı 
ve çay olarak kul
lanılanları da 
bulunuyor.,

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
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)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova y(226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 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-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
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 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

1 MART 2005 SALI 
GEMLİK ECZANESİ

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
Tel: 514 02 49 GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2068 

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 Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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AlLUriZMJV Mü

Tüketici Hattı
0800 219 80 45 X’ W

İRTİBAT İÇİN :
İst. Avrupa: Megacenter-Bayrampaşa / İSTANBUL
İst. Asya : Maltepe / İSTANBUL

Tel: (0.212) 437 22 30
Tel: (0.216) 441 50 92
Tel: (0.284) 214 14 81
Tel: (0.224) 211 35 37

pudra şekeri

evwew Akyürek Kardeşler Şirketler Grubu’nun tescilli markasıdır.



Meslek Komitelerinin belirleneceği seçimlerin çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Ticaret Odası’nda bugün seçim var
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası meslek komite seçimleri, bugün oda salonunda yapılıyor. 9 meslek komitesinin belirleneceği seçimlerden 
sonra, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi oluşacak. Meclis kendi içinde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ile Meclis Başkanın/ seçecek.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
2 Mart 2005 Çarşamba 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 Meclisi’nce alınan değişikliklerin imar planına işlenmemesi sorgulanıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Meclis alınan kararların 
arkasında olmalı

Son günlerde siyasi kulislerde, 
Belediye Meclisi’nce alınan bazı plan 
değişikliği kararlarının, imar planlarına 
işlenmemesi konuşuluyor.

Nedir bunlar:
Çarşı Camii’nin yerinin Dere üzerine 

alınması, Kapalı Çarşı Projesi, Eski 
Devlet Hastanesi’nin olduğu alanın plan 
değişikliği, çevre yolunun üzerindeki 
alanın Belediye Hizmet alanı olması 
konusunun plana işlenmesi..

Benim anlamadığım şu.
Belediye Meclisi, aynı TBMM gibi 

hükümetin üzerinde olan bir kurumdur.
Burada alınan kararları, Belediye 

Başkanı ve encümen uygulamakla görev
lidir.

Eğer bu görev yerine getirilmezse, 
Meclis üyeleri üzerine düşeni yapar.

Plan değişikliği kararlarını alan Meclis, 
sonuçlarını da takip etmek zorundadır. 
Bunu yapmazlarsa, görevlerini ihmal 
etmiş olurlar.

Belediye Başkanını çalıştıracak olan 
kurum, Belediye Meclisi’dir.

Sağda solda dedikodu yapılacağına, 
olağanüstü olarak meclis toplantıya 
çağırılır, yapılmayan işler varsa, sorum
lusundan hesabı sorulur.

Parti içi çekişme yaşanmasın diye 
görev yapılmazsa, Meclisin bir fonksi 
yonu kalmaz.

O zaman adama, ‘Siz orada niye duru 
yorsunuz’ derler.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde alınan 
imarla ilgili 
kararların Belediye 
Başkanı tarafından 
planlara işletilme 
mesi tepkilere 
neden oluyor.
Çarşı Camii’nin 
yeri, eski Hastane 
alanı ve Çevre 
yolundaki plan 
değişikliklerinin 
imar planına işlen
memesi vatan
daşlar tarafından 
da sorgulanıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

öcülerden HADEPTitere tepki
HADEP’li bir grup kadının 
Kayıkhane Mevkii’nden denize 
çelenk bırakmasına tepki 
gösteren Gemlikli ülkücüler 
de, denize ‘yağlı ip’ attılar. 
Gemlik Ülkü Ocakları Derneği 
mensuplan, dün Türk bayrağı 
altında İskele Meydanı’na 
kadar yürüyerek, toplumun 
olaylara sessiz kalmasını 
kınadılar. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvuralİ933@hotmail.com

Haftada Bir

Sağlık Sorunları....
Sayın okurlar, Ocak ayı 

içinde geçirdiğim bir kalp 
sorunu beni sağlık soruları 
üzerine dikkatle durmaya 
yöneltti.

Sağlığına bu yaşa kadar 
çok dikkat eden biri olma
ma rağmen birden ortaya 
çıkan kalp rahatsızlığım 
daha çok şeyler yapmam 
gerektiğini söyledi.

Hem de bir daha unut
mayayım diye iyi biçim de 
söyledi...!

1960 ‘h yıllarda emekli 
olan bir insanın emeklilik 
sonrası ortalama yaşam 
süresi en fazla 8-10 yıldı.

Bu gün bu sürenin 20 -30 
yıla çıktığını tıp söylüyor. 
Bu süreyi sağlıklı ve kaliteli 
koşullar da tamamlaya 
bilmek için sağlığı korumaya, 
güçlendirip, geliştirmeye çok 
dikkat etmeliyiz.

“Yaş yetmiş iş bitmiş “ 
sözü artık geriler de kalıyor.

Herkesin son yıllar da 
sağlıklı yaşama daha çok 
ilgi duyduğunu görüyoruz....

Bilhassa emeklilik yıllarını 
sağlıklı geçirmek gayreti 
içinde.

Yaşamı uzatmıyor, 
hakkımız olan yılları alıyoruz 
diyorlar.

Kalp ve damar 
hastalıkları, kolesterol, kilo 
sorunları, osteo arttrit ve 
romatizma yaşlar da onu çok 
uğraştıracağının bilincinde.

Bu nedenle sağlık bilincini 
geliştirmeğe çalışıyor.

Yaşlanmamak - yaşlanmayı 
durdurmak geriye yaşlanmak 
bu günkü tıpta mümkün 
değildir...

Bulaşıcı hastalıkları aşı - 
sülfamid-antibiotiklerle kon
trol altına alarak 8-10 yılı 
hipertansiyon, kolestrol 
savaşını bir ölçüde kazanarak 
10 yılı, kanserle başarılı bir 
mücadele ile yine bir 10 
yılı yaşamımıza yeniden

kazandırmak modern tıpta 
bugün mümkündür.

Yaşlanma süresinde 
karşılaşılan bir çok sorun 
birbiri ardına çözülüyor.

Yeter ki siz kendinize iyi 
bakın...

Bir kaç örnekle başla
yalım.;

Balık yağlarından yararlan
mak için pahalı balıklar yer
ine HAMSİ yiyebilir, bitkisel 
omega - 3 yağını cevizden,

Likopeni domatesten - 
karpuzdan ,

E vitaminini fındıktan - 
köy ekmeğinden, ay çiçeği 
çekirdeğinden alabilir, omega 
- 6 yağ asitlerini zeytin 
yağından temin edebilirsiniz.

Kalsium için YOĞURT, 
demir için yapraklı sebzeleri 
yiyebilirsiniz.

SİGARA YOK...
Alkol az olarak alınabilir. 

( Bir kadeh kırmızı şarap 
damarlara iyi)

Gelelim psikolojik duru
ma...

Az öfkelenip, her şeyi 
derd etmemek, azla yetinip 
kanaatkar olmak gerekir.

Hoş görülü olup, karşınız
dakini övücü olun.

Uykunuza biraz özen 
gösterip zamanında uyumak, 
televizyon düğmenizi biraz 
erken kapata bilirsiniz...

Egzersiz gerekli...
Fırsat buldukça biraz 

fazla adım atın.
Üstelik bütün bunlar 

bedavadır...
Her hangi bir ücret öde

meniz gerekmez.
Sağlıklı hayat için zengin 

olmak şart değil.
Bir ölçü kararlılık - itina, 

bir parmak samimiyet bile 
yetiyor.

Daha fazlasını da istiyor
sanız iyi niyet aile huzuru - 
biraz da sağlık bilinci yetiyor 
artıyor bile...

GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN 
MÜŞTERİLERE SÜRPRİZ HEDİYE!

Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi 2004 yılını

başarıyla kapadı
2004 yılında 16 bin poliklinik, 35 bin 693 
acil, yataklı servislerde ise 6 bin 463 has
taya hizmet verildiği öğrenildi. Hastane 
2004 yılı cirosunu 4 trilyon 450 milyar lira 
ile kapatırken, 2005 yılı tahmini bütçesi 9 
trilyon olarak belirlendi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi, 2004 
yılını 4 trilyon 450 
milyar lira ciro ve 
başarılı hizmet
leriyle kapadı. 
2004 yılında 16 
bin 680 poliklinik 
hizmeti veren 
hastanede, 35 bin 
593 kişinin acil 
poliklinikte bakıldığı 
belirtilirken, 
servislerde 6 bin 
463 kişinin tedavi 
edildiği açıklandı. 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
ayrıca, 1912 büyük 
518 orta ve 606 
küçük çaplı 
ameliyat yapıldığı, 
bunlardan 38'in 
müdahaleli, 611 
müdahalesiz doğum 
gerçekleştirildiği 
öğrenildi.
Hastane yönetimin
den yapılan 
açıklamada, 1989 
yılından itibaren 
eski hastaneden 
günümüze hizmet 
veren Imago marka 
röntgen cihazının 
arızalanan jeneratör 
kumanda masası 
ile tüpünün 
değiştirilip, 24 bin 
YTL ile onarıldı. 
Hastaneye ilave 
olarak yapılan 
poliklinik binasında 
açılacak acil

servisinde 
kullanılmak üzere 
yeni bir ilave 
röntgen cihazı için 
Sağlık 
Bakanlığından 
ödenek talep 
edildiği öğrenildi. 
Yapımı tamamlanan 
Hemodiyaliz ünitesi 
için ruhsat çalış
ması başlatıldığı da 
bildirildi.
Döner Sermaye 
Saymanlığı 
bütçesinden 5 adet 
Hemodiyaliz cihazı 
ve 10 cihazlık su 
sistemi alınabilmesi 
için Sağlık 
Bakanlığından 
onay istendiği

bildirilirken, 
onay geldiğinde 
Hemodiyaliz Ünitesi 
ihalesinin 
yapılacağı öğrenildi. 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
ayrıca son 
zamanlarda 
baş gösteren 
hasta yığılmalarını 
önlemek için bilgi 
işlem memuru 
sayısının arttırıldığı 
ve hizmetin daha iyi 
verilmekte olduğu 
öğrenildi.
Hastanenin 2005 yılı 
tahmini bütçesi ise 
9 trilyon lira olarak 
belirlendi.

mailto:933@hotmail.com
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Belediye Meclisi’nce alınan değişikliklerin imâr planına işlenmemesi sorgulanıyor

Meclis kararları neden uygulanmıyor?
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin yaptığı 
toplantılarda alınan 
kararların uygulanma
ması tepkiyle 
karşılanıyor.
Daha önce Terminal 
yeri olarak belirlenen 
ancak, Belediye 
Meclisi tarafından 
Fizik Tedavi Rehabili 
tasyon ve Sosyal 
Yaşam Merkezi olarak 
plan değişikliği 
yapılan eski Devlet 
Hastanesi'nin bulun
duğu yerin İmar Planı 
na işlenmemesi 
ilçede çeşitli söylen
tilere yol açıyor. 
Belediye Meclis 
toplantısında Terminal 
alanından çıkarılarak, 
vatandaşların hizme
tine açık sosyal alan
ların yapımı için plan 
değişikliğine gidilen 
eski Devlet Hastane 
si’nin olduğu yerde 
kurulması düşünülen 
çok amaçlı sosyal 
alanın, halen İmar 
Planına işlen- 
memesinin Meclis

•TAŞİ*|^ 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Üzülme üstad...
İlçe Tarım Müdürlüğü ve
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 
düzenlenen “Zeytin yetiştiriciliği ve 
budama kursu”na Mudanya’da 350, 
Gemlik’te ise 26 üretici katılmış. 
Dünyaca ünlü Gemlik zeytinini 
yetiştiren yöre insanının 
duyarsızlığı Zeytincilik Uzmanı 
Sayın Ziyafettin Akıngöl’ü üzmüş. 
Üzülme üstad!
Gemlik üreticisi ademedir aileme 
Bir sor da bin dinle. .

Kararını engellen- 
lemesi olarak 
nitelendiriliyor. 
Öte yandan 
Minübüs Garajı’nın 
olduğu yerin de, önce 
cami alanı olarak 
Belediye Meclisinden 
geçtiği halde daha 
sonra karardan 
dönülerek, cami alanı 
yeni Minibüs 
Garajından kaldırıldı. 
Çarşı Camiinin yer 
konusu belirsizliğini 
koruyor.
ÇARŞI PROJESİ 
Yeni Çarşı’ya yapıla
cak olan iki katlı 
modern Çarşı pro
jesinin de imar planı
na işlenmesine 
karşın, durumunun 
belirginsizliği sürüyor. 
Çarşı esnafı, alelacele 
yapılan plan 
değişikliğinin esnafın 
biran önce işyer
lerinden çıkarılmak 
istenmesi amacını 
güttüğünü 
öne sürüyor.
Çevre yolu arkasında 
bulunan ve önce 
Belediye Hizmet Alanı

Belediye olarak 
Meclisince kabul 
edilen ancak, 
bu alanın 
Kaymakamlığın 
isteği ile tekrar 
okul alanına 
dönüştürülmek 
istenmesi sonucu 
bu değişiklik de 
askıda kaldı.

Ülkücülerden HADEP’lilere tepki
Dün sabah saat
lerinde bir gurup 
HADEP’li kadın 
tarafından Kayıkhane 
Mevkiinden denize 
bırakılan çelenge 
tepki gösteren Ülkü 
Ocakları İmralı'ya 
gitmek üzere denize 
yağlı idam ipi bıraktı. 
İskele Meydam’na 
büyük Türk bayrağı 
açarak yürüyen Ülkü 
Ocağı ile MHP İlçe 
yöneticileri Şehit 
Astsubay Murat 
Namdar'ın eşi Yıldız 
hemşirenin de eşli 
ğinde saygı duruşun
da bulunarak, İstiklal 
Marşı okudular. 
"İslam Apo'ya mezar 
olacak" "Ne mutlu 
Türk’üm diyene" slo
ganlarıyla sahile 
yürüyen ülkücüler, 
Iskele’deki Festival 
alanında basın açıkla
ması yaptılar. Basın 
açıklamasını okuyan 
Ülkü Ocağı Başkanı 
Osman Durdu, güzel 
Gemlik'in son gün
lerde bölücübaşı 
yandaşlarının komşu 
kapısı haline 
getirildiğine dikkat 
çekerek, her İür olay 
ve günler bahane

GEMLİK'E 
SOSYAL ALAN 
KAZANDIRILMALI 
İstanbul-Bursa arasın
da köprü vazifesi 
gören Gemlik'in yak
laşık bir yıldan bu 
yana hiçbir yatırım 
görmediği iddia 
edilirken, Terme 
Kaplıcalan'nda 

edilerek Gemlik'in 
tiyatro sahnesi 
olarak kullanıldığına 
dikkat çekti.
Gemlik'in yurt içinde 
ve dışında zeytin 
başta olmak üzeren 
hep güzel yönleriyle 
anıldığını söyleyen 
Durdu, son yıllardaki 
bu uygunsuz ziyaret 
ve eylemlerin 
Gemlik'in ismini 
bölücübaşının ismi 
ile anılır duruma 
getirildiğini söyledi. 
Ülkü Ocağı Başkanı 
Osman Durdu, açıkla
masında, "Gerek 
ilçemizdeki yan
daşlarından, gerekse 
AKP hükümetinin 
çıkarttığı kanunlardan 
aldıkları cesaretle 
ilçemize yapılan bu 
olağan dışı ziyaretler, 
Gemlik halkının milli 
onurunu zedelerken, 
öte yandan da şehit
lerimizin kemiklerini 
sızlatmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin bölücü 
PKK-Kontgerelle'e 
karşı verdiği savaşta 
otuzbeş bin evladını 
şehit verirken, 
Gemlik'te on bir 
evladını şehit 

yapılması düşünülen 
ve içinde havuzla 
birlikte sauna, açık ve 
kapalı havuzlar, spor 
salonları, kafeterya, 
konferans salonu 
gibi çeşitli etkinlik
lerin yapılabileceği 
çok amaçlı hizmet 
tesislerinin yapılması 
isteniyor.

vermiş bir ilçedir.
Bu onursuz ziyaretler 
ilçemize sermaye 
girişini, turizmi ve en 
önemlisi ilçemizin en 
büyük gelir kaynağı 
olan zeytin 
satışlarımızı olumsuz 
durumda etkilemekte
dir. Hatta ilçemize 
tayini çıkan devlet 
memurlar! bile tayin
lerini durdurmaktadır
lar. Her yönüyle 
tercih sebebi olan 
ilçemiz bu onursuz 
ziyaretlerin bıraktığı 
izle adeta bölücü 
başı yandaşlarının 
kabesi haline 
getirilmeye çalışıl
maktadır. Eğer 
Mudanya halkının 
sergilediği onurlu

Terme Kaplıcasının 
bulunduğu jeotermal 
alanın, meclisin 
aldığı karara uyulma
yarak imar planına 
işlenmemesini 
nedenini soran 
vatandaşlar, bu 
yerlerin durumlarının 
ne olacağını merakla 
bekliyorlar.
Yeni Çarşı projesinin 
Büyükşehir 
Meclisi’nden geçme
sine karşın, diğer 
alınan kararların imar 
planına işlenmemesi 
nin ardında yatan 
sorunların biran önce 
açıklanmasını isteyen 
vatandaşlar, Gemlik 
Belediye Meclisi 
üye lerinin aldıkları 
kararların takipçisi 
olmalarını istiyorlar.

duruşu, Gemlik'teki 
sivil toplum kuru
luşları başta olmak 
üzere Gemlik halkı 
sergilemekten aciz 
ise, canlarını vererek 
bu onursuzlara dur 
diyen şehitlerimizin 
Gemlik halkına 
selamları var, 
"hakkımızı size helal 
etmiyoruz" dedi.
Gemlik'te eylem 
yapan HADEP’lilere 
tepki gösteren Ülkü 
ocakları mensupları, 
Şehit Astsubay 
Murat Namdar'ın eşi 
Yıldız Hemşire ile 
birlikte İmrah'da 
tutuklu bulunan 
Apo’ya tepki olarak 
denize yağlı 
ip bıraktılar.
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Festival alanına 
dolgu yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl 
doldurulan festival 
alanı iskele 
dibine yeniden 
dolgu yapılıyor. 
Dolgu yapıldıktan 
sonra İskele 
diplerinde 
başlayan kaymalar 
sonucunda 
büyük ölçüde 
açılan boşluklara 
yeniden taş ve 
toprak dolgusu 
yapılıyor. 
İskele altına 
kaymalar 
olduğundan açılma 
başlayan 
yerde göçmeler 
meydana gelince 
belediye ekipleri 
tarafından 
yeniden dolgu 
yapılmaya 
başlandı. 
Atatürk

CHP’den Hakkari’ye yardım
Hakkari'de meydana 
gelen depremde 
zarar gören 
vatandaşlara 
Gemlik'ten 
giysi yardımı 
gönderiliyor.
CHP Gemlik 
İlçe Örgütü yönetim 
kurulu ve kadın 
komisyonunun 
ortaklaşa başlattık
ları yardım 
kampanyasında 
yaklaşık 100 kişilik 
giysi yardımı 
kolilere konularak 
kargo ile Hakkari'ye 
gönderildi.
İçlerinde büyük 
ve küçükler için 
giysiler bulunan 
koliler CHP'li 
üyeler tarafından 
ilçede yardımsever

vatandaşlardan 
toplandı.
Hakkari'de 
depremden zarar 
gören kuruluşlar 
ile iletişim kurulup 
ihtiyaçlar belir

lenerek gönderilen 
giysiler 15 
günde toplandı. 
CHP İlçe Kadın 
Komisyonu 
üyeleri ayrıca 
8 Mart Dünya

Emekçi Kadınlar 
günü nedeniyle
5 Mart Cumartesi 
günü Dilek Çay 
Bahçesi’nde kadın
lara yönelik kutlama 
partisi düzenledi.

İndirimli 
Kitap Fuarı 

açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yeni Asya yayınları 
Gemlik Bürosu 
tarafından tertiple
nen indirimli Kitap 
Fuarı açıldı.
Belediye Sergi 
Salonunda açılan 
fuarda peşin ahm- 
larda yüzde 2-25 
oranında indirim 
olanağı sağlanıyor. 
Fuarda, Öyküler, 
Kişisel Gelişim 
Kitapları, Tarih 
Kitapları, Türk ve 
Dünya Klasikleri, 
Çocuk Yayınları, 
Çocuk Hikayeleri,

. BURSA HAKİMİYET VE . 
1 KENT GAZETELERİNE 1
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ı 

TEL: (0.224) 513 96 83

Dini Kitaplar yer 
alıyor.
Fuarda ayrıca son 
zamanlarda başta 
abd VE TÜM 
Dünyada fırtınalar 
koparan Orkun 
Uçar ve Burak 
Turan'ın "Metal 
Fırtına" adlı 
kitabı da satışa 
sunuluyor.
Yeni Asya, Timaş 
ve Nesil Yayın gru
plarının ortaklaşa 
açtığı indirimli 
kitap fuarı 4 Mart 
Cuma gününe 
kadar açık kalacak.

B
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(J) ÖZEL ŞİFA POLİKLİNİĞİ $
TETKİK TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ

TÜM BRANŞLARDA UZMAN HEKİM KADROSUYLA VE 
ACİL SERVİSİYLE ^ SAAT GEMLİK HALKINA 

HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR

■ => Kadın ve Doğum Hastalıkları
■ => Dahiliye
■ => Ortopedi
■ => Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
* => Genel Cerrahi
• => Kulak - Burun - Boğaz
■ => Enfeksiyon Hastalıkları
1 > Tıbbi Laboratuvar Tahlilleri

■ >> Göz
■ => Nöroloji
■ => Üroloji
■ Patoloji
■ => Psikiyatri
■ >> Fizyoterapi
■ => Akapunktur
• => Check - Up

LABORATUVARIMIZDAKİ TÜM TETKİKLERİ MİKROBİYOLOG VE
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NİDA ÇELENKOĞLU 

TARAFINDAN YAPILACAKTIR
ŞİFA-MED SAĞLIK HİZMETLERİ ve TIBBİ MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.

İstiklal Cad. No. 101/A GEMLİK - BURSA
Tel: (0.224) 513 21 22 (Pbx) Fax: (0.224) 514 57 17
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Çocuğunuz eğer uyumak istemiyorsa
Çocuğun uykuya 
dalması için uzun 
süre yardımınıza 
ihtiyaç duyuyorsa, 
tekrar tekrar uyanıy
or ve uyandırıyorsa, 
onunu gece uyku 
düzeni sizinkini 
bozuyorsa; endişe
lenmeyin. Şu öner
ilere kulak verirs
eniz, herşey yoluna 
girecektir: 
Çocuğun uykuya 
dalması için uzun 
süre yardımınıza 
ihtiyaç duyuyorsa, 
gece boyunca tekrar 
tekrar uyanıyor ve 
uyandırıyorsa, 
çocuğunuzun gece 
uyku düzeni sizinki
ni bozuyorsa; 
endişelenmeyin.
Acıbadem Hastanesi

Toplumun yüzde 80’i 
bel ağrısı çekiyor

Sani Konukoğlu 
Tıp Merkezi'nde 
görevli Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Özlem 
Atay, toplumun 
yüzde 80 gibi 
büyük bir 
bölümünün, hayat
larının bir döne
minde mutlaka bel 
ağrısıyla 
karşılaştığını 
söyledi.
Dr. Atay, Sani 
Konukoğlu Tıp 
Merkezi'nde düzen
lenen halka açık 
konferansta, kas ve 
iskelet sistemi kay
naklı sorunlar, 
doğuştan ve 
yıpranmadan ileri 
gelen bozukluklar, 
travmalar, romatiz- 
mal, mikrobik, iç 
organlar ve damar
larla ilgili hastalık
lar ile psikolojik 
nedenler ve bele 
yönelik ameliyat
ların, bel ağrısına 
yol açabildiğin! 
kaydetti.
Bel ağrılı hastalara

Kozyatağı Göğüs 
Hastalıkları ve Uyku 
Bozuklukları 
Doktoru Ceyda 
Kınşoğlu uyku 
sorunu yaşayan 
ailelere şu öneril
erde bulunuyor. 
Hepimiz gece 
boyunca defalarca 
uyanırız, ardından 
güvende olduğu
muzu görüp uyu
maya devam ederiz. 
Sadece birkaç 
saniye sürdüğü için 
çoğumuz 
uyandığımızın farkı
na bile varmayız. Bu 
durum çocuklar için 
de geçerli. Ancak 
tek bir fark var. 
Onlar uykuya 
geçerken yine 
başlangıçtaki 

günümüzde hala 
halk arasındaki 
eğitimsiz bir takım 
kişilerce bas
makalıp tedavi yak
laşımlarının uygu
landığını belirten 
Dr. Atay, "Örneğin, 
bel ağrısı altında 
yatan mikrobik bir 
hastalık, tümör ya 
da romatizma! 
rahatsızlık olabilir. 
Bel ağrısı 
tedavisinde çok sık

koşulların yerinde 
olmasını istiyor. 
Bunlar kucağa alın
ma, ayakta sallanma, 
biberon veya emzik
le uyuma veya anne 
sütü emme gibi anne 
ve babanın uyku 
düzenini bozabilecek 
her türlü koşul ola
bilir. Bu nedenle 
çocuğun tek başına 
uyumayı öğrenmesi 
büyük önem 
taşıyor.
Dr. Ceyda Kınşoğlu

kullanılan sıcak 
uygulama bir 
hekime danışıl
madan yapılacak 
olursa veya ağrı 
kesici ilaçlarla 
geçiştirilmeye 
çalışılırsa, 
hastalığın çok ciddi 
boyutlara ulaş
masına yol açıla
bilir" dedi.
Bel ağrısının önem
li bir rahatsızlığın 
başlangıç şikayeti 

uyku sorunu 
yaşayan ailelere şu 
önerilerde bulunuy
or: “Anne ve 
babaların bunu yazgı 
olarak kabul etmeyip 
çocuğun uykuya 
geçişi sırasındaki 
alışkanlıklarını kır
ması gerekiyor. Bu 
durumda her ailenin 
yapısına ve istekler
ine göre farklı yön
temler denenebilir. 
En önemli nokta 
çocuğun yatağa 

olabileceğinin akıl
dan çıkarılmaması 
gerektiğini vurgu
layan Dr. Atay, 
şöyle devam etti: 
"Fizik Tedavi polik
liniğine başvuran 
hastalıkların önce
likle bel ağrılarının 
kaynağı 
araştırılarak, fizik 
tedaviden fayda 
görüp göremeye
ceklerine karar 
verilir.
Rahatsızlığa 
yönelik en uygun 
tedaviye karar 
verdikten sonra, 
önemli olan 
devam eden 
günlerde ağrının 
tekrar başla
masının 
önlenebilmesidir. 
Bunun için de 
hastalar, günlük 
hayatta dikkat 
edilmesi gereken 
hareketler ve 
düzenli bel-karın 
güçlendirme 
egzersizleri 
hakkında bil
gilendirilmektedir." 

uykusu gelmişken 
ancak hala 
uyanıkken konması 
ve kendi kendine 
uykuya dalmayı 
öğrenmesidir. Uyku 
alışkanlığının 
değiştirilmesinde ilk 
birkaç gün zor anlar 
yaşanabilir. Ancak 
daha sonra hem sizi 
hem de çocuğunuzu 
güzel bir uyku 
bekliyor." 
Gece yeme içme 
bozukluğuna dikkat! 
Özellikle bebeklik 
çağında gece boyun
ca sık sık uyanma 
görülebilir. Çocuk 
belli bir miktarda süt 
içmeden veya mama 
yemeden uykuya 
dönemez.
Bebeklerin 6. aydan 
sonra gece uyku 
sırasında beslenme 
ihtiyaçları yoktur. 
Daha çok anneyle 
arasında keyifli bir 
bağlantı olarak kabul 
edilir. Gerek uyanık 
geçirilen süreye 
bağlı gerekse de 
altının daha sık 
ıslanmasına bağlı 
uykusu bölünür. Bu 
çocuklarda geceleri 
içilen sıvı miktarı 
yavaş yavaş azaltıla
bilir. Beslenme 
aralıkları uzatılmaya 
çalışılmalıdır. Her 
koşulda çocuğunuz 
bu isteğinde dire
tirse verilen sıvı 
sulandırılabilir. Her 
geçen gün daha çok 
sulandırdığınız süt 
veya meyva suyu 
artık cazibesini 
yitirdiğinde gece 
uykusu daha az 
bölünecektir. Altıncı 
ayda bebeğiniz gece 
aralıksız 9-10 saat 
uyuyabilmelidir. 
Sınır koyma 
bozukluğu 
Çoğu ailede akşam
ları çocuğun uyku 
zamanı geldiğinde 
evde büyük bir 
gerginlik yaşanıyor. 
En sık 3 ile 6 yaş 
arasında olmak 
üzere 2 yaşından 
sonra uyku zamanı, 
uyumamak için 
bahanelerin bulun

maya çalışıldığı, 
çocuğun bu konuda 
yaratıcılığını 
geliştirmekte sınır 
tanımadığı bir 
dönem haline geliy
or. Dr. Ceyda 
Kınşoğlu “Anne ve 
babaların veya 
çocukla ilgilenen 
kişinin sınırlarını 
koyamaması sonucu 
yatma zamanını 
geciktirmeye yönelik 
davranışların 
sergilendiği bir 
dönemdir.” diyerek 
şöyle devam ediyor: 
“Bu biraz daha tele
vizyon seyretmek, 
bir masal daha din
lemek, tekrarlayan 
‘iyi geceler' öpücük
leri, bir bardak su, 
tuvalete gitme isteği 
gibi her türlü 
bahaneyi kapsar. 
Bunlar özellikle 
çocuğun ebeveyn
lerine kabul ettire
ceğine inandığı 
bahanelerdir.
Sınır koyma bozuk
luğu, çocukla ilgile
nen kişilerin yatma 
zamanı ile ilgili 
kuralları uygulata- 
maması sonucu 
çocuğun doğru 
zamanda yatağa 
gönderilememesi 
veya bu konuda şid
detli direnç ile 
karşılaşılmasıdır. 
Eğer yatma vakti ile 
ilgili kurallar kesin 
olarak konmaz veya 
bu kuralların uygu
lanmasında kararlı 
ve istikrarlı davranıl
maz ise çocuk her 
gece daha geç saat
te yatmak isteyecek 
ve kendisi için 
gerekli olan süre 
uyuyamayacaktır. 
Tedavide her ailenin 
yaklaşımı ve istekleri 
farklı olacağı için 
ortak bir yöntem 
belirlemek çok 
doğru olmaz. Ancak 
genel olarak uyku 
zamanı için belirli 
kurallar olmalı, 
ebeveynler ortak 
hareket etmeli ve 
kararlı bir tutum 
sergilemeliler"
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Şubat ayı ihracatı 6 
milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin 
Şubat ayı ihra
catı, yüzde 
51.19'luk artışla 
5 milyar 727.6 
milyon dolar 
oldu.
Türkiye İhra
catçılar Meclisi, 
Şubat ayı ihra
cat rakamlarını, 
Adapazan'ndaki 
Toyota 
Fabrikası'nda 
düzenlenen basın 
toplantısıyla 
açıkladı.
Ocak-Şubat dönem
ini kapsayan iki 
ayda ise ihracat, 
yüzde 26.98 artışla 
10 milyar 744.7 
milyon doları buldu. 
TİM verilerine göre,

Mart 2004-Şubat 
2005 tarihleri 
arasındaki 12 aylık 
ihracat tutarı ise 
yüzde 32.74 artarak 
66 milyar 293.3 
milyon dolara 
ulaştı.
TİM Başkan Oğuz 
Satıcı, şubat ayı 
ihracatının, "beklen 
tilerin çok üzerinde 
artış aösterdiöini" 

belirterek, 
"2005 yılının 
ilk iki ayı sonrası 
ulaşılan rakam 
ise 10 milyar 744 
milyon dolardır. 12 
aylık ihracaata bak
tığımız da ise 66 
milyar dolara 
ulaştığımızı 
görmek de oldukça 
sevindirici" 
dedi.

Dünyada 36 ülke gıda 
yardımına muhtaç

Dünyada, 23'ü 
Afrika kıtasında 
olmak üzere en az 
36 ülkenin, kurak
lık ya da iç 
savaşlar nedeniyle 
gıda yardımına 
ihtiyaç duyduğu 
bildirildi 
BM Gıda ve 
Tarım Örgütü 
(FAO) tarafından 
yayımlanan 
raporda, Afrika'nın 
bu durumdan en 
çok etkilenen kıta 
olduğu, Eritre'de yıl
lardır süren kurak
lığın tarıma ve hay
vancılığa zarar 
verdiği, Sudan'da 
ise silahlı çatış
malarla kuraklık 
nedeniyle elde 
edilecek ürünün 
ortalamanın altında

olacağına dikkat 
çekildi.
FAO, Zimbabve, 
Lesotho ve 
Svvaziland gibi 
ülkelerde de gıda 
durumunun endişe 
verici olduğunu 
açıkladı.
Raporda ayrıca, 26 
Aralık'taki deprem 
vo fc ı ınomi 
felaketinden en 
fazla etkilenen 
Güney Asya ülkeleri 

Endonezya, Sri 
Lanka, Maldivler, 
Hindistan ve 
Tayland'da 1.3 
milyondan 
fazla kişinin 
gıda yardımı aldığı, 
bu ülkelerde 
felaketin, başta 
balıkçılık sektörü 
olmak üzere tarım 
ve Ira’y v«a। ıu11ığa da 
büyük darbe vur
duğu kaydedildi.

GÖRKEM KEBAP 
PİDE LAHMACUN 

BAKLAVA SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN 

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
w* 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

ABONE OLDUNUZ MU?
İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 512 20 02 ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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toz şeker

küp şeker

AkyOrek Kardeşler şirketler Grubu'nun tescilli markasıdır.

AllUlZHK WU!

Tel: (0.212) 437 22 30
Tel: (0.216) 441 50 92
Tel: (0.284) 214 14 81
Tel: (0.224) 211 35 37

Tüketici Hattı İst. Avrupa: Me0acenter-Bayram iİst. Asya : Maltepe / ISTAiîS n P’5a 1İSTANBUL

08002198045-™ ™NBUL

evaen
pudra

evden
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■MI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

‘Kötü sürpriz beklemeyin’
AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
2005 yılının Türkiye 
ekonomisi için 
köklü bir dönüm 
noktası olacağını 
belirterek, "2003 ve 
2004 yaraların 
sarıldığı, ekono
minin yeniden 
yapılanma mücade
lesinin verildiği yıl
lardı. Bundan sonra
ki süreç ise artık 
ekonominin ileriye 
yönelik önemli 
adımlar atacağı, 
hedeflerini büyüte
ceği, daha sağlam 
bir zemine oturacağı 
dönem olacaktır" 
dedi.
Erdoğan, 2 yılı aşkın 
süredir kararlılık, 
disiplin ve cesaretle 
uyguladıkları poli
tikaları hiçbir şek
ilde taviz vermeden 
sürdüreceklerini 
açıklayarak, "Bu 
programda 
belirlediğimiz hede
fleri de tutturacağız. 
Ekonomideki 
başarımızın 
temelinde güven 
vardır, istikrar 
vardır. Bugüne 
kadar neyi hede- 
flediysek o yöne 
doğru kararlılıkla 
yürüdük. Bundan 
sonra hiç kimse biz
den kötü sürprizler 
beklemesin" şek
linde konuştu. 
AK Parti Grubu 
bugün TBMM'de 
toplandı. AK Parti 
Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
parti grubunda mil
letvekillerine 
hitaben yaptığı 
konuşmada, 3 
Kasım öncesi ortada 
olan köklü sorun
ların tek tek 
çözüldüğünü ifade 
etti.
"Bu çabaların 
karşılıksız 
kalmadığını, 
toplumun umuduna, 
ekmediğine, aşına 
yansımasını da git
tiğimiz il, ilçe ve köy 
ziyaretlerinde görüy
oruz. Girdaptan çık
manın zorluklarını, 
bataklığı kurutmanın 
ne kadar enerji 
getirdiğini halkımız 
biliyor. Önümüzdeki

engelleri nasıl 
aştıysak onları da 
aşacağız" diyen 
Erdoğan konuş
masında, "Orta ve 
uzun vadede gele
cek nesillerin önü 
şimdiden açılmaya 
başlamıştır. Türkiye 
ataletten eski zincir
lerinden kurtulup 
yeni ufuklara 
açılırken, bize 
yöneltilen bütün 
soruları uzun uzun 
cevaplayabilme 
imkanımız bu nokta
da olmayabilir. Ama 
herkes şundan emin 
olmalı ki Türkiye 
artık 3 Kasım 
öncesindeki gün- 
öncesindeki gün
lerdeki gibi kaygılı, 
endişeli, güvensiz 
ve istikrarsız 
değildir. Bu ülkenin 
yıldızının her alanda 
parladığını 
görürsünüz. Bizim 
iktidarımız her şey
den önce halkımızın 
iktidarıdır. Halkımız 
'bizi demokrasi ayı
plarından kurtarın' 
diye teslim etti. Biz 
de Türkiye'yi ayı
planan bir ülke 
olmaktan kurtar
maya çalışıyoruz" 
ifadelerine yer verdi. 
"ÜLKEMİZİ YENİ 
PAZARLARA 
AÇIYORUZ" 
Türkiye'nin artık 
dünyaya açık bir 
ülke konumuna 
geldiğini belirten 
Erdoğan, "Biz de 
ülkemizi yeni 
pazarlara açıyoruz. 
Yeni imkanlarla 
buluşturuyoruz.
'Türkiye Ankara'dan 
sıcak koltuklara otu
rarak yönetilemez' 
dedik ve bunun 
gereğini de o gün
den bugüne yerine 
getiriyoruz. İçine 
kapalı bir Türkiye 
asla istemedik, 
istemiyoruz da. Dışa 
açık dünyaya açık 
bir Türkiye olarak, 
Türkiye'nin

oruz, milletin verdiği 
emanet sayesinde" 
diye konuştu. 
Erdoğan sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bu emanet bilincini 
özenle muhafaza 
etmek bizim varoluş 
gayemizdir. Bizim 
siyasetimizin esas 
zemini burasıdır. Biz 
mahkemenin kadıya 
mülk olmadığını 
layüsel 
olmadığımızı, şah 
olmadığımızı, 
padişah 
olmadığımızı birbir
imize bunu hatırla
tan bir büyük 
kültürün, bir büyük 
medeniyetin çocuk
tan bir büyük 
kültürün, bir büyük 
medeniyetin çocuk
larıyız." 
Türkiye'nin büyük 
badireleri aşarak 
bugüne geldiğini 
kaydeden Erdoğan, 
"Kasvetli günler, 
kaos ortamı tama
men milletin hafıza
sından silininceye 
kadar ülkemizin 
önünü açmaya 
halkımızla birlikte 
koşmaya devam 
edeceğiz. Hala 
koşulması gereken, 
aşılması gereken 
yollar, duvarlar var. 
Hala işi yavaşlatan 
kemikleşmiş 
alışkanlıklar var. 
Bunları etap etap, 
kademe kademe hep 
birlikte aşacağız. 
Geleceğin 
Türkiye'si için ümit- 
var olmamızı gerek
tiren bütün işaretler 
alınmaktadır. Yarım 
asır boyu kartopu 
gibi büyüyen bütün 
iktidarların müda
hale etmeyi risk 
olarak gördüğü 
sorunlar buraya 
kadar ertelendi; ama 
şimdi bunlar 
çözülmeye başlandı. 
2005 yılı Türkiye 
ekonomisi için 
köklü bir dönüm 
noktası olacaktır.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Dört Büyükler

Haftayı karla kapatan dört 
büyüklerden üçü mutlu.

Üzüntülü olan 
Galatasaray!

Bir tabir vardır; 
‘Perşembenin gelişi çarşam
badan belli olur’ derler.

Galatasaray’ın bu gidişi, 
geçen maçlarından ben 
geliyorum der gibiydi.

Samsunspor’un üç 
büyüklere zaman zaman 
böyle azizlikleri oluyor.

Her futbolcunun şansız 
zamanları olur.
Galatasaray’h Thomas’ın 
kaleciye vermek istediği top 
gol olunca işin şekli değişti.

Galatasaray’ın işi zorlaştı.
Hagi:
-Çok kötü oynadık, 

kazanacak futbol 
sergileyemedik, nedense bir 
durgunluk içerisindeydik, 
dedi. Bu itiraf bence doğru.

Beşiktaş penaltı atışlarını 
gole çevirince, puanını 41 ’e 
çıkardı.

Fenerbahçe ile aralarında 
15 puan fark var. Beşiktaş’ın 
bu sene dördüncülüğe razı 
olması gerekir. Gerçi henüz 
derbiler başlamadı, ileride 
ne olur hep birlikte göre
ceğiz.

Karlı takımlardan gözle 
görüneni Trabzonspor.

Bu hafta seyredenlere; 
‘İşte bu Trabzonspor’

dedirttij
İşin başına bu işin ehli ve 

doğma Trabzon’lu olan 
Ş.Güneş gelince takım bir 
başka oldu. Şenol Güneş 
Trabzonspor takımını çok iyi 
tanıyan bir kişi.

Her hocanın takımında 
görmek istediği Fatih, 
Yattaro, Gökdeniz olunca da 
iş başka oluyor.

İşin tehlikeli durumunda 
Fenerbahçe var. Bu güne 
kadar genelde son sıralar
daki takımlarla oynadılar. 
Bu maçların rahat geçmesi 
gayet doğaldı.

İleride oynanacak maçlar 
Fenerbahçe’ye böyle şans 
getirecek mi? bu o zaman 
belli olacak!

Beşiktaş Rıza Çamlıbay’la 
derbi maçlarını kazanırsa 
kariyeri en üst düzeye çıka
cak. Beşiktaş yönetiminin 
güvencesi sonsuz olacak.

Tünkiye liglerine T ürk 
hocalar yavaş yavaş demir 
atıyorlar.

Galatasaray, Fenerbahçe, 
Konyaspor bu üç takım 
yabancı hocalar ile çalışıy
or.

Bir de bu kadar yabancı 
futbolcu transfer etmesek.

İnanıyorumki içimizden 
daha çok futbolcu sivrilecek 
ve Milli Takım’a faydalı 
olacak.

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

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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Akdeniz Eğitim 
Araştırma ve İstatis
tik Merkezi'nin 
Kayseri'de, 70 bin 
veli üzerinde yaptığı 
araştırmaya göre, 
velilerin üçte biri 
çocuğunun üniver
siteyi bitirse bile 
işsiz kalacağına 
inanıyor 
Araştırmadan yan
sıyan bazı sonuçlar 
şöyle:
* Anne-babaların 
dörtte biri çocuk
larının derslerine 
katkı sağlanmıyor.

‘İnsan Hata ihMeri sürüyor
ABD Dışişleri 
Bakanlığı'nın 2004 
yılı insan hakları 
ülke raporunda 
Avrupa Birliği'nin 
Kopenhag kriter
lerini karşılama 
arzusuyla 
Türkiye'nin önemli 
reform paketleri 
geçirmesine 
karşılık uygula
manın zayıf kaldığı 
ve insan hakları 
ihlallerinin devam 
ettiği ileri sürüldü. 
ABD Dışişleri 
Bakanlığı tarafın
dan her yıl yayın
lanan raporun giriş 
kısmında, 
"Türkiye'nin AB ile 
müzakerelere 
başlamak için 
Kopenhag kriter

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

* Babaların yüzde 
30'u çocuğunun 
kaçıncı sınıfa git
tiğini, yüzde 40'ı 
öğretmeninin adını 
bilmiyor
* Yarıdan fazlası 
(yüzde 65) çocuğu
nun dershaneye 
giderek başarıyı 
yakalayacağına 
inanıyor.
* Beşte biri kız 
çocuğunu okutma 
taraftarı değil.
* Yüzde 40’ı, 
çocuğunun okuya
cak kapasitede 

lerini karşılama 
arzusu, hükümetin 
önemli reformlar 
paketini geçirmesi
ni sağladı. Bunlar 
arasında yeni ve 
daha liberal ceza 
yasası, namus 
cinayetleri ve 
işkenceyle 
mücadelede bir 
dizi anayasal 
değişiklikler, dini, 
ifade ve toplanma 
özgürlüklerinin 
genişletilmesi ve

olmadığını 
düşünüyor.
* Üçte biri çocuğu 
üniversiteyi bitirse 
de işsiz kalacağına 
inanıyor.
* Yarısı, çocuğuna 

hükümette 
ordunun rolünün 
azaltılması yer 
aldı" denildi.
Raporda, "ancak 
bu reformların 
uygulanması gecik
ti" ifadesi kul
lanılırken, güvenlik 
güçlerinin 
"işkence, dayak, 
keyfi tutuklama ve 
gözaltına devam 
ettiği" ileri sürüldü. 
Raporda, gözlemci
lerin, bu tip

YENITELEFONUMUZUNOTOIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

OöESİ abone ölün okuyun ora 
■■■ GÜNLÜK 8İYA8İOAZITE ■■

okul kitabı dışında 
ek kitap almıyor.
* Öğrencilerin 
yüzde 2'sinin evin
de bilgisayar 
bulunuyor.

faaliyetlerde bir 
azalma tespit ettiği 
ve Avrupa 
İşkenceyi Önleme 
Komitesi'nin, 
hükümetin işkenc
eye karşı "sıfır tol
erans" politikasına 
uymak için yerel 
yetkililerin çaba 
gösterdiklerini 
rapor ettiği belirtil
di. Namus cinayet
lerinin devam 
ettiği, hükümetin, 
Kürtçe ve diğer dil
lerin kullanımıyla 
ilgili bazı kısıtla
maları kaldırdığı, 
ancak ifade ve 
basın özgürlüğüyle 
ilgili kısıtlamaların 
yerinde kaldığı 
iddia edildi.

5139683

LGS’ye 
780 bin kişi 
başvurdu

Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
kamuoyunda liseye 
giriş sınavı (LGS) 
olarak bilinen 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı'na 
10 Ocak 2005 tari
hinde almaya 
başladığı başvuru
ları 28 Şubat 2005 
tarihi itibariyle 
sonlandırdı.
Anadolu, fen, bazı 
meslek liseleri ile 
yabancı dil ağırlıklı 
liselere öğrenci yer
leştirilmesine yöne
lik Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı na 
(OKS) bu yıl 780 
bin kişi başvurdu. 
Başvuru sayısında 
geçen yılı göre 100 
binden fazla artış 
kaydedildi.
Başvuru istatistik
leri üzerinde 
yapılan ilk değer
lendirmeye göre, 12 
Haziran da gerçek
leştirilecek LGS'ye 
rekor sayıda başvu
ru oldu. 2002 yılın
da 562 bin 196, 
2003 yılında 616 bin 
164, 2004 yılında 
650 bin 230 adayın 
başvuruda bulun
duğu LGS'ye, bu yıl 
785 bin kişinin 
başvuruda bulun
duğu bildirildi.
Bakanlık yetkilileri, 
sistemde önlem 
almalarına karşı iki 
kez başvuruda 
bulunanların ola
bileceğine dikkat 
çekerken, sayının 
Polis Koleji Aday 
Tespit Sınavı'na 
girecek adaylar, 

çıkarıldığında 780 
bin olacağını kay
detti.
Yetkililer, sınava 
geçen yıla göre 100 
binden fazla başvu
ru olmasında 
yabancı dil ağırlık 
liselerin de kap
sama alınmasının 
etkili olduğunu kay
detti. Bakanlık, 
yönetmelik değişik
liğiyle önceki yıllar
da not barajına day
alı olarak alım yap
tığı yabancı dil ağır
lık liselere artık 
LGS ile öğrenci yer
leştirilmesini karar
laştırmıştı. 
Öte yandan Devlet 
Parasız Yatılılık 
Sınavı na da 210 
bin adayın başvuru 
da bulunduğu 
bildirildi.
TERCİH SİSTEMİ 
Bakanlık ayrıca 
LGS'de bu yıl bir 
ilki uygulayacak. 
Buna göre adaylar, 
ÖSS'de olduğu gibi 
sınav sonrasında 
puanlarına göre ter
cihte bulunacak. 
Adaylar, 2005 
Temmuz ayının ilk 
haftasından itibaren 
http://sinavlar.meb. 
gov.tr adresinde 
yayımlanacak e-ter- 
cih kılavuzundan, 
tercihlerin hangi 
tarihte yapılacağı, 
okulların kayıt- 
kabul koşulları ile 
kayıt tarihleri, kon
tenjanları ve yer
leştirmeyle ilgili 
diğer esasları 
öğrenebilecek.

http://sinavlar.meb
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Beşin alegişj nasıl anlaşılır?
-Ne zaman süt 
içsem karnım davul 
gibi şişer.
-Renkli şeker yiy
ince perişan oluyo
rum.
-Oğlum, küçükken 
balık yemiş ve 
komaya girmişti, 
hemen hastaneye 
yetiştirmesek 
ölüyordu.
-Şarap migrenimi 
azdırıyor.
-Muz yiyince her 
tarafım kabarıyor, 
kaşıntıdan 
duramıyorum. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta besin 
alerjisinin belirtileri
ni Mynet okuyucu
ları için hazırladı. 
Besin alerjisi, 
halkımız, hatta 
doktorlarımız 
tarafından çok 
geniş kapsamlı 
olarak kullanılan 
bir terimdir. Çoğu 
zaman, bir besin 
maddesine bağlı 
olarak gelişen her 
türlü normal dışı 
reaksiyon, besin 
alerjisi diye

adlandırılır. Mesela, 
çikolataya bağlı 
olarak gelişen 
migren tipi baş 
ağrıları, laktaz enzi
mi eksikliği olanlar
da süt içilmesiyle 
ortaya çıkan şişkin
lik ve ishaller, her
hangi bir besinin 
çok fazla yenme
sine bağlı kusmalar 
ya da bozulmuş 
besinlerle oluşan 
zehirlenmelerin hiç 
biri besin alerjisi 
değildir.
Gerçek besin aler

jisi, vücudunda o 
besine karşı IgE 
sınıfından antikor
lar oluşmuş olan 
kişilerde görülen 
reaksiyonlardır. 
Besin alerjisi küçük 
çocukların %5 
kadarında 
görülürken, erişkin
lerdeki görülme sık
lığı %1'den de azdır. 
BESİN

ALERJİSİNİN 
BELİRTİLERİ
Besin alerjisinin 
belirtileri çok 
değişkendir. Hedef 
organ sadece deri, 
sindirim veya sol
unum sistemi ola
bilir, fakat çoğu 
zaman birden fazla 
sistem olaya katılır. 
Sadece ağız 
mukozasını 
ilgilendiren lokal 
belirtilerden, 
vücudun tümünü 
ilgilendiren ve 
ölüme kadar gide
bilen anaflaksiye 
kadar çok farklı 
belirtiler ortaya 
çıkabilir. Aynı besin 
maddesi, farklı 
kişilerde farklı 
belirtilere yol 
açabilir, aynı 
kişide değişik 
zamanlarda farklı 
reaksiyonlar mey
dana gelebilir.
Belirtiler genellikle, 

besinin yenmesin
den sonraki 
dakikalar veya 
saatler içinde 
ortaya çıkar. Hatta, 
çok duyarlı olan 
kişilerde yiyeceğin 
ellenmesi veya 
koklanması bile 
alerjik bir reaksiy
ona yol açabilir.
Küçük çocuklarda 

daha çok hayvan 
kaynaklı, 6 yaşın
dan büyük çocuk 
ve erişkinlerde ise 
bitki kaynaklı aler- 
jenlere rastlanır. 
DERİ BELİRTİLERİ 
Besinlerin yenmesi 
veya onlara temas 
edilmesiyle oluşan 
akut ürtiker ve 
anjioödem sık rast
lanan durumlardır. 
Bu tabloların tanısı 
da genellikle çok 
kolaydır, çünkü 
belirtiler o besinin 
yenmesinden veya 
temastan hemen 
sonra ortaya çıkar. 
Buna karşılık, yiye
ceklere bağlı kronik 
ürtiker ve 
anjioödeme ise 
oldukça seyrek 
rastlanılır.
Besin alerjisinin 
egzama oluşumun
da da rolü vardır.

Çeşitli araştırmalar
da egzamah çocuk
ların 1/3'ünde besin 
alerjisi olduğu belir
lenmiştir. En çok 
suçlanan besin 
yumurtadır.
SİNDİRİM SİSTEMİ 
BELİRTİLERİ
Besin alerjisinin 
mide-barsak siste
mi belirtileri bulantı, 
kusma, kramp şek
linde karın ağrıları, 
ishal, karında 
şişkinlik ve gazdır. 
Besinin yenmesin
den sonra ilk 
olarak ağız-boğaz 

semptomları 
ortaya çıkar.
Taze meyve ve 
sebze yenilmesin
den sonra gelişen 
belirtiler sadece 
ağızda olabilir. 
SOLUNUM SİSTEMİ 
BELİRTİLERİ 
Besin alerjisine 
bağlı solunum 
sistemi belirtileri, 
deri ve sindirim 
sistemininkilere 
göre çok daha 
nadirdir ve astım 
krizi veya alerjik 
nezle şeklinde 
görülür. Belirtiler, 
çoğu zaman da tek 
başına değil, diğer 
sistem bulguları ile 

birliktedir. 
Solunumla ilgili 
reaksiyonlardan en 
çok sorumlu 
olduğu bilinen 
besinler yumurta, 
süt, soya, balık, 
deniz kabukluları ve 
fındıktır.
Monosodyum 
glutamat, sülfitler, 
aspartam... gibi 
bazı besin katkı 
maddeleri de sol
unum sistemi belir
tilerine yol açabilir
ler, 
fakat bunların 
görülme sıklığının 
sanılandan düşük 
(%5' den az) 
olduğu belirlen
miştir.
Besin alerjisine 
bağlı semptomlar 
her zaman aynı 
klinik tabloya 
neden olmaz.
Alerjiye yol açan 
besin sık yenmiyor
sa, belirtiler ani 
olarak ortaya çıkar 
ve bazı hastalarda 
anaflaksi de gelişe
bilir. Besin sürekli 
olarak tüketiliyorsa, 
daha çok kronik 
egzema veya kronik 
astım gibi akut 
olmayan semptom
lar görülür.

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

I
VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

■ k (t uiffliıı

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-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 51417 00

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

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

TAKSİLER

i
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

2 MART 2005ÇARŞAMBA 
MELİS ECZANESİ 
Bahkpazarı Mah. 
Yedievler Sok.

Tel: 513 52 65

GEMLİK

tülOHBB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2069 

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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GENLİK TİCARET RORSASI MECLİS ARAYLARI
‘Gemlik Zeytinimin kaderini değiştirmeye geliyoruz»

“Boş laflara gerek yok 
Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

ASİL ÜYELER
1- Nazım BAYRAK
2- İsmail Kemal KILIÇ
3- Erdoğan BARUTÇUOĞLU
4- İbrahim ÇAKAR
5- REM Gıda Ltd.Şti. (Burhan ATALAY)
6- KAPTAN Zeytin Turşu San. Ltd. (Adem KAPTAN)
7- Mehmet GÜREŞÇİ
8- Hüseyin BAŞARAN
9- Sele Gıda Ltd. (Mehmet BARS)

10- Arif GÜREŞÇİ
11- İMREN Unlu Mamülleri Ltd. (Ahmet İMREN)
12- Mustafa BAŞSOY
13- Mümin KUZEY
14- Mustafa ŞİMŞEK

YEDEK ÜYELER

1- Katırlı Köyü Kooperatifi ( Hulusi BAYRAK)
2- Emin ÖZMEN
3- Ruhi CENGİZ
4- Mehmet TUFAN
5- Necati ÇELİK
6- Öz Elif Ltd. Şti.
7- Özcan SABİTOĞLU
8- Niyazi ÇAM
9- Ali ALAZ

10- Nazım AYDIN
11-İhsan PALTA
12- Ercan BULUT
13- Mustafa KUZEY
14- Cahit KAHYA

Bütün üyelerimizi Gemlik’in ve ‘Gemlik Zeytini’nin kaderini belirleyecek 
olan Gemlik Borsa Meclis seçimine oy kullanmak üzere bekliyoruz. 

SAYGILARIMIZLA....



Gemlik Ticaret Borsası’nda bugün Nazım Bayrak, Haluk Güveniş listesi çekişecek

Ticaret Borşatfnda seçim heyecanı
Gemlik Ticaret Borsası seçimleri bugün yapılıyor. Gürle İş Merkezimdeki Ticaret Borsası bürosunda gerçekleşecek olan seçim
lerde Nazım Bayrak ve Haluk Güveniş’in başı çektiği iki liste çekişecek. Seçim sonuçları ile Ticaret Borsası meclisi oluşacak.

iI■■i TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
3 Mart 2005 Perşembe 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

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’ni oluşturacak 10 komite belli oldu

M Oto’nda ton kırana seçim
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kıran kırana seçim
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda dün 3 

grupta kıran kırana seçim yaşandı.
Seçimlere ilgi yoğundu.
10 meslek grubuyla seçimlere gidildi.
2., 3. ve 6. gruplarda iki liste çıkınca, bu 

gruplarda seçilmek için yoğun kulis çalış
ması yapıldı.

Oy kullanacak üyeler kapılarda karşılandı. 
Merdiven başları, koridorlar ve lokalde gün 
boyu kulis vardı.

25 kişiden oluşacak Oda Meclisi sandık
ların açılmasından sonra, belli oldu.

Gözler 2.3. ve 6. grup seçimlerine ki liflen
di.

İlk sonuç 3. grupta alındı.
Kapı önünde bekleyen Tevfik Solaksubaşı 

ve Adnan Tekkeş’in heyecanı görülmeye 
değerdi.

Bankacılar, Sanayiciler, Yağ Fabrikaları ve 
Sigortacıların oy kullandığı bu grupta zafer 
Solakşubaşı’nın oldu.

Adnan Tekkeş hemen Solaksubaşı’yı kut
ladı.

Esat Coşkun, 6. grupta Sadullah Uçan lis
tesini 4 oyla geçip ipi göğüsledi.

Özbir Zeytincilik A.Ş. listesi de 2. grubun 
galibi oldu.

Sonuçta, 25 kişilik Ticaret ve Sanayi Odası 
seçimleri tamamlandı.

Sırada Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin seçimi var.

Görülen o ki; Kemal Akıt, yine yönetim 
içinde başkan seçilecek.

Şimdi gözler bugünkü Ticaret Borsası 
seçimlerinde.

Demokrasi ne güzel şey..
Bu heyecanı herkese yaşatıyor._________

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
dün yapılan komite 
seçimlerinde 
2, 3 ve 6. gruplarda 
kıran kırana 
seçim yapıldı. 
İlçe Seçim Kurulu 
tarafından yapılan 
komite seçimlerine 
büyük ilgi gösteril
di. 2. grupta Özbir 
Zeytincilik A.Ş., 
3. grupta Tevfik 
Solaksubaşı, 
6. grupta ise Esat 
Coşkun’un liste 
başı olduğu gruplar 
seçimleri kazandı. 
Odada gün boyu 
kulis yapıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

ÇynMaşİM Sezerfa 
'Öğrenci affı'na veto

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer, 5306 sayılı "Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanunu" 
iade gerekçesinde, yasanın "af 
niteliği taşıdığını, bu nedenle 
TBMM'nin nitelikli çoğunluğuyla 
çıkarılması gerektiğini belirtti.

Haberi sayfa 8’de

Bakkallara Avrupa 
Birliği ştandartı geliyor 
Türkiye'nin AB üyeliği için başlatılan 
uyum yasalarıyla birlikte çeşitli 
meslek gruplarının standartları da 
yeniden belirleniyor. Bakkallar ve 
Bayiler Federasyonumdan yapılan 
açıklamaya göre çıraklık sözleşmesi 
imzalamayan ve 3 yıllık kalfalık 
sertifikası olmayanlar bakkal 
olamayacaklar. Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Belediye Doktoru 
Levent Kutlu, istifa etti

Gürhan ÇETİNKAYA

Ulus devlet...
Halk televizyonlarda yayınlanan dizilere kilit 

lenmiş durumda.
Karanlıklarda anlatılan masallar beyinleri 

uyuşturuyor.
Düşünme yeteneği bilinçli bir biçimde 

köreltiliyor.
Varsa dizi yoksa maç. Ya da üç beş işbir

likçinin toplumu yanlış yönlendirmeye dönük 
söyleşileri..

Oysa Türkiye'nin içinde ve sınırlarının hemen 
ötesinde kurutulması güçbataklıklar oluşturulu 
yor.

Bataklıklar geleceği yutuyor.
Ne olup ne bitiyor? Kimse farkında değil.
Tasarım akıl almaz ölçüde büyük boyutlu.
Sürekli olarak kamu oyuna tedirginlik ve 

karamsarlık aşısı zerkediliyor.
Kavga, kin, nefret tohumları ekiliyor..
Vurdulu kırdılı dizilerle "öfke"körükleniyor.

Uçuk yaşamlara özlem ateşleniyor.
Toplum hızla uçuruma sürükleniyor.
Özgürlük, bağımsızlık, laiklik kavramları göz

den geçiriliyor.
Sendikal hareketler tırpanlanıyor.
Sivil toplum örgütlerine müdahale ediliyor.
Özelleştirme adı altında ekonomi dinamikleri 

etkisizleştiriliyor.
Dolayısıyla;
Atatürk'ün üzerinde önemle durduğu "yurttaş 

kimliği" nitelik değiştiriyor.
Tebaya dönüştürülüyor.
Teba hak ve özgürlükleri olmayan, sadece 

ödevleri olan itaatkarlar topluluğu..
Yurttaş ise soran, sorgulayan, özgürce seçen 

ve seçilen demek.
Ümmetten ulusa, tebadan yurttaşa geçiş hayli 

zaman almıştı. Meşakkatli olmuştu.
Ortak akıl oluşturulmuş, birlikte hareket 

edilmişti.
Şimdi ise durum farklı.
Yukarıdan aşağıya doğru "etkileşim" yoluyla 

organizasyon yürütülüyor.
Siyasal otorite "liderlik" sistemiyle bu yapıyı 

körüklüyor.
Partide liderin dediği oluyor.
Onun dışındaki organlar ya sınırlı yetkiye 

sahip ya da hiç yok. <
Dolayısıyla siyasal parti lideri tarihin karanlık

larına gömülen totaliter rejimlerin diktatörlerini 
anımsatıyor.

Diktatörler kendilerine karşı duranı istemezler.
Onun için de ülke yönetiminde kendilerinden 

başkasına buna muhalefet partileri, sivil toplum 
örgütleri de dahil olmak üzere söz hakkı tanı
mazlar.

Siyasal partiler ve özellikle iktidar toplumun 
ortak sesi olma konumunda..

Ancak uygulama "liderin dediği olur" biçi
minde oluşuyor ve gelişiyor.

Atatürk'ün şu sözleri çok anlamlı.. Bir kez 
daha anımsatalım.

Anımsatalım ki ders alınsın.
"Efendiler, tarih.' boyun eğmekten üzüntü 

duymayan, biz yürüyelim millet arkamızdan 
gelsin !' fikir ve yorumlarında bulunanların içine 
düştükleri sonlarla doludur.

İdare adamlarının böyle yanlış ve uygunsuz 
düşüncelere asla kapılmamaları gerekir."

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Doktoru 
Levent Kutlu, 
görevinden 
istifa etti. Dr.
Kutlu, istifa 
nedenini Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
tutumlarından 
kaynaklandığını 
söyledi.
31 Mart 1998'de 
açılan Belediye 
Tabipliği görevini 
başarıyla 
sürdüren 
Dr. Levent Kutlu, 
1 Mart 2005 Salı 
günü itibariyle 
görevinden istifa 
ettiğini bildirdi. 
Dr. Levent Kutlu, 
istifa etme 
nedenini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
bağlayarak, 
hiçbir konuda 
kendisine yardım
cı olmayışını 
gösterdi.
"Her konuda 
bana ve mesai 
arkadaşlarıma 
karşı kasıtlı 
davranışlarda 
bulundu" 
suçlamasını 
yapan Dr. Kutlu,

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 2004 yılında başarıya koştu.

162 bin 680 hastaya 
poliklinik hizmeti verildi
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde 
2004 yılında 
rekor düzeyde 
hasta bakıldı. 
Hastane 
yönetiminden 
alınan bilgilere 
göre, yıl içinde 
162 bin 680 has
taya poliklinik 
hizmetleri ver

memurluk 
görevinden ayrıl
mayı göze alarak 
istifa ettiğini 
söyledi.
"İstifa nedenim 
Mehmet Turgut’a 
tepki 
niteliğindedir" 
diyen Dr. Levent 
Kutlu, başkan 
Turgut'un 
kendisine yönelik 
maddi ve manevi 
kasıt gözeten 
hareketlerinin 
tahammül 
edilemez 
boyutlara 
ulaştığını söyledi. 
Çalışma ortamı ve 
şartlarının 
düzeltilmesi 
konusunda 
göreve geldiği 
günden buyana 
iyileştirme 
yönünde atılmış 
bir adım dahi 
olmadığını 
söyleyen Dr.
Kutlu, "Bu neden
ler benim çalışma 
şevkimi kırmak
tadır. Bu şartlar 
altında kendisi 
ile daha fazla 
çalışmak 
arzusunda 
değilim" açıkla

ilirken, acil servis 
bölümünde ise 
35 bin 593 
kişi tedavi edildi. 
Yapılan açıklama
da, servislerde 
6 bin 460 kişinin 
tedavi edildiği 
belirtilirken, 
2004 yılı içinde 
1912 büyük, 
518 orta, 606 da 
küçük çaplı

masını yaptı. 
Dr. Levent Kutlu, 
çalışma ve 
hastalarla ilgili 
olarak hiçbir 
problem yaşa
madığını belir
tirken, uzun 
yıllardan buyana 
tek hekim 
olarak çalıştığın
dan büyük sıkıntı 
yaşadığını 
söyledi.
Kendisinin 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından şikayet 
edildiğini ve 
maaş kesintisi ile 
cezalandırıldığını 
da sözlerine 

doğum 
gerçekleştirildiği 
öğrenildi.

ameliyat ile
611 müdahalesiz
38 müdahaleli

ekleyen Dr. 
Levent Kutlu, 
açtığı 
mahkemede 
beraat ettiğini 
söyledi.
"Amirimin tarafı
ma davranışları" 
gerekçesiyle 
hem Belediye 
Tabipliğinden 
hem de memurluk 
görevinden istifa 
eden Dr. Levent 
Kutlu, dün 
itibariyle Belediye 
Tabipliğindeki 
gerekli 
malzemeleri 
teslim ederek, 
Belediye'den 
ayrıldı.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisî’ni oluşturacak 10 komite belli oldu

U OMa ton tona seçim
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda 10 meslek komite seçimi yapıldı. 2. 
3. ve 6. gruplarda ikişer listenin çıkması üzerine kıran kırana seçim 
yaşandı. 2. grupta Özbir Zeytincilik A.Ş., 3. grupta Tevfik Solaksubaşı, 
6. grupta Esat Coşkun’un liste başı olduğu gruplar seçimleri kazandı.

Seyfettin SEKİ RSÖZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
4 yıl süreyle görev 

alacak meslek 
grupları seçimleri 
dün yapıldı.
Ticaret Odası 
binasında yapılan

Tevfik Solaksubaşı, seçimlerden sonra Elçin 
A.Ş. temsilcisi Adnan Elçin tarafından kutlandı

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Sağolasınız...
İlk gördüğümde içimden demiştim:
Halk adamı, halk çocuğu
Halk adamıdır halk ile kucaklaşan, 
halkın derdini dert edinen.
Halk çocuğudur alçak gönüllü, 
sakin ve sevecen.
Geçende yazdım olumsuzluğu 
o da görmüş, el atmışmış konuya 
Eleştiri ile hizmetin daha da 
çabuklaşacağını söylediler.
Duyarlılığımıza teşekkür edip, başarı dilediler.
Bizlere düşen görev:
Sağolasınız Sayın Kaymakamımız demek, 
kendilerine her zaman, 
her konuda yardım etmek.

seçimlerde, 
2. 3 ve 6.ncı 
gruplarda ikişer 
liste yarıştı.
Sabah saat 09.oo da 
sandık başına giden 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda 
çeşitli meslek 
gruplarının temsilci
leri 25 kişiden 
oluşacak meclis için 
oy kullandılar.
Saat 17.00’de sona 
eren seçimlerde oy 
zarflarının açılmaya 
başlanmasıyla birlik
te ikişer liste ile 
seçime gidilen

2. 3. ve 6.ncı 
gruplarda büyük 
heyecan yaşandı. 
Birinci meslek 
grubunu oluşturan 
Zeytin stokçularında 
19 oy kullanılırken, 
Kemal Akıt ile 
Haşan Yıldırım ilk 
meclis üyesi oldular. 
İkinci grupta; 
Zeytin sevkiyatçıları 
seçiminde Özbir 
Zeytincilik AŞ. ile 
Duran Bıyık ve 
Necati Erbek meclis 
üyesi oldular. 
Üçüncü meslek 
grubu olan Zeytin 
sanayicilerinde ise, 
büyük çekişme 
yaşandı.
İki liste olarak 
gidilen seçimde 
Tevfik Solaksubaşı, 
Borusan Mannesman 
ve Bursa BUSEP 
Serbest Bölge

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
lalLU JU ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ticaret ve Sanayi Odası meclisini oluşturacak 10 meslek grubunun belirlen
mesi amacıyla dün oda üyeleri sandık başına giderek, oy kullandılar. Meclis 
üyeleri kendi aralarında toplanarak, oda yönetim kurulunu belirleyecek.

62 oy alırken karşı 
listede bulunan 
MİNER AŞ. grubu 
44 oy alabildi. 
Dördüncü meslek 
grubu olan Beyaz 
Eşya satıcılarında 
Şafaklar 
Kuyumculuk, 
Uluocaklar ve 
Genç-AI şirketi 
meclis üyesi oldular. 
Beşinci gruptaki 
Tekstil meslek 
grubunda 
Kamiloğulları 
Halı Mobilya Tic» 
Ltd. Şirketi ile 
Osman Çetin 
meclis üyesi oldular. 
Altıncı gruptaki 
H ı rda vat-Na I bu riye 
meslek grubunda 
yine iki liste yarıştı. 
Esat Coşkun ile 
Ahmet Atalar yarışı

24 oyla kazanırken, 
Salih Ayar'ın 
listesi 20 oy aldı. 
Yedinci meslek 
grubu olan 
Otel-Fırın-Lokanta 
grubunda Danış 
Mühendislik 
Isı Sistemleri Ltd. Şti. 
ile Erenoğlu Süt ve 
Süt Mamülleri AŞ 
meclis üyesi oldular. 
Sçkizinci grup 
olan Nakliyatçılar 
grubunda, 
Aydınlar Madencilik 
Taş Sanayi AŞ. 
Avcr Denizcilik Trc. 
Ltd. Şti. ile 
Faruk Güzel meclis 
üyesi oldular. 
Dokuzuncu 
grup İnşaat 
Müteahhitleri'nde 
Sözüneri Mimarlık 
Mühendislik

Araştırma Ltd. Şti. 
ile Osman Onsekiz 
ve Cengiz 
Harita İnş. Taah. 
Tic. Ltd. Şti. 
meclis üyesi oldular. 
Onuncu ve son grup 
olan Turşucular 
grubunda, Yıldırım 
Gıda Maddeleri 
İma. Paz. Ltd. Şti. 
ile Petek İş 
Makineleri End. 
ve Tek. AŞ. meclis 
üyesi oldular. 
Yapılan seçimlerde, 
belirlenen 
25 meclis üyesi 
Pazartesi günü 
toplanarak, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın 4 yıl 
görev yapacak yeni 
yönetimi ile 
başkanını 
seçecekler.
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Ticaret Borsası’nda bugün heyecan dorukta

Güveniş ekibi moral depoladı Özürlü
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bugün yapılacak 
olan Ticaret Borsası 
seçimlerine iddialı 
hazırlanan Haluk 
Güveniş ve ekibi 
moral depoladılar. 
Atamer 
Tesisleri’nde borsa 
üyelerine yemek 
veren Haluk 
Güveniş ile 
arkadaşları gece 
boyunca eğlenerek 
stres attılar.
Gövde gösterisiyle 
geçen yemekte 
şarkıcı eşliğinde 
göbek atan borsa 
üyeleri bugün 
yapacakları tercihle 
yeni yöneticilerini 
seçecekler.
Gemlik dışında 
Orhangazi, İznik 
ve Mudanya'yı 
kapsayan tek 
Borsa olan 
Gemlik Ticaret 
Borsası yönetim 
kurulu başkanlığı 
için liste oluşturan 
Haluk Güveniş, 
yemeğe gelen 
davetlilerle 
tek tek ilgilendi. 
Borsa üyelerine bir 
konuşma yapan 
Haluk Güveniş,

DYP’li hanımlar Yeşilay Haftası’nı kutladı
5 Mart 1920 tarihinde 
Hilal-i Ahdar Derneği 
adıyla kurulan ve 
günümüzde Yeşilay 
ismini alarak her yıl 
bir hafta kutlanan 
'Yeşilay Haftası' DYP 
Kadın Kolları tarafın
dan da kutlandı. 
İlçe binasında bir 
araya gelen DYP 
Kadın Komisyonu 
Başkam Nuray Erten 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, esrar, eroin 
ve kokain gibi 
maddelerin insan ruh 
ve sağlığına zarar 
verdiği için kesinlikle 
uzak durulması 
gerektiğini 
savundular.
Yeşilay Haftası

öncelikli olarak 
Pölitbüro olarak 
adlandırdığı Borsa 
yi bu konumdan 
mutlaka soyutlaya
caklarını söyledi.
Seçimi kazanarak 
önümüzdeki birkaç 
ay içinde borsayı 
ekibiyle birlikte 
layık olduğu en 
başarılı günlere 
taşıyacaklarını iddia 
eden Güveniş, 
"Gemlik zeytinini ve 
tüccarımızı kar
alayın çalışmalarla 
mücadele edeceğiz. 
Yqre zeytinciliği ile 
turşuculuk ve kon
serveciliğini tanıt- 

nedeniyle açıklama 
yapan DYP Kadın 
Kolları Başkanı Nuray 
Erten, sağlıklı bir 
insanın bu maddelere 
yaklaşmasının 
düşünülemeyeceğini 
belirterek, 
"Uyuşturucu madde 
kullanımının sonu 
ölümdür. Sapık ilişki 
ler ve bu ilişkilerden 
kaynaklanan suçları 
genelde uyuşturucu 

mak ve bu konu
lardaki tereddüt
leri silmek için 
aydınlatıcı çalış
malar içinde ola
cağız. Borsamız, 
sadece ücret tah
sil eden
bir borsa görün
tüsünden kurtarılıp, 
üyemizin onur 
duyacağı 
aktif, çalışkan ve 
mücadeleci bir 
konuma getirilip, 
bölgemizde ve 
TOBB'da adından 
söz edilen büyük 
bir borsa haline 
getirilecektir" 
şeklinde konuştu.

kullanan insanlar 
işlemektedir" dedi.' 
Yeşilay denince akla 
gelen uyuşturucular
dan birinin de alkol 
olduğuna değinen 
Nuray Ertem, 
"Eşlerini ve çocuk
larını döven insan
ların büyük bir 
bölümü içki içip 
sarhoş olan insan
lardır. Sarhoş insan
lar, çevrelerini de

Haluk Güveniş 
başkanlığında 
oluşturulan listede 
İlhan Acar. Mehmet 
Dillioğlu, Özden 
Çakıroğlu, Mustafa 
Gündoğdu, Hüseyin 
Daşcı, Haşan Kılıç, 
Abdullah Kavlak, 
Nazif Girgin, İsmail 
Turan, Mustafa 
Doğan, Zeki 
Başaran, Rıza Taşar 
ve Mahmut Solaksu 
başı bulunuyor.

rahatsız ederler" 
dedi. Uyuşturucu 
bağımlılığının 
insanların 
sağlıklarına da 
zarar verdiğinin 
bilinmesini isteyen 
DYP Kadın Kolları 
Başkanı Nuray Erten, 
trafik kazalarının 
büyük bölümünün 
alkollü araba kullan
makla meydana 
geldiğini hatırlattı.

çocuklara 
Bursa’dan 
özel araç

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 
özürlü otobüsüne, özürlüjocuklar rahatlıkla bindirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ata 
Mahallesi’nde 
bulunan Özürlü 
Çocuklar 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nin Bursa 
Dağcılık Kulübüne 
ziyareti için özel 
araç gönderildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
tahsis edilen özel 
Özürlü Otobüsü'ne 
binen çocukların 
gezisi için Han 
Kafe işletmesi 
destek verirken 
Çakırlar Yemek 
Sanayi'de yemek 
ihtiyaçlarını 
karşıladı.
Fomara'da bulunan 
Bursa Dağcılık 
Kulübü'nün 
davetlisi olarak 
geziye çıkan 
Özürlü çocuklara 
aileleri eşlik etti.

Dağcılık 
Kulübü’nde yapay 
tırmanma bandında 
Rehabilitasyon 
çalışması yapan 
özürlü çocuklara 
ayrıca Bursa içinde 
gezinti imkanı 
sağlandı. 
Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri, özürlü 
çocukları otobüse 
kendisi bindirirken 
bu çalışmaların 
her 15 günde bir 
tekrarlanacağını 
bildirdi. J 
Tamer Sivri, 
"Düzenlediğimiz 
gezilerde bize 
maddi olarak 
destek veren 
kişi ve kuruluşlara 
özürlü çocuklar 
adına teşekkür 
ediyorum" 
dedi.
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(f) ÖZEL ŞİFA POLİKLİNİĞİ &
TETKİK TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ

TÜM BRANŞLARDA UZMAN HEKİM KADROSUYLA VE 
ACİL SERVİSİYLE 24 SAAT GEMLİK HALKINA 

HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR

* => Kadın ve Doğum Hastalıkları
■ => Dahiliye
■ '> Ortopedi
■ => Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
■ > Genel Cerrahi
■ => Kulak - Burun - Boğaz
■ => Enfeksiyon Hastalıkları

Tıbbi Laboratuvar Tahlilleri
• => Göz
■ => Nöroloji
• => Üroloji
■ Patoloji
* => Psikiyatri
• => Fizyoterapi
=> Akapunktur
• => Check - Up

LABORATUARIMIZDAKİ TÜM TETKİKLERİ MİKROBİYOLOG VE
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NİDA ÇELENKOĞLU 

TARAFINDAN YAPILACAKTIR
ŞİFA-MED SAĞLIK HİZMETLERİ ve TIBBİ MALZEMELERİ TİC. LTD. STİ.

İstiklal Cad. No. 101/A GEMLİK - BURSA
Tel: (0.224) 513 21 22 (Pbx) Fax: (0.224) 514 57 17

I
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Gebelikte saç ve cilt
Hamile kadınların 
güzelleştiği söylenir. 
Gerçekten de 
yanakları kanlanız, 
yüzlerine renk gelir, 
adeta parlarlar. Oysa 
gebeliğin saç ve cilt 
üzerinde beklen* 
medik etkileri de 
olabilir.
Hamileliğiniz 
esnasında görün
tünüzde pek çok. 
farklılık gözlemleye
ceksiniz. Beklenen 
ve bariz değişiklik
lerin dışında, 
cildiniz ve saç tip
inizde de değişiklik
ler olabilir ve bunun 
sonucunda yeni bir 
bakım şekli uygula
mak zorunda kala
bilirsiniz.
Pigment değişiklik
leri
Cildinizdeki değişik
likler 20 haftalık 
hamileyken fark 

edilmeye başlan
abilir. Cildiniz ne 
kadar koyu olursa, 
bu değişiklikleri fark 
etmeniz de o kadar 
muhtemel olur. Ten 
renginiz çok açıksa, 
doğal saç renginiz 
kızılsa, bu değişiklik
leri hiç fark etmeye
bilirsiniz de.
Pigmentasyon 
değişiklikleri şu 
şekillerde gerçek
leşebilir.
Meme uçlarının rengi 
koyulaşır. Ayrıca 
daha büyüyebilir ve 
belirginleşebilirler. 
Areola denilen, 
meme ucunun 
etrafındaki kahveren
gi alan yayılabilir. 
Latince'de siyah 
çizgi anlamina gelen 
linea nigra göbekten 
aşağı doğru düz bir 
hat şeklinde belire
bilir.

Bazı kadınların yüz
lerinde maskeyi 
andıran bir lekelen
me olabilir.
Ciltteki düzensiz pig
mentasyon 
nedeniyle, güneşte 
kalındığında, ya da 
solaryumda eşit yan 
mama durumu ola
bilir. Solaryumun 
bebeğe zararlı 
olduğuna dair kesin 
bulgular yoksa da, 

pek çok solaryum 
merkezi bunu gebe 
kadınlara tavsiye 
etmemektedir.
Cilt kuruluğu 
Cildiniz kuruysa, ya 
da kaşınıyorsa, 
nemlendirici banyo 
ve duş ürünleri 
yardımcı olabilir. 
Cildin sürekli kaşın
ması ender de olsa 
görülebilen bir 
durumdur. Bu kaşın
ma genellikle gövde 

kısmında olur ve 
böbreklerle 
karaciğeri etkileyen, 
kolestaz adı verilen 
duruma işaret ede
bilir. Kolestaz, 
bebeğinize zarar 
verebilir.
Bu nedenle böyle bir 

şikayetiniz varsa, 
mutlaka doktorunu
zla görüşün. 
Çatlaklar 
Hepimizin yakından 

bildiği bir durum 
olup, genellikle karın, 
göğüs ve üst bacak
larda 6 aylık hamile
likten itibaren belire
bilir. Bunlar cildin 
elastik liflerinin 
kırılmış olduğunun 
göstergesidir. Başta 
kırmızı olmakla 
beraber, zamanla bu 
renk solar. Bu etkiyi 
azalttığı iddia edilen 
krem ve jeller bulun
sa da, liflerin kırıl
ması gerçekleştikten 
sonra tamiri güçtür. 
Çatlakların oluş
masında kalıtımın da 
etkisi büyüktür. 
Yani annenizde 
varsa, sizde de 
olması muhtemeldir. 
Saçlarınız
Saçlar gebelikte par
lak ve kalın 
görünebilir. Bunun 
nedeni normalde 
günlük olarak 

gerçekleşen saç kay
bının yavaşlaması 
olabilir. Doğumdan 
sonra saçlarınız daha 
çok dökülüyormuş 
gibi gelebilir. Bunun 
nedeni ciddi bir saç 
dökülme proble
minden ziyade, gebe
likte azalan saç 
dökülmesinin eski 
haline dönmesidir, 
ama endişeleniyor
sanız doktorunuza 
danışın.
Gebelikte saçlarınızı 
boyatabilir, perma 
için gereken 
kimyasalları kullan
abilirsiniz, ama bu 
işlemlerin sonuçları 
beklentilerinizden 
farklı olabilir. 
Bunun nedeni 
saçların gebelikte 
daha gözenekli 
olması, böylece kul
lanılan ürüne farklı 
tepki vermesi olabilir.

8 dakikalık egzersizlikle görünümüzü değiştirin
Sabahları egzersiz 
yapabilmeniz için 
8 dakika erken kalk
manızı önersem, 
hemen oflamaya 
ve şikayete başlaya
cak, sabah egzer
sizinin size göre 
olmadığını, saatin 
alarmı çaldığı anda, 
alarmı kapatıp 
uyumaya devam 
edenlerden 
olduğunuzu 
söyleyeceksiniz. 
Aklınızdan geçen 
buysa, gerçekten de 
böyle olur: Alarmı 
kapatır ve uyumaya 
devam edersiniz. 
Kronik sabah tem
belliği hala bana çok 
da gerçekçi gelmiy
or. Her şey aslında 
sizin kafanızda bitiy
or. Başlangıçta zor
lanacağınız doğru 
ama gerçekten istiy
orsanız, bunu bir 
alışkanlığa çevire
bilirsiniz. Tıpkı geç 
yatmayı, geç kalk
mayı ve diğer her 
şeyi çevirdiğiniz 
gibi.
Uyku alışkanlık
larınızı değiştirmek 
için bundan daha iyi 
bir sebep mi arıyor

sunuz? İşte size 
sebep: 
Aldığınız karara 
sadık kalabilmek 
Pek çok kişinin 
aslında tek boş vakti 
sabahlarıdır. Çünkü 
günün ileriki saat
lerinde, yapılacak 
işler, görülecek kişil
er ve gidilecek yer
ler çıkar. Örneğin 
işten sonra spor 
yapmayı plan
larsınız, ama 
arkadaşınız birlikte 
yemeğe çıkmayı tek
lif ettiğinde daha 
cazip gelir. Sonuçta 
egzersiz hep son
raya bırakılır. 
Araştırmalar, sabah 
egzersiz yapanların 
daha düzenli olarak 
egzersize sadık 
kaldıklarını gösteriy
or.
Kendini iyi hisset
mek

Egzersiz, hipofiz 
bezine bir sinyal 
vererek, kişinin ken
disini iyi hissetmesi
ni sağlayan 
endorfinleri salgıla
masını sağlar. 
Endorfin akışı ne 
kadar çok olursa, 
kendinizi de o 
ölçüde daha iyi 
hissedersiniz.
Egzersizi sabah yap
tığınızda, bu tüm 
gününüzü olumlu 
bir şekilde etkiler ve 
gün içerisinde ne 
olursa olsun, 
bununla başa çık
manızı kolaylaştırır. 
Çünkü güne depre- 
sif ve sıkıntılı olarak 
değil, pozitif bir 
enerjyle başlamış 
olursunuz.
Yağ kütlesini azalt
mak ve daha genç 
hissetmek için kas 
kütlesini artırın

Gün içinde yak
tığınız yağ miktarını 
belirleyen en önemli 
faktörlerden biri, 
vücudunuzda bulu
nan yağsız kas 
kütlesinin miktarıdır. 
Vücudunuzdaki 
yağsız kas kütlesi 
ne kadar çoksa, 
vücudunuz da yağ 
yakmada o kadar 
etkilidir.
Normalde kilo 
verdiğiniz zaman, 
bunun yüzde 
75'i yağ, yüzde 
25'i de kastır. 
Ancak ağırlık çalış
ması yapıyorsanız, o 
zaman hemen 
hemen hiç kas kay
betmezsiniz ve ver
ilen kilonun tamamı
na yakını yağ olur. 
Yağsız kas dokusu, 
ihtiyacı olan ener
jinin yüzde 75 ila 
95'ini yağdan alır. 
Bu nedenle vücud
unuzda oluşan her 
yarım kiloluk kas 
için, günde fazladan 
33 kalori yakmış 
olursunuz. Yağsız 
doku ne kadar 
çoksa, o oranda da 
yağ yakılmış olur. 
Bu, sadece hareket 

ettiğiniz zaman 
değil, uykunuzda da 
böyledir. Örneğin; 
iki kadının kilosu 
aynıysa, ama birinde 
bulunan kas 
diğerinden 2 kilo 
daha fazlaysa, kas 
miktarı fazla olan 
kadın günde 137 
kalori fazladan yaka
caktır.
Ağırlık çalışmasının 
bir başka yararı da, 
biyolojik saati ter
sine çevirmesi ve 
sizi gençleştirme
sidir. Ayrıca sizi 
yüreklendirir.
Kaslarınızın 
güçlendiğini 
gördükçe ve daha 
önce yapamadığınız 
şeyleri daha rahat 
yapar hale 
geldiğinizi 
gördükçe, televizy
on önünde tembel 
tembel oturmak sizi 
rahatsız etmeye 
başlayacaktır.
Aerobiğe ne demeli? 
Aerobik egzersizler, 
kalp ve akciğer
lerinizi 
güçlendirmek için 
gereklidir ama 
incelmek için tek 
başına yeterli 

olmayacaktır. Üste
lik bir de aşırı kilo
luysanız, o zaman 
egzersiz daha çok 
rahatsızlığa sebep 
olur. Çünkü eklem
leriniz ağrır ve çok 
çabuk yorulursunuz. 
Aerobiğin yetersiz 
kaldığı bir diğer 
konu da vücut şek- 
linizdir. Aerobik egz
ersizler yağ yakıl
masına yarar, ancak 
vücut şeklinizi 
değiştirmek 
konusunda fazla 
etkili değildirler, 
örneğin vücudunuz 
armut şeklindeyse, 
aerobik egzersizler 
sayesinde sadece 
daha küçük bir 
armut olursunuz, 
basenlerdeki yuvar
laklık kaybolmaz. 
Bu nedenle ağırlık 
çalışması vücud
unuzun şekillen
mesinde de etkili 
olacaktır.
Etkili çalışma aero
bik egzersizleri ve 
ağırlık çalışmasını 
birlikte yürütmektir; 
çünkü biriyle yağ 
yakarken, diğeriyle 
güçlenip şekle 
girersiniz.
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LGS'ye başvuru 
sayısında artış var
Liselere Giriş 

Sınavı'na (LGS) 
başvuruların tamam
lanmasının ardından 
başvuruda bulunan 
öğrenci sayısına 
ilişkin toplam rakam
lar da belirlendi. 
LGS olarak bilinen 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı'na 
(OKS) 10 Ocak 2005 
tarihinde alınmaya 
başlanan başvurular, 
28 Şubat 2005 tarihi 
itibariyle sona erdi. 
2002 yılında 562 bin 
196, 2003 yılında 616 
bin 164, 2004 yılında 
650 bin 230 adayın 
başvuruda bulun
duğu LGS'ye, bu yıl 
785 bin kişinin 
başvuruda bulu
narak rekor kırıldığı 
kaydedildi. MEB 
yetkilileri, bu yıl

LGS'ye Polis Koleji 
Aday Tespit 
Sınavı'na girecek 
adayların da başvu
ruda bulunduğunu, 
sayının toplam 
rakamdan 
çıkarıldığında 780 
bin olacağını ifade 
ettiler.
Bakanlık bu yıl 
yabancı dil ağırlık 
liseleri de LGS kap
samına aldı. Bu 
arada LGS'de bu yıl 
bir ilk uygulanacak. 
Adaylar, ÖSS'de 
olduğu gibi sınav 

sonrasında puanları
na göre tercihte 
bulunacaklar.
Adaylar, 2005 
Temmuz ayının ilk 
haftasından itibaren 
http://sinavlar.meb.g 
ov.tr" adresinde 
yayımlanacak e- ter
cih kılavuzundan, 
tercihlerin hangi tari
hte yapılacağı, 
okulların kayıt-kabul 
koşulları ile kayıt tar
ihleri, kontenjanları 
ve yerleştirmeyle 
ilgili diğer esasları 
öğrenebilecekler.

Nema 5-taksit
ödemeleri başlıyor
Zorunlu Tasarruf 
nema ödemelerinin 
5'üncü taksit 
ödemelerinin 
önümüzdeki hafta 
yapılması bekleniy
or. Hazine 
Müsteşarlığı, 
ödeme miktarını ve 
takvimi belirlemek 
için, 3 Mart'ta açık
lanacak enflasyon 
oranlarını bekliyor. 
Şubat ayı enflasy
on rakamlarına 
göre, Hazine 
nemaya uygu
lanacak katsayı 
rakamını belirleye
cek. Bunun ardın
dan Hazine'nin 
nakit akışına göre 
ödeme tarihini 
tespit ederek 
açıklaması 
öngörülüyor.

Ödemeler, işveren 
veya kişisel başvu
ru şeklinde yapıla
bilecek. En son 
taksit ödemesi 8 
Aralık'ta yapılmış, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesi 9 olan
lar ilk olarak 
nemalarını almıştı. 
Bu kez ödemeler 
hesap numar
alarının son hanesi 
1 olanlardan 
başlayacak.

Sayfa 7

ZİRAAT'İN KREDİSİ 
SÜRÜYOR 
Öte yandan Ziraat 
Bankası'nın 9 
Şubat'ta başlattığı 
"Nema karşılığı 
kredi" kampanyası 
da sürüyor. İsteyen 
hak sahipleri, 1.5 
yıl beklemeden 
nemalarını peşin 
almış olacak.
Nema rehinli birey
sel krediden şu 
ana kadar 560 bin 
kişi yararlandı.

GÖRKEM KEBAP 
PİDE LAHMACUN 

BAKLAVA SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN 

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik î BURSA 
Tel : (0.224) 512 20 02

SENEN Balık ve kı Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
** Her çeşit balık ağları
v* Sakana Misina Ağları

İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

v Kürek
Çapa

s Macun
Ga iven izli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

HMSBHSftS OKUYUN OKUTUN

http://sinavlar.meb.g
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Cumhurbaşkanı Sezer’den öğrenci affına veto
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
üniversitelerden 29 
Haziran 2000 tarihin
den itibaren her ne 
sebeple olursa 
olsun atılan veya 
kendi isteği ile ilişiği 
kesinlere yeni 
haklar getiren 5306 
sayılı 
"Yükseköğretim 
Kanununa Geçici 
Maddeler 
Eklenmesine Dair 
Kanun"u iade etti. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Sezer, yasayı, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nce bir kez 
daha görüşülmesi 
için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Başkanlığı'na geri 
gönderdi.
23 Şubat'ta TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edilen yasa, 
üniversitelerden 29 
haziran 2000 tarihin
den itibaren, her ne 
sebeple olursa 
olsun ilişiği kesilen 
öğrencilere yeni 
haklar getiriyordu. 
GEREKÇE

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
5306 sayılı 
"Yükseköğretim 
Kanununa Geçici 
Maddeler 
Eklenmesine Dair 
Kanun"u iade 
gerekçesinde, 
yasanın "af niteliği 
taşıdığını, bu neden
le TBMM'nin 
nitelikli çoğunluğuy
la çıkarılması 
gerektiğini belirtti. 
Sezer, iade 
gerekçesinde, 
Yasa'nın 1. madde
siyle 2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Yasası'na eklenen 
geçici 50 ve geçici 
51. maddelerde; 
yükseköğretim 
kurumlarının hazırlık 
ve diğer sınıflarında 
ön lisans ve lisans 
düzeyinde öğrenim 
yapmakta ya da bu 
kurumlarda lisans 
üstü öğretim 
görmekte iken 
29.06.2000 günün
den bu Yasa'nın 
yürürlüğe girdiği 
güne kadar -kendi 
isteği ile ilişiği 
kesilenler dahil- her

ne nedenle olursa 
olsun kurumlarıyla 
ilişiği kesilen öğren
cilere, uygulanan 
sistem gözetilerek, 
ek devam süresi 
ve/veya ek sınav 
hakkı ya da ek tez 
hazırlama süresi 
verildiğini ve yük
seköğretim kuru- 
mundan ayrıldıkları 
aşamadan başla
yarak öğretimlerini 
sürdürmelerine 
olanak sağlandığını 
anımsattı.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, yükseköğre
tim kurumlarında ön 
lisans, lisans ve 
lisans üstü öğrenim 
gören öğrencilerin, 
diğer nedenler 
yanında disiplin 
kuralları gereği ver
ilen disiplin cezaları 
uyarınca da yük
seköğretim kurum- 

larıyla ilişiğinin 
kesilebildiğini kay
detti.
Sezer, 13.01.1985 
günlü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan ve 4. madde
sine göre, herhangi 
bir yükseköğretim 
kurumunda ön 
lisans, lisans, yük
sek lisans (mastır), 
doktora, tıpta 
uzmanlık ya da 
sanatta yeterlilik 
öğrenimi gören 
öğrencileri 
kapsayan

"Yükseköğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Disiplin
Yönetmeliği"nin 10. 
maddesinde, yük
seköğretim kuru- 
mundan çıkarma 
cezasını gerektiren 
eylem ve durumların 
sayıldığını anımsattı. 
Sezer, şöyle devam

etti:
"Bu nedenle, incele
nen Yasa'nın 1. mad
desiyle 2547 sayılı 
Yasa'ya eklenen 
geçici 50 ve geçici 
51. maddelerde yer 
verilen 'her ne sebe
ple olursa olsun 
ilişikleri kesilmiş 
öğrencilere* ve 'her 
ne sebeple olursa 
olsun kurumlan ile 
ilişiği kesilen öğren
cilere' ibarelerinin, 
disiplin cezası 
gereğince yük
seköğretim kurum- 
larından ilişiği 
kesilen öğrencileri 
de kapsadığı açıktır. 
Bir disiplin cezası 
nedeniyle yük
seköğretim kurum- 
larıyla ilişiği kesilen
lere yeniden öğren
im hakkı verilmesi 
'af niteliğindedir. 
Çünkü, bu düzenle
meyle, disiplin suçu 
oluşturan bir eylem 
nedeniyle verilen 
disiplin cezasının, 
hatta bu cezaya 
ilişkin karara karşı 
dava açılmış ve red
dedilmiş ise yargı 
kararının hukuksal 

sonuçları ortadan 
kaldırılmaktadır." 
Anayasa'nın 87. 
maddesinde, 
TBMM’nin, üye tam
sayısının beşte üç 
çoğunluğunun kab
ulüyle genel ve özel 
af ilanına karar vere
bileceğinin belir
tildiğini ifade eden 
Sezer, TBMM'ye 
genel ve özel af 
yetkisi verilirken 
"hürriyeti bağlayıcı 
ceza-para cezası" ya 
da "adli ceza-idari 
ceza" ayrımı yapıl
madığını vurguladı. 
Sezerj şunları kay
detti: "İdari cezalar 
da diğer cezalar 
gibi kendi alanında 
kamu düzenini 
sağlamaya yönelik 
'cezai' yaptırımlardır. 
Bu nitelikleri 
nedeniyle idari 
cezalara ilişkin af 
kararlarının da, 
Anayasa'nın 
87. maddesi kap
samına girdiğinde 
kuşku bulunmamak
ta ve maddede belir
tilen nitelikli çoğun
lukla alınması gerek
mektedir. dedi.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz

İÜ

<4

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



3 Mart 2005 Perşembe Sayfa 9

Bakkallara Avrupa Birliği 
standartı geliyor

Türkiye'nin AB üyeliği 
için başlatılan uyum 
yasalarıyla birlikte 
çeşitli meslek gru
plarının standartları da 
yeniden belirleniyor. 
Her mahalle ve sokakta 
bulunan bakkallar da 
bu uyum yasalarına 
göre kendilerini 
yenileyecek. Buna 
göre, çıraklık 
sözleşmesi imzala
mayan ve 3 yıllık 
kalfalık sertifikası 
olmayanlar bakkal ola
mayacak.
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Bakkallar ve Bayiler 
Federasyonu Genel 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, 
bakkalların uyum 
yasaları doğrultusunda 
alacakları eğitimle 
müşterilerine daha iyi 
hizmet sunacaklarını 
söyledi. Bakkalların 
her konuda müşteriler
ine yardımcı olacağını 
ve müşterinin halini 
anlayacağını belirten 
Palandöken, "Bu 
uyumla birlikte 
bakkalların bugüne 
kadar kaybettiği müş
teri portföyü genişleye
cek. Böylece bakkallar 
bugüne kadar kaybet
tiği pazar payına da 
tekrar kavuşacak" 
dedi.
Bakkalların birebir 
müşteri ilişkileri 
içerisinde olacağını 
vurgulayan 
Palandöken, "Her 
zaman kaliteli, sağlıklı, 
güvenli, temiz, dürüst 
ve yardımseverlik
leriyle bakkallar tekrar

eski dönemlerine 
kavuşacak. Artık her 
mahallenin tekrar bir 
bakkal amcası olacak" 
dedi. AB uyum yasaları 
çerçevesinde Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanhğı'nca yürür
lüğe konularak 
bakkalların uyması 
gereken kuralları şöyle 
olacak:
"- Meslek odasına 
kayıtlı, sağlık, eğitim, 
kişilik, sermaye ve 
ticari beceri açısından 
gerekli özelliklere 
sahip, en az 3 yıl kalfa 
olarak çalışmış kişiler 
sertifika almak şartıyla 
bakkallık yapabilecek. 
- Bakkal çırakları en az 
ilkööretim okulu ■ -------------
mezunu ve 19 yaşın
dan gün almamış ola
cak. Çıraklık sözleşme
si imzalayıp işe başlay
acak. Bakkal kalfası en 
az 3 yıl süreli çıraklık 
dönemini başarıyla 
tamamlamış olacak.
- İş hijyeni, müşteri 
iletişim becerisi, tüketi
ci, davranış bilgisi, 
satış yöntemleri, ticari 
matematik, temel 
matematik, şarküteri, 
tezgahtarlık, bilgisayar 
okur/yazarlığı, işlet
mecilik bilgisine sahip 
olacak.
- Türkçe, matematik, 
muhasebe, ekonomi,

ticari bilgisi, toplam 
kalite yönetimi, koop
eratifçilik, iş güvenliği, 
meslek derslerini ala-, 
cak.
- Türkçe'yi doğru kul
lanıp, başkalarıyla 
rahat iletişim kurabile
cek.
- Elektronik hesap 
makinesi, faks, 
fotokopi makinesi kul
lanabilecek.
- Kişilik özellikleri 
açısından sağlıklı ola
cak, insan ve müşteri 
davranışı hakkında 
seminer ve eğitim ala
cak.
- Hijyen kurallarını bile
cek, iş kolundaki 
gelişmeleri takip ede
cek.
- Fatura, irsaliye kese
bilecek, yazarkasa bil
gisayar kullanabilecek.
- Görgü kurallarını 
bilecek ambalajlama ve 
etiketleme becerisine 
sahip olacak.
- Süpürgesi, paspası, 
yazar kasası, vitrinli 
buzdolabı, bıçağı, 
hesap makinesi, ter
azisi, temizlik bezi, 
eldiveni, şehir şebeke
sine bağlı su tesisatı 
ve lavabosu olacak.
- Bu özelliklerin 

ölçülmesi ve değer
lendirilmesi açısından 
yapılacak sınavdan en 
az 50 puan alacak."

a04'dea3bin161isqüfiûvitirildi
Geçen yıl 3 bin 557 
işçinin katıldığı 30 
grevde, toplam 93 
bin 161 işgünü 
yitirildi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
verilerine göre, 
2004’te 7 bin 913 
işyerinde çalışan 
325 bin 189 işçiyi 
kapsayan 1479 
toplu iş sözleşmesi 
yapıldı.

Bağıtlanan toplu iş 
sözleşmelerinden 3 
bin 85 işyerinde 
çalışan 203 bin 361 
işçiyi kapsadı. 
Yine, geçen yıl 
52'si kamu, 
241'i de özel sektör 
işyerlerinde olmak 
üzere toplam 
293 grev kararı 
alındı.
Bu kararlardan 1'i 
kamu, 29'u özel sek

tör olmak üzere 30'u 
uygulandı. Greve 
toplam 3 bin 557 
işçi katıldı. Bu 
süreçte 
93 bin 161 işgünü 
yitirildi.
Öte yandan, özel 
sektöre ait toplam 
801 işçinin çalıştığı 
5 işyerinde 1 
lokavt sonucunda 
20 bin 826 işgünü 
kayboldu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Milli Takım 2006 Almanya
Yaşadığım bu zamana 

kadar hiçbir Teknik 
Direktör’den ‘Biz bu işi 
beceremeyeceğiz, bizim 
işimiz buraya kadar’ diyeni
ni duymadım.

Yapacağız, gideceğiz, olu
ruz gibi sözcüklerin arkaları
na saklanıp günleri gelinc
eye kadar beklerler. İş ola
madım/ ne yapalım derler. 
Kendi sayfalarını kapatırlar.

Türk Milli Takımı başında 
pek büyük şampiyonlukları 
olmayan günün iyi sayıla
bilen, genç bir yeteneğini 
getirdik.

Sayın Yanal, Almanya’nın 
Kicker dergisinde yapmış 
olduğu söyleşide, ‘Türkiye 
2006’da Almanya’ya gide
cektir’ demiş.

Benimde gönlüm böyle 
istiyor, gelin görünki 
demeçte kullandığı kelime 
şu; Yunanistan- Danimarka 
ile içeride oynayacağız. 
Ukranya’nın yapacağı hatayı 
bekleyeceğiz.

Bu nedir güzel kardeşim? 
Sen işini garantiye almaya
caksın, gelip bir başkasının 
hatasını bekleyeceksin. 
Olmaz öyle şey.

Derlerki deyim olarak; 
“Sen eşşeğini sağlam 
kazığa bağla , ağaç dibinde 
çubuğunu yak”

Eğer düşündüğüm gibi 
olmazsa bu millette ne diye
ceksin. Mukavelen devam 
ederse hala kurumun başın

da mı olacaksın?
Hiç olmayacak, maçlarda 

puan kaybedeceksin. Sonra 
benim dediğim olmadı diye
ceksin.

Evet Türkiye’de pek az 
kişinin gelemeyeceği yere 
geldin, bundan sonra ‘ne 
olursa olsun’ denmez.

Sayın Teknik Direktör bir 
ilçe gazetesinin köşe yazarı 
size bu iş biter dedikten 
sonra neyi bekliyorsun?

Bana göre, önünüzde 
ondört ay gibi uzun zaman 
var. Aldığınız maaş ondörtle 
çarpılırsa iyi bir sermaye 
olur kanaatindeyim.

Futbol Federasyonu’na da 
insan sitem etmeden 
geçemiyor.

Sayın Ulusoy size bu 
maaşı nasıl bağladı? mil
letin parasını nasıl çöpe 
attı? Buna üzülerek bakıyo
rum.

Yeni başkanın mecburen 
müzakereye riayet etmesi 
gerekiyor.

Komşumuz Yunanistan ve 
Kuzey yarım kürenin takımı 
Danimarka öyle kolay yutu
lur bir lokma değil.

Bana göre fırsat elinizde 
değil.

O güzel güvercinin adı fır
satsa, uçup gidişini 
seyredin.

Ben mahçup olmayı ister
im, tabi gönlüm Milli 
Takımın Almanya’ya 
gitmesinden yana.

1999 Model Bayandan 
satılık klimalı 

TOYOTA ÇOROLLA 
GSIVI : 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

Kfirfez
■■I GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■

ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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M gectoe zammı %3’e indM
Bakanlar 
Kurulu'nun, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
6183 sayılı Amme . 
Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında 
Kanunun 51 inci 
maddesine göre 
uygulanmakta olan 
gecikme zammı 
oranı ile ilgili kararı

na göre, ilgili 
mevzuatın bakanlar 
Kurulu'na verdiği 
yetkiye istinaden, 
gecikme zammı 
oranı her ay için 
ayrı ayrı uygulan
mak üzere "yüzde 
3" olarak belirlendi. 
Gecikme zammı 
oranı, 12 Kasım 
2003 tarihinden bu

yana her ay du. Karar
için yüzde 4 dünden itibaren
olarak uygulanıyor- yürürlüğe girdi.

'Mye iıyıM Iîiihiİ olma tMıiı w1
Muğla Üniversite

si Mühendislik 
Fakültesi Dekanı, 
Kıyı Alanları 
Yönetimi Türkiye 
Milli Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdal Özhan, 
Marmara ve Ege 
Denizi'nde tsuna- 
mi olma 
olasılığının bulun
duğunu söyledi. 
Prof. Dr. Özhan, 
tsunaminin Güney 
Asya felaketi ile 

. gündeme geldiğini 
ve zaman zaman 
doğru olmayan 
tartışmalara neden 
olduğunu 
belirterek, 
"Tsunami sadece 
depremle oluşmaz. 
Herhangi güçlü bir 
patlama ve yer 
kaymasıyla da 
meydana gelebilir. 
Suya atılan taş 
gibi, suya düşünce

etrafında dairesel 
bir dalga oluşur.. 
Tsunami de bir 
dalga türüdür. O 
dalga bir kara 
parçasına çarpın- 
caya kadar iler
lemesine devam 
eder" dedi.
Tsunaminin oluş
tuğu yer ile 
ulaştığı kara 
arasındaki 
mesafenin önemli 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Özhan, "Tsunami 
denilen dalga çok 
hızlı ilerler. Kıyıya 
yakın kesimlerde

su derinliğinin 
azalmasıyla, iler
leme hızı göreceli 
olarak azalır ve 
dalga yüksekliği 
artar. Ege ya da 
Akdeniz'deki 
muhtemel tsunami 
sonrasında önlem 
almak için mevcut 
zaman, Güney 
Asya'dakinden 
farklı olacaktır. 
Güney Asya'daki 
dalga önemli 
düzeyde yıkıntıya 
yol açtığı Sri 
Lanka'ya yaklaşık 
2 saat, Hindistan 
kıyılarına 3 saat

sonra ulaştı. Bu 
süre can kaybını 
önlemek amacıyla 
kıyı alanlarının 
boşaltılması için 
büyük bir zaman 
dilimi. Ancak, 
örnek vermek 
gerekirse Girit 
Adası yakınlarında 
oluşacak bir 
tsunami, Kıbrıs'a 
dakikalar sonra 
ulaşacaktır. Önlem 
almak için mevcut 
zaman çok daha 
kısa olacaktır. Bu 
şanssızlık gibi 
görülmekle birlik
te, Türkiye deniz
lerinin okyanus
lara oranla küçük
lüğü dalga yüksek
liğinin de göreceli 
olarak daha az 
olmasına ve daha 
az tahribata yol 
açacaktır. Bu da 
şansımızdır" şek
linde konuştu.

Burstaki 
sahte rakı

operasyonları

Türkiye, İstanbul'da 
6 kişinin ölümüne 
neden olan sahte 
rakı skandalini

Sahte rakı nasıl 
ayırt edilir? 
Bu arada, yetkililer 
sahte rakının

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

YENİ TELEFONlliZV NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

ABONEKAMPANYAMIZDEVAMEDİYOR

■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

konuşurken, 
Bursa'da güvenlik 
güçlerinin konuyla 
ilgili onlarca 
operasyon düzen
lediği bildirildi. 
Son 3 yılda gerçek
leştirilen operasy
onlarda 5 bin 594 
sahte rakı ele 
geçirildi. 
İstanbul'daki 
bir restoranda 
müşterilere sunulan 
rakının sahte 
olması ve 6 kişinin 
ölümü, 30'u aşkın 
kişinin de rahatsı
zlanmasının ardın
dan, Bursa'da 
güvenlik güçleri 
alarma geçti. 
Konuyla ilgili 
birçok işyerinin 
dikkati çekilirken, 
Bursa'da geçtiğimiz 
yıllarda gerçek
leştirilen operasy
onlarda binlerce 
şişe sahte rakının 
ele geçirildiği 
bildirildi. Son üç 
yılda polis ve jan
darma ekiplerinin 5 
bin 594 şişe sahte 
rakı el koyduğu 
belirtilirken, sahte 
rakıları üreten ve 
piyasaya sürmek 
isteyen 35 kişi 
hakkında da işlem 
yapıldığı ifade 
edildi.

gerçeğiyle olan 
farklarını şöyle 
sıraladı:
-Gerçek rakının 
kapağının etrafını 
kaplayan ve 
üstünde kahvereng 
TEKEL yazan şeffa 
plastik bir koruma 
sistemi bulunuyor. 
-Plastik kaplamamı 
içinde dikine yer 
alan gri metalik 
bant bulunuyor. 
Bant üzerinde belir 
gin TEKEL, 
üstünde rakı yazısı 
ve altında gerçek 
rakı ve genuine rak 
ibareleri yer alıyor. 
-Kapakta üretim tar 
ihi net ve belirgin 
bir şekilde yazıhyoı 
Tarihin üzerindeki 
seri numarası her. 
üründe farklılaşıyoı 
-Tarih ve numara 
fabrikalarda ink-jet 
tekniği ile basılıyor 
Sahtelerinde ise 
genellikle kapak
ların üzerindeki tün 
rakamlar, birbirinin 
aynısı oluyor.
-Genellikle daha 
önce kullanılmış 
şişelere doldurul
duğu için şişenin 
eski olması ve 
etiketin yıprân- 
mışlığı da sahte 
rakı için ipucu 
veriyor.
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Burun tıkanıklığı ve tedavi yöntemi
Burun tıkanıklıkları 

Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları polik
liniklerine yapılan 
başvurularda en sık 
bildirilen şikayetler
den birisi olmasına 
karşın çoğu kez 
yeterince önem ver
ilmeyen fakat aslında 
değişik dorumlarda 
hayati önem taşıya
bilecek bir belirtidir. 
Burun tıkanıklığı 
nedir ? Ne zaman 
önemlidir ?
Burundan nefes 

almakta güçlük çek
ilmesi genel olarak 
burun tıkanıklığı 
olarak tanımlanır. Bu 
durum dinlenme 
halinde iken mevcut 
ise daha fazla önem 
ve öncelik taşır.
Günlük hayat sırasın
da örneğin yol 
yürüme, merdiven 
çıkma gibi olağan 
fiziksel hareketleri 
güçleştiren bir burun 
tıkanıklığı da mutlaka 
araştırılmalıdır. Spor 
yaparken yani ağır 
fiziksel etkinlikleri 
güçleştiren burun 
tıkanıklıkları da söz 
konusu olabilir. Bu 
durum özellikle pro
fesyonel sporcularda 
önem kazanmaktadır. 
Burun tıkanıklıkları 
tek taraflı, iki taraflı, 
bir tarafta daha fazla

yada bazen bir tarafta 
bazen de diğer tarafta 
olmak üzere değişken 
olabilir.
Bütün bir yıl sürebile
ceği gibi mevsimsel 
şiddetlenmeler yada 
ay içerisinde dönem
sel değişmeler 
gösterebilir. Yıllardan 
beri var olabilir yada 
yakın zaman da 
ortaya çıkmış olabilir. 
Her iki durumda 
önemli sayılmalıdır. 
Bürün tıkanıklığı 
neyin belirtisidir ? 
Burun tıkanıklığının 
kendisi başlı başına 
bir belirtidir yada 
burun akıntısı, geniz 
akıntısı, burundan 
konuşma, horlama, 
yüz ve baş ağrısı, 
çocuklarda yüzde ve 
dişlerde şekil bozuk
luğu, işitme kaybı, 
kişilik değişimleri gibi 
belirtilerle beraber 
bulunabilir. Bu 
durumda bazı burun 
ve sinüs hastalıkları 
ile olay karmaşık

laşmış demektir. 
Burun tıkanıklıklarının 
önemi nedir ?
Burun tıkanıklıkları 
komşu organlar olan 
orta kulaklar ve 
sinüslerimiz ile ilgili 
hastalıklara yol aça
bilirler. Özellikle 
çocuklarda yüz 
kemiklerinin gelişimi
ni , dişlerin düzgün 
çıkmasını ve zihinsel 
etkinleri olumsuz etk- 
iliyebilirler. Ayrıca 
akciğer hastalıkları ve 
teorik olarak kalp 
hastalıkları gelişimi 
üzerine olumsuz etki 
gösterebilirler.
Burun tıkanıklıklarının 
çocuklardaki sebep
leri ve tedavileri nel
erdir?
Yeni doğanda burun 
tıkanıklığı çok önemli 
ve hayati bir belirtidir. 
Burun içerisi ve geniz 
ile ilgili bir gelişme 
anomalisi nedeniyle 
olabilir. Bu durum 
doğumdan hemen 
sonra hastane 

koşullarında tanı
narak gerekli önlem
ler alınır. Bebeklik ve 
çocukluk dönemi 
burun tıkanıklıklarının 
en sık rastlanılan 
sebebi ise halk 
arasında geniz eti 
denilen adenoid 
büyüklüğüdür. Geniz 
etinin burun 
boşluğunu tamamen 
tıkıyor olması yada 
orta kulak ve/veya 
sinüslerle ilgili 
hastalıklara yol 
açması ameliyatla 
tedaviyi gerektirir. Bu 
ameliyat teknik olarak 
küçük fakat özellikli 
bir ameliyat olarak 
kabul edilir ve 
başarısı da yüksektir. 
Çocuk burun tıkanık
lıklarının önemli bir 
sebebi de çocuk 
sinüzitleridir. Bu 
durum özellikli ve 
sabırlı bir ilaç tedavi 
sürecini gerektirir. 
Alerjik sebepler ve 
bazı gelişimsel 
anatomik koşullarda 
da burun tıkanıklığı 
yapabilir. Çocuklarda 
tek taraflı burun 
tıkanıklığı ve akıntısı 
burun içerisine sokul
muş bir yabancı cisim 
nedeniyle olabileceği 
için ayrıca dikkat 
çekici kabul edilme
lidir. Nadiren çocuk
larda burun tıkanıklık- 

lan iyi veya kötü 
huylu tümörlere bağlı 
olabilir.
Burun tıkanıklıklarının 
erişkinlerdeki sebep
leri ve tedavileri nel
erdir ?
Erişkinlerde en sık 
burun tıkanıklığı 
sebebi halk arasında 
kemik eğikliği olarak 
bilinen, burun 
boşluğu orta 
bölmesinin bir tarafa 
doğru eğik olması 
halidir. Bu duruma 
septum deviasyonu 
denilir ve genellikle 
burun boşluğu yan 
duvarlarında bulunan 
yumuşak dokuların 
(konkaların) şişmesi 
ile birlikte olduğunda 
burun tıkanıklığı daha 
şiddetlidir. Kemik 
eğikliği burun 
içerisinden yapılan 
bir ameliyatla 
düzeltilmeyi gerek
tirebilir. Günümüzde 
konka şişmeleri eğer 
ilaç tedavilerine 
cevap vermiyorsa 
lazer yada rady- 
ofrekans yardımlı gir
işimlerle oldukça 
rahat ve başarılı bir 
şekilde tedavi 
edilebilmektedirler. 
Erişkin burun tıkanık
lıklarının diğer önemli 
sebepleri sinüzitler, 
alerjik koşullar, poli
pler, horlama-apne 

sendromu ve daha 
nadiren iyi ve kötü 
huylu tümörlerdir. 
Genel olarak burun 
tıkanıklıklarının tanı 
ve tedavisinde 
günümüzdeki yenilik
ler nelerdir ?
Bu konuda aslında 
son yıllarda çok 
önemli gelişmeler 
olmuştur. Öncelikle 
burun tıkanıklıklarının 
tanısı ve ayırıcı tanısı 
günümüzde 
endoskop denilen 
ince optik çubukların 
burun içerisini tama
men gözler önüne 
koyması ile kesin ve 
kolay bir muayene 
şeklinde yapıla
bilmektedir. Bu 
endoskoplar ameliyat 
sırasında da kullanıl
makta ve eşlik eden 
ince araçlarında 
yardımı ile tedavideki 
başarı ve hasta 
rahatının en üst 
düzeyde gerçek
leşmesini sağlamak
tadırlar . Ayrıca son 
yıllarda lazer ve rady- 
ofrekans yardımı ile 
yapılan konka ameliy
atları ile hastanın 
aynı gün taburcu 
edilmesi ve çoğu kez 
tampon kullanımının 
gerekmemesi gibi 
belirgin üstünlükler 
de önemli gelişmel
erdir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
metro .
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoölu-Esadap 514
Anytur 514

12
20
10
45
47

12

72
49
71

HASTANELER

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
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.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
51313 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33.
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
51311 86
513 77 77
513 18 46

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 İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

77 84
30 60
12 12
13 23

256 
544

(212) 516 
(226)811

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 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
Totalgaz 514 17 00

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185



3 Mart 2005 Perşembe Sayfa 12

toz şeker

küp şeker

â 
$

pudra şekeri

Akyürek Kardeşler Şirketler Grubu'nun tescilli markasıdır.



5000 işgünü prim öd om e süresi 9000 gUne çıkarılıyor.

Emeklilik sistem! değişiyor
Emeklilik yaşı 2035 yılına kadar kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanacak. Emeklilik Sigortaları Yasa Taslağı, 
Başbakanlığa sunuldu.Tasarıya göre, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için yüzde 9'u sigortalı payı, yüzde 11’i de iş 
veren payı olmak üzere yüzde 20 oranında prim ödemesi öngörülüyor. Haberi sayfa 9’da

4 Mart 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

Gemlik Ticaret Borsa’sının yapılan seçimlerinde oylar eşit çıktı.

Borsa'da sonucu kura belirledi
Kadri GÜLER
kadri_.guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kura ile gelen zafer
Gemlik Ticaret Borsa’sının dün yapılan 

seçimlere damgasını oyların eşit çıkması 
vurdu.

Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 
yaşanan heyecan, dün Ticaret 
Borsa’sında da yaşandı.

Çoğu aynı kişilerden oluşan üyeler, iki 
liste için sandık başına gittiler.

Borsa Meclisi için 14 üye seçilecekti.
Ticaret Odası’nın aksine, tek liste ile 

seçimlere gidildi.
Sabanın erken saatlerinden başlayarak 

köşeler tutuldu. Kulisler yapıldı.
Sandığa gelmeyenler gidip alındı, kimi

leri telefonlarla çağrıldı.
Böylesine iddialı bir seçim Gemlik 

Ticaret Borsa’sında hiç yaşanmadı.
Asıl heyecan saat 17.oo de sandıkların 

açılmasıyla yaşandı.
Sayım başladıktan sonra sonuçlar açık

lanınca herkes şoke oldu.
Nazım Bayrak listesi, 114 oy, Haluk 

Güveniş listesi 114 oy almıştı.
Bir ara bir grup itiraz edelim dedi, 

yeniden sayım düşünüldü..
Ancak, İlçe Seçim Kurulu Başkanı 

yargıç’ın yasalara göre kura çekileceğini 
bildirmesine iki taraf itiraz etmedi.

Sonucu Sandık Başkanı Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka belirledi.

Torbaya atılan zarftan Haluk Güveniş’in 
adı çıkınca, sonuç da belli olmuş oldu.

İlk kez Borsa seçimlerinden önce seçile
cekler yapacakları işleri anlattı bu seçiim- 
lerden önce..

Bize verilen sözleri izlemek ve hayırlısı 
olsun demek düşüyor.

Gemlik Ticaret 
Borsa’sının dün 
yapılan Meclis seçim
lerine Nazım Bayrak 
ve Haluk Güveniş’in 
listeleri katıldı.
Büyük ilginin 
yaşandığı seçimlerde 
Bayrak ve Güveniş 
listeleri 114’er oy 
alınca seçimleri 
yapan İlçe Seçim 
Kurulu, kuraya 
başvurdu. Kuradan 
Haluk Güveniş’in adı 
çıkınca, seçimlerin 
galibi de Güveniş’in 
listesi oldu.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
Haberi sayfa 3’de

ŞYŞfna Kurban 
derilerinden 

19 bin 213 Ura
Kurban Bayramında 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi’nin 
topladığı derilerin 
satışından Gemlik 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı’nın payına 
düşen 19 bin 213 
lira dün Vakıf 
Başkanı Kaymakam 
Mehmet Baygül’e 
teslim edildi.
Haberi sayfa 2’de

Mendilci Zeynep 
“Yaşıyorum”

Yaşamını sakat 
arabasında kağıt 
mendil satarak 
kazanan 
Gemliklilerin yakın
dan tanıdığı Zeynep 
Cebe, hakkında 
çıkarılan "öldü" söy
lentilerini yalanladı. 
Cebe “Ben 
Yaşıyorum" dedi.

Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_.guler@hotmail.com
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Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA

Bir selam da kendine ver...
Neler oluyor hayatta..
Bir de bu rüya gerçek olsa..
Nedir o rüya..
Savaşın hiç olmadığı,özgürlüklerin tartışıl

madığı,insan insana insanca yaşamın sürdüğü 
bir dünya..

Çok mu zor ?
Bir düşünceye göre “kaynaklar daraldı onun 

için insanlar birbirlerine rahat vermiyorlar.”
Olabilir ama ,kıt olan kaynakları verimli kul

lanmak da insanın doğasının gereği.
Kaynakları elde etmek için kavga mı gerek ?
Paylaşmak ,bölüşmek,olanla yetinmek 

olanaksız mı?
Sınırlar ötesinde savaşa kalkışmak..
Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek..
Dünyayı kendinden başkasına dar etmek..
Ne anlama geliyor?
Barış böyle mi sağlanıyor?
Yoksa dünyaya egemen olma isteğinin teza

hürü mü?
Hep bana rap bena ..
Yok öyle yağma..
Bu ölümcül ihtirasın bir an önce törpülen

mesi gerek..
Çünkü aldı başını gidiyor.
Kurunun yanında yaş da yanıyor.
Afaanistan..
Irak..
Yakın tarihten her kuşaktaki insanın anım

sayacağı “müdahaleler”
Egemenlik histerisinin yarattığı bataklıklar..
Kör kuyular..
Üzerine basanı yutuyor.İçine çekiyor.
Afganistan’da Irak’da yerli halkın hışmına 

uğrayan,katledilen Türkler ya da diğer millet
lerin insanları..

Dünya jandarmalığına soyunmak mutluluk 
vermiyor.

Düşmanlar yaratıyor.
Ne demiş atalarımız : “Öfkeyle kalkan zarar

la oturur”.
Üstün Dökmen var.İnsan Uzmanı..
Pazar günleri yanılmıyorsam TRT -1 de 

(2’de olabilir) insanca ve mutlulukla yaşa
manın ipuçlarını veriyor.

Onun bir şiiri var,daha doğrusu bir önerisi..
“Yola çıkınca her sabah, 
Bulutlara selam ver.
Taşlara,kuşlara,
Atlara,otlara,
İnsanlara selam ver.
Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı 
Bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün yanında
Bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığa, 
Bir kısmı seni de sarsın.”
Önerileri uygulamayı deneyin.Önce deli der

ler ama bırakın desinler.
Zaten kim deli kim akıllı o da tam olarak 

belli değil ya..

THK’dan Sosyal
Yardımlaşma Vakfına

19 bin 213 YIL yardım

Seyfettin şekersöz Kaymakam likle kullanıldığınıyardımı değer-
Türk Hava Mehmet Baygül'e lendiren söyledi.
Kurumu Gemlik 
Şubesi tarafından 
2004 yılı Kurban 
derisi payı olarak 
19 bin 213 YTL 
yardım yapıldı. 
THK Gemlik 
Şubesi adına 
Aylin Şentürk ile 
Necati TuranlI 
tarafından Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı Başkanı

çek olarak verildi. 
Geçtiğimiz yıl 
Kurban 
Bayramında 
toplanan derilerin 
yüzde 50'sinin 
pay olarak Sosyal 
yardımlaşma 
Vakfı'na THK 
Genel Merkezi 
tarafından gön
derildiği öğre
nilirken yapılan

Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"Bu para vakfa 
ilaç gibi geldi" 
dedi.
İlçede yaklaşık 4 
bin civarında fakir 
vatandaşın 
yaşadığına dikkat 
çeken Kaymakam 
Baygül, yapılan 
yardımların her 
kuruşunun titiz-

Derileri veren 
vatandaşlara 
teşekkür eden 
Kaymakam 
Baygül, derileri 
toplayarak 
yardıma 
dönüşmesini 
sağlayan THK 
yetkililerine de 
fakir vatandaşlar 
adına ayrıca 
teşekkür etti.

Mendil satan Zeynep yaşıyor!
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemliklilerin 
yakından tanıdığı 
özürlü Zeynep 
Cebe, son gün
lerde öldürüldüğü 
dedikodularına 
“yaşıyorum’* 
yanıtını verdi.
İlçe sokaklarında, 
kaldırımlarında 
geçimini kağıt 
mendil satarak 
kazanan Zeynep 
Cebe’nin

öldürüldüğü bir 
süredir konuşu
luyordu.
Birkaç gün rahat
sızlandığı 
geçirdiği için 
evden dışarı çık
madığını söyleyen 
Zeynep Cebe, 
kendisini gören 
bayanların merak
lı sorularına yanıt 
vermekte zor
landığını söyledi. 
Başından kötü

Engelli Zeynep Cebe söylentileri yalanladı
hiçbir olayın 
geçmediğini 
bildiren Zeynep 
Cebe, yine haya

tını kazanmak için 
mendil satmaya 
devam edeceğini 
söyledi.
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Gemlik Ticaret Borsası Meclisi seçimlerinde oylar eşit çıktı.

Sırt w ıııçta Ma
Gemlik Ticaret Borsa’sının dün yapılan Meclis üyeleri seçimler 

a çekişmeli geçti. İki üstenin katıldığı seçimlerde sandıktan 114’er 
r oy çıkınca Kura çekilerek sonuca gidildi. Torbadan Haluk

Güvenişin adı çıkınca, seçimlerin galibi Güveniş listesi oldu.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
Borsası'nda dün 
yapılan seçimlerde 
iki listeye de 114 oy 
alınca sonucu kura 
belirledi.
Sandık Başkanı Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka'nın 
torbadan çektiği kura 
sonucu Haluk 
Güveniş çıkınca 
seçimlerin galibi 
Güveniş listesi oldu. 
Gürle İş Merkezinde 

Sokak çocukları

Valilerimize göre;
Türkiye’de sokak çocuğu sorunu yokmuş.
Demek binlercesi sorun değil!
Milyonlar olunca mı sorun?
0 zaman da korunabilirsen korun...

bulunan Borsa 
Büro’sunda saat 
09.00 da başlayan oy 
kullanımı, saat 17.00 
de sona erdi.
Borsaya kayıtlı 259 
üyeden 229'unun oy 
kullandığı sandıkta 
yapılan kontrolde bir 
üyenin her iki listeyi 
de zarfa attığı 
görülünce bir oy iptal 
edildi.
OYLAR EŞİT ÇIKTI 
Haluk Güveniş ile 
Nazım Bayrak'ın lis

telerinin çekiştiği 
seçimde iki liste de 
114 oy aldı. 
İlçe Seçim Kurulu 
Müdürü Ali Osman 
Bozkuş'un İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanı hakim Ali 
Bülbül'e durumu 
bildirmesinden 
sonra Borsa 
merkezine gelen 
Bozkuş, oyların 
tekrar sayımını yap
tırdıktan sonra lis
teler kesinlik 
kazandı.

Borsa merkezi 
önünde iki listeyi de 
deestekleyenlerin 
büyük merakla bek
lediği kararı Hakim 
Ali Bülbül verdi. 
KURA ÇEKİLECEK 
Hakim Alie Büybül 
seçim sonuçlarının 
kura ile belir
leneceğini açıkladı. 
İki listenin başındaki 
isimler yazılıp 
mühürlenerek zarf 
içinde bir torbaya 
kondu.
Torbanın uçlarından 
ise Haluk Güveniş ve 
Nazım Bayrak'ın 
tuttu.
Sandık Kurulu 
Başkanı İdris Aka’nın 
torbadan çektiği zarf
ta Haluk Güveniş 
ismi çıkınca, Gemlik 
Ticaret Borsası’nının 
seçimlerini kazanan 
listenin Güveriş liste
si olduğu açıklandı. 
Yeni oluşturulan 
Ticaret Borsası 
Meclisinde isimler 
bulunuyor: 
Haluk Güveniş, İlhan 
Acar, Doğan 
Zeytincilik adına

Büyük ilgi görean Gemlik Ticaret Borsası Meclisi seçimlerinde Nazım 
Bayrak ve Haluk Güveniş listeleri çekişti. Sandıktan oylar eşit çıkınca 
kuraya başvuruldu. Kuradan Güveniş listesi çıktı.

Mustafa Doğan, 
Çakıroğlu Zeytincilik 
adına Özden Çakır, 
Tatcan Gıda adına 
İsmail Turan, 
Abdullah Kavlak, 
Girgin Koli. Şti. adına 
Nazif Girgin, Aysal 

Zeytinleri adına Rıza 
Taşar, Mahmut 
Solaksubaşı, Mustafa 
Gündoğdu, Haşan 
Kılıç, Ünlü Zeytinleri 
adına Mehmet 
Dillioğlu ve Zeki 
Başaran.

Ticaret Borsası'nın 
yeni yönetimi 
önümüzdeki Sah 
günü toplanarak 
Borsa başkanı olarak 
Haluk Güveniş'i 
seçmesi bekleniyor.
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Gemlik es^lı fuarları geziyor
— '■ V J ”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'te faaliyette 
bulunan plastik 
doğramacılık ve cam 
işleme meslek dalın
daki 42 esnaf İstan
bul'daki “Pencere 
2005” fuarını gez
erek yenilikileri 
izlediler.
TÜYAP’ın düzen
lediği “Pencere 
2005” Fuarına 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı ve yönetici
leri ile Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Okulu yönetici ve 
öğretmenleri de 
katıldılar.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan yaptığı açıkla
mada, Oda ile 
TÜYAP işbirliğinin 
devam ettiği çalış- 

I malarda Cumartesi 
i günü Konya'da 
1 düzenlenecek Konya

ADD’den basın açıklaması
Seyfettin ŞEKERSÖZ

"Türkiye'de 3 Mart 
1924'e geri dön
menin 
çalışması yapılıyor" 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
yaptığı basın açıkla
masında 3 Mart 
1924'e geri dön
menin yoğun 
çabaları olduğunu 
belirterek 
"Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak bu 
çabaları reddediy
oruz.
Cumhuriyet Devrim 
ve yasalarını koru
mak ve kollamak 
andını içiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Ulusların tarih
lerinde onların 
kaderlerini

I belirleyen önemli 
günlerin var 
olduğunu söyleyen 
Kızılkaya, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin tar

temlik Esn: latkarlar Odası

2. Yapı Malzemeleri, 
Yapı Teknolojileri 
ve İş Makineleri 
Fuarı ve Konya
2. Doğalgaz, Isıtma, 
Soğutma, 
Havalandırma, 
Pompa, Vana, 
Tesisat Yalıtım 
Ekipman ve 
Malzemeleri Fuarı 
için TÜYAP 
Konya Uluslar arası 

ihinde 3 Mart 1924 
gününün büyük bir 
önem taşıdığına 
dikkat çekti. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, yaptığı 
açıklamada, "3 Mart 
1924 günü TBMM'de 
Hilafetin ilgası 
Kanunu ile Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu 
kabul edilmiştir. 
Bunlar, Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin yapısını oluş
turan iki temel 
taşıdır.
Hilafetin kaldırıl

Fuar Merkezi'ne 
toplu olarak 
gidilecek.
Öte yandan, Talan, 
10 Nisan 2005 tari
hinde İstanbul'da 
yapılacak olan 
“Mutfak 2005 6.
Ahşap Mutfak Banyo 
ve Ankastre Cihazlar 
Fuarı”na da ücretsiz 
otobüs seferi düzen
leneceğini söyledi.

ması ile Halifelik 
ortadan kaldırılarak 
laik bir devlet esas 
alınmıştır. Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu ile 
birlikte ülkedeki 
eğitim kargaşasına 
son verilerek, pozi
tif bilim ışığında; 
akılcı, çağdaş, ir 
deleyen, kaderci 
olmayan doğmalara 
inanmayan nesil
lerin yetişmesi 
sağlanmıştır.
Yüzyıllarca 'hurafe 
ve safsata ile yoğru- 
lu* saltanat ve 
hilafet rejimi sorun

Üyelerin bu 
fuara katılmalarının 
yararlı olacağı 
düşüncesinde 
olduğunu söyleyen 
İbrahim Talan, 
fuara katılmak 
isteyen Oda 
üyelerinin Gemlik 
Esnaf ve 
Sanatkarylar 
Odasına başvur
masını istedi.

lu bir yönetsel sis
tem olarak Türk 
Ulusunun başına 
musallat olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanı y 
la saltanat ortadan 
kaldırılmış, 3 Mart 
1924'te de hilafete 
son verilmiştir. 
Aynı tarihte 
Eğitimin-öğretimin 
birliği kanunun 
çıkartılmış, böylelik
le Millet mektepleri, 
Köy Enstitüleri, 
Yüksek Okul ve 
Fakülteler aydınlan
ma çağının bir 
meşalesi olarak yurt 
düzeyini sarmıştır. 
Günümüzde
3 Mart 1924'e geri 
dönmenin yoğun 
çabaları vardır. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak bu 
çabaları reddedi 
yoruz. Cumhuriyet 
Devrimi ve 
Yasalarını korumak 
ve kollamak andını 
içiyoruz" şeklinde 
konuştu.

AKP’li 
gençlere 
deprem 

konferansı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1-7. Mart tarihleri 
arasında kutlanan 
Deprem Haftası 
nedeniyle AK Parti 
ilçe binasında 
gençlere yönelik 
deprem konulu bil
gilendirme semineri 
düzenlendi.Seminere 
konuşmacı olarak Koç 
îopıuıuğu âcil durum 
yönetim sistemi 
eğitim sertifikası. Sivil 
Savunma Arama ve 
Kurtarma kurs serti
fikası, Sağlık 
Bakanlığı ABC İlk 
yardım Eğitim Merkezi 
kurb sertifikası bulu
nan ve Marmara 
depreminde arama 
kurtarma ekibinde 
görev alan Erhan Bol 
katıldı.Seminerde açış 
konuşmasını yapan 
AK Parti Gençlik 
Kolları aşkanı Gencay 
Yılmaz, "Gerek 
Marmara depremi, 
gerekse Düzce depre
mi bizlere deprem 
konusunda daha bil
inçli ve duyarlı 
olmamızı göster
miştir." dedi.Deprem 
anında ve sonrasında 
neler yapmamız ve 
nasıl davranmamız 
konusunda bilinçli 
bireyler olmak için 
depremle ilgili semi
ner düzenlediklerini 
ifade eden Yılmaz, 
"Geçmişten ders 
alarak geleceğimize 
yön vermeliyiz. 
Geçtiğimiz yıllarda 
yaşadığımız Marmara 
depremi ve Düzce 
depremi bizlere çok 
şey öğretti. İnşallah 
bu şekilde üzücü olay
ları bir kez daha yaşa
mayız" şeklinde 
konuştu.Seminere 
konuşmacı olarak 
katılan Araştırmacı 
Erhan Bol, Marmara,

Düzce ve Bingöl 
depreminden çok ders 
aldıklarını kaydederek, 
insanların depreme 
karşı duyarlı olmasını 
istedi.
Deprem öncesinde 
şehir planlamasına ve 
bina yapı tekniklerine 
uyulması, evde bulu
nan yanıcı ve zehirli 
malların işaretlen
mesi. fier evde bir ilk
yardım çantasının 
bulunması, binalarda 
acil çıkış kapısının 
bulunması gerektiğine 
dikkat çeken Erhan 
Bol, "Şiddetli bir 
deprem anında 
sabitlenmiş eşyalar
dan uzak durulması, 
banyoda ve sulu 
yerde durulmaması, 
çünkü; depremde 
ölenlerin yüzde 80'i 
böbrek yetmezliğin
den ölmüştür. Aile 
bireylerinin önceden 
planlamış olduğu bir 
toplanma yeri 
olmalıdır" dedi.
Konuları örneklerle 
ana başlıklar halinde 
gençlere anlatan 
Erhan Bol, her hangi 
bir afet sonrasında 
yetkililerin görevlerini 
daha iyi yapmaları için 
telefonların kullanıl
mamasını isteyerek 
deprem konusunda 
çocuklarında yetiştir
ilmesi gerektiğini kay
detti.Gençlerin soru-' 
larıhı da yanıtlayan 
Erhan Bol, Gemlik'te 
fay hattının 
Umurbey'in arkası ve 
kanal boyu tarafından 
geçtiğini belirterek 
Samanlı veKatırlı 
dağlarının Gemlik'i 
koruduğunu ve 
yapılan araştırmada 
ilçede en büyük 
depremin 9 şiddetinde 
2800'lü yıllarda 
yaşandığına dikkat 
çekti.



($) ÖZEL ŞİFA POLİKLİNİĞİ $
■ TETKİK TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ

TÜM BRANŞLARDA UZMAN HEKİM KADROSUYLA VE 
ACİL SERVİSİYLE 24 SAAT GEMLİK HALKINA 

HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR

■ => Kadın ve Doğum Hastalıkları
■ => Dahiliye
* => ; Ortopedi
• => .Çocuk Sağlığhve Hastalıkları
* => Genel Cerrahi •
■ => Kulak - Burun - Boğaz '
■ > Enfeksiyon Hastalıkları
■ => Tıbbi Laboratuvar Tahlilleri

* => Göz
Nöroloji

“=> Üroloji
* => Patoloji
■ => Psikiyatri
* => Fizyoterapi
■ => Akapunktur

Check - Up

LABORATUARIMIZDAKİ TÜM TETKİKLERİ MİKROBİYOLOG VE
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NİDA ÇELENKOĞLU 

TARAFINDAN YAPILACAKTIR
SİFA-MED SAĞLIK HİZMETLERİ ve TIBBİ MALZEMELERİ TİC. LTD. STj.

İstiklal Cad. Nö. 1017A GEMLİK BURSA
Tel: (0.224) 51,3 21 22 (Pbx) Fax: (0.224) 514 57 17
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Cildiniz için yeni bir başlangıç
Cildimiz bizi belki de 
en bakımlı ve sağlıklı 
gösteren giysimizdir. 
Gerçekten de 
cildimiz yaşımızı 
herkese ilan ettiği 
gibi, ona ne kadar iyi 
baktığımız konusun
da da bizi kolayca 
ele verir. Tabii bu işin 
estetik yanı... Ama 
işin 
bir de sağlık 

boyutu var.
Zira, bizi her türlü 
dış etkenlere karşı 
koruyan cildimiz, 
belki de en fazla 
zarara uğrayan 
organlarımız arasın
da yer alıyor. Bu yüz
den de en fazla ilgiye 
muhtaç olan ve 
düzenli bir bakım 
gerektiren de

Bebekler de deprasyon geçiriyor
Çocukların yanı sıra 
bebeklerin de 6 
aydan sonra 
depresyon riski 
yaşadığını belirten 
uzmanlar, "Anne ya 
da anne gibi bağ
landığı kişiden 
ayrılan bebeklerde, 
ayrılmadan hemen 
sonra çok şiddetli ve 
uzun süreli ağlamalar 
izlenir. Bu ağla
maların ardından 
sessizlik ve küskün
lük ortaya çıkar" 
uyarısında bulundu. 
Psikolog Derya 
Toparlak, sadece 
çocuklar değil bebek
lerin de depresyon 
riski ile karşı karşıya 
olduğunu, 
depresyondan 
şüphelenen ailelerin 
çocukları için uzman 
desteği alması gerek
tiğini söyledi. 
Günümüzdeki çalış
malarla çocukların; 
hatta bebeklerin de 
depresyon 
yaşadığının ortaya 
çıktığını belirten 
Psikolog Toparlak, 
"Depresyon, çocuk
lukta ve yetişkinlikte 
görülen bir duygu 
durum bozukluğu. 
İnsan hayatında en 
erken depresyon 
yaşantısı bebeklik 
çağında, bağlandığı 
kişiden ayrılma sonu
cu ortaya çıkar. 
Bebekler yaklaşık 6 

cildimiz. Aslında cilt 
bakımı o kadar da 
zahmetli ve stresli 
bir iş değil. Üstelik 
düzenli olarak 
yapıldığı takdirde 
size hemen olumlu 
cevap veriyor ve dış 
görünümünüze 
inanılmaz artılar 
katıyor. Yapmanız 
gereken ise basit, 
her gün sabah - 
akşam sadece on 
dakikanızı yüz 
bakımına ayırmanız... 
O yüzden, gelin ken
dinize 
söz verin, cildinize 
hak ettiği ilgiyi 
gösterin.
Uzmanların belirt
tiğine göre, sağlıklı, 
ışıl ışıl görünen bir 
cHde sahip olmanın 

aydan sonra bağ
landıkları kişiden 
ayrılmaya tepki gös
terirler. Anne ya da 
anne gibi bağlandığı 
kişiden ayrılan 
bebeklerde, ayrıl
madan hemen sonra 
çok şiddetli ve uzun 
süreli ağlamalar 
izlenir. Bu ağla
maların ardından 
sessizlik ve 
küskünlük ortaya 
çıkar" dedi.
Toparlak, bebeğin 
bağlandığı ebeveynin 
kısa süre içinde dön
mesi durumunda 
çocuğun düzeldiğini 
ifade ederek, "Ancak 
kaybın sürmesi 
halinde belirtiler 
ağırlaşır.
Çevredeki uyaranlara 
cevap azalır, olduğu 
yerde sallanma, 
vurma hareketleri 
görülür. Yemek yeme 
azalır, kusma ve 
ishaller başlar. 
Fiziksel gelişme 
duraksar, kilo kaybı 
artar, üzüntü ve 
küskünlük belirgindir. 
Yalancı zeka geriliği 
denen zihinsel

yolu, temizlikten . 
geçiyor. Ancak bu, 
cildin su ile yıkan
ması anlamına 
gelmemeli. Zira, tüm 
gün boyunca is, 
sigara dumanı, toz, 
mikrop gibi bir yığın 
dış etkene maruz 
kalan cildimizin 
koruyucu PH 
tabakasının bozul
madan temizlenmesi 
büyük önem taşıyor. 
Aynı zamanda, bu 

işlevlerde gerileme 
olur. Uygun önlemler 
alınmazsa kalıcı geril-, 
iğe neden olabilir" 
diye konuştu. / . 
DEPRESYONUN 
BELİRTİLERİ 
Psikolog Derya 
Toparlak, depresyon 
belirtilerini şöyle 
sıralıyor: 
"Mutsuzluk, kendini 
boşlukta hissetme, 
kolay ağlama, sık 
ağlama, sevdiği şey
leri yapmama, zevk 
almama, oyun oyna
mama, değersizlik 
duyusu, kimse 
tarafından 
sevilmediğini 
söyleme ya da az 
sevildiğinden şikayet 
etme, suçluluk 
duyguları, olup biteni 
kendi suçu olarak 
yorumlama, 
umutsuzluk, 
gergin ve sıkıntılı 
olma, kolay öfkelen
me, az ya da çok 
yerbek yeme, uyku 
bozuklukları, özellikle 
uykuya dalmada 
güçlük, huzursuz 
uyuma, kabuslar, 
alınganlık, aşırı 

işlem yapılırken 
cildin doğal nemi
nin aZaltılmaması- 
na dikkat edilmeli. 
Peki cildimizi nasıl 
temizlemeliyiz?
İşte öneriler: 
Temizleme jelleri ve 
sütlerini kul
lanırken,ilgili 

ürünün cilt tipinize 
uygun olması gerek
tiğini unutmayın. 
Temizleme ürününü, 
parmak uçlarınızı 
kullanarak daire şek
lindeki hareketlerle 
bastırmadan ve 
çeneden başlayarak 
yukarı doğru 
hareketlerle yüz, 
boyun ve boynun alt 
kısmına uygulayın. 
Sonra da yüzünüze, 
parmak uçlarınızla, 

hareketlilik, dikkat 
dağınıklığı, okul 
başarısında düşme, 
aile ilişkilerine bozul
ma, söz dinlememe 
ya da çok sessiz 
kalma, arkadaş prob
lemlerinde artma, 
kendini dışlanmış ve 
yalnız hissetme, 
ölümden söz etme, 
korkma, intihar girişi
mi.", 
Belirtilerin zaman 
zaman tüm çocuklar
da görülebildiğinin 
altını çizen Toparlak, 
"Depresyon tanısının 
konması için çoğu 
belirtinin 15 günden 
daha .uzun şürmesi 
gerekiyor. Çocuklar
da belirtiler ev ortam
larında daha belirgin 
olarak göze çarpıyor. 
Bir çocukta 
depresyondan 
şüphelendiğinde 
yapılan gereken, 
durumu önemseyip 
bir uzman desteği 
almak. Depresyonu 
tek bir nedene 
bağlamak doğru 
değil. Kişinin temel 
ve psikolojik 
özelliklerine ve 
çevrenin etkilerine 
göre ortaya çıkıyor. 
Ailesinde depresyon 
bulunma, hem 
kalıtımsal hem de 
olumsuz çevre koşu
lu olarak depresyon 
riskini arttırır" şek
linde konuştu. 

küçük ve seri 
hareketlerle kısa bir 
rahatlatma masajı 
yapın. Bu işlemi 3-4 
kez tekrarlayın.
İşlemin hemen ardın
dan suyla yüzünüzü 
çalkalayın. Cildi 
hiç bir zaman 
ovuşturmayın. Bütün 
enerjik hareketler 
uzun vadede yüzdeki 
dokuları gevşetip, 
liflerin elastikiyetini 
kaybettirir.
Temizleme ürünü 
kullandıktan sonra 
sıra gözeneklerinizi 
sıklaştırmaya geldi. 
Bunun için, hafif 
ıslatılmış makyaj 
pedi ya da pamuk 

Jüzerine 4-5 damla 
tonik damlatın.
Yüzünüzün alt kıs
mından başlayarak 
yumuşak hareketler
le yukarıya doğru 
(çene, yanaklar, 
burun, alın) tüm yüz 
(göz etrafı, dudak 

'kenarı hariç) Cildinizi 
temizleyin.
Gündüz bakım krem
leri: Güneşten, 
çevreden, iklim 
değişikliklerinden, 
makyajdan koruma 
ve makyaja temel 

ŞİİR KÖŞESİ Mr„BAYDAR

Emekliymiş
Ahnteri kutsa! demiş 
Üç vardiye işe gitmiş J 
Gece gündüz hep çalışmış 
Emekliymiş, emekli.

Üçyüzelli borca vermiş 
Ellisiyle eve dönmüş 
Hiç durmadan of çekmiş 
Emekliymiş, emekli 

Bir maaş alacağı varmış 
Sanki onu duyan varmış 
Vekilleri çok dardarmış 
Emekliymiş, emekli.

Gıdıklarlar gülmezmiş 
Damak tadı bilmezmiş 
Alıp cici giyemezmiş 
Emekliymiş, emekli.

Ağır hali, derdin derviş 
Beti benzi hepten solmuş 
Ne gün görmüş, ne de ermiş 
Emekliymiş, emekli. ’

Geçen duydum ölüvermiş 
Sesizce gömülüvermiş 
Rahmetli kurtuluvermiş 
Emekliymiş, emekli.

oluşturma görevini 
görüyor. Cilt 
üzerinde ince bir 
tabaka oluşturarak 
gün boyu cildi koruy
or, besliyor ve nem
lendiriyor.
Cilt tipinize göre 
seçtiğiniz gündüz 
kreminizi sabah tem
izliğinden sonra 
spatül ile az miktarda 
alarak nokta nokta 
tüm yüze dağıtın. 
Hafifçe ve nazik şek
ilde 
çeneden başlayarak 
yanaklarınıza 
ve tüm yüzünüze 
daire şeklindeki 
hareketlerle 
yedirin. Kalan 
kremi de aşağıdan 
yukarı doğru boy
nunuza sürün. 
Gece bakım kremini 
ise, cildinizin 
temizlik işlemini 

yaptıktan sonra 
nokta nokta 
dağıtarak sürün. 
Ardından hafif ve 
yumuşak daire şek
lindeki hareketlerle 
masaj yapın ve 
elinizde kalan 
kremi boynunuza 
aşağıdan yukarı 
doğru yedirin.
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Motorine 5 Ykr
zam yapıldı İş davalarında

Normal tat 1.80 YTL’den 1.85 YTL.’ye, düşük
kükürtlü mazot ise 1.93 YTL’den 1.97 YTL.’ye yükseldi

Motorinin pompa 
satış fiyatı 5 YKr 
arttı 
Motorinin rafineri 
çıkış fiyatında 
bugünden geçerli 
yapılan ayarla
manın ardından, 
pompa satış fiyat
ları litrede 5 Ykr 
civarında arttı. 
Rafineri çıkışında
ki artışlar, pompa 
fiyatlarına yüzde 
2,7-2,5 oranında 
yansıdı.
Buna göre 
motorinin vergiler

dahil tüketiciye 
maliyeti, litrede 
normal motorinde 
1.80 YTL 1.85 
YTL'ye, 50 PPM

düşük kükürtlü 
motorinde 1.93 
YTL’den 1.97 
YTL'ye 
yükseldi

GÖRKEM KEBAP 
PİDE LAHMACUN 

BAKLAVA SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN. 

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

EV VE İŞYERLERİNE «M
SERVİS YAPILIR

İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 512 20 02

yeni düzenleme
İş Mahkemeleri Kahunu'nda 
değişiklik öngören yasa 
tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul edildi.
Yasa, iş davalarına 
yeni düzenleme . 
getiriyor. Buna 
göre, iş 
mahkemeleri, 1000 
YTL'ye kadar olan 
davalarda nihai 
kararı verebilecek. 
İş mahkemelerince 
verilecek nihai 
kararlara karşı isti
naf yoluna başvu
rulabilecek. İstinaf 
yoluna başvurma 
süresi, karar yüze 
karşı verilmişse 
nihai kararın 
taraflara bildirimin

den, yokluklarında 
verilmiş ise tebliğ 
tarihinden itibaren 
8 gün olacak.
1000 ile 5 bin YTL 
arasındaki 
davalara karşı 
bölge adliye 
mahkemelerine, 
5 bin YTL’den 
daha büyük mik
tarlardaki davalara 
karşı ise Yargıtay'a 
gidilecek.
Yargıtay'ın kararı
na karşı düzeltme 
yoluna başvurula- 
mayacak.

Yargıtay ile Bölge 
Adliye Mahkemesi, 
2 ay içinde karar 
verecek.
Bölge Adliye 
Mahkemesinin 
para ile değer
lendirilemeyen 
dava ile işler 
hakkında kararları 
ve değeri 5 bin 
YTL'yi geçen 
davalar hakkında 
nihai kararlara 
karşı 8- gün 
içinde temyiz yolu
na başvurulabile
cek.

ŞENEN BalıkveAvMataeleriTicareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

ki er çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi

v* TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Omerbey Mah. Üstün Sok: 16/A 
MUDANYA / BURSA 

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



W, “te Itta RTÜK’ten “dur” uyarısı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, af 
meselesinin başka 
şeylere ben
zemediğini ve gün
deme geldiği 
zaman sonuçlan
ması gerektiğini 
söyledi.
Çelik, yasanın 
tekrar TBMM 
gündemine 
gelip, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'e arz 
edileceğini 
kaydetti.
Eğitimciler Birliği 
Sendikası 
Genel Başkanı 
Ahmet Gündoğdu 
ve Yönetim 
Kurulu üyeleri 
Milli Eğitim 

Bakanı Hüseyin 
Çelik'e 'Öğretmen 
Sorunlarına 
Çözüm Önerileri 
Toplantısı Sonuç 
Raporu'nu sundu. 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nda 
gerçekleşen 
görüşmede Bakan 
Çelik, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet

Sezer'in Öğrenci 
Affı Yasası'nı veto 
etmesiyle ilgili 
soruları cevapladı. 
Af Yasası'nın 
konuşulduğunu, 
müzakere edildiği
ni ve çıktığını vur
gulayan Çelik, 
"Ben hukukçu 
değilim. Bu konu
da uzman 
değilim. Bir 
iddiada bulunmak 
istemiyorum. 
Ama af meselesi 
başka şeylere 
benzemiyor, 
gündeme geldiği 
zaman sonuçlan
ması lazım. Yoksa 
sıkıntı olur. İnsan
ların hayallerini 
suya düşürür" 
dedi. Yasanın 
tekrar TBMM 
gündemine gele

ceğini hatırlatan 
Çelik, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'e yasanın 
tekrar arz edile
ceğini kaydetti. 
Öte yandan Çelik, 
'İlköğretim Okulları 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Sandığı'nın 
(İLKSAN) ana 
tüzüğünde 
değişikliğe gidile
ceğini açıkladı. 
İLKSAN Yönetim 
Kurulu'nun da bu 
konuda rahatsızlık
ları bulunduğunu 
belirten Çelik, 
yapılacak yasal 
düzenlemeyle 
İLKSAN'ın tüm 
öğretmenlere 
yönelik bir sandık 
haline getirileceği
ni ifade etti.

Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Fatih 
Karaca, aile ilişki- . 
lerini konu alan 
yarışma formath 
programların takibi 
amacıyla RTÜK 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Dairesi bünyesinde 
özel bir komisyon 
kurulduğunu 
belirterek, "Bu pro
gramlara artık 'dur' 
deme zamanı 
gelmiştir" dedi. 
RTÜK Başkanı 

Karaca düzenlediği 
basın toplantısında, 
uzun süredir 
RTÜK'e televizyon
larda yayınlanan 
programlarla ilgili 
yoğun şikayetler 
geldiğini hatır
latarak, 'ALO 178 
RTÜK* hattına gelen 
şikayetlerin büyük 
bölümünün, bu pro
gramlarla ilgili 
olduğunu vurguladı. 
Karaca, toplumsal 
sabrın sınırlarının 
aşıldığını vurgula
yarak, bu tip pro

gramlardan kendi
lerinin de büyük 
rahatsızlık duy
duğunu ifade etti. 
Karaca, "Ben 
yayıncılık dünyasın
dan gelen bir kişi 
olarak bu program
lardan utanç duyuy
orum. Aile ilişki
lerinin 
sulandırıldığı, her 
türlü hakaretin 
edildiği, insanlarının 
birbirinin kafasına 
bardak fırlattığı bu 
programlarda bir 
kamu yararından 
bahsetmek mümkün 
değildir" diye 
konuştu.
RTÜK İzleme ve 
Değerlendirme 
Dairesi uzmanların
dan oluşan özel bir 
komisyonun bu pro
gramları mercek 
altına alarak rapor 

hazırlayacağını 
açıklayan Karaca, 
bu raporların Üst 
Kurul'un yapacağı 
olağanüstü toplan
tılarda ele alı
nacağını ve karar 
alınması halinde 
cezai müeyyide 
uygulanacağını 
ifade etti.
Müeyyidelerin bun
dan sonra daha 
hızlı uygulamaya 
konulacağını 
bildiren Karaca, 
televizyon 
yayıncılarını da 
müeyyidelere maruz 
kalmadan bu pro- 
gramıan yayiHuan 
kaldırmaları 
konusunda uyardı. 
Karaca, "Bu pro
gramlara artık 'dur' 
deme zamanı 
gelmiştir" ifadesini 
kullandı.

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 I
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ I
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Emeklilik sistemi değişiyor
Emeklilik sistemi 
yeniden düzenleniyor. 
Emeklilik yaşı 2035 yılı
na kadar kadınlarda 58, 
erkeklerde 60 olarak 
uygulanacak.
IMF'nin yeni stand-by 
anlaşmasını onaylamak 
için TBMM'ye sunul
masını ön koşul olarak 
getirdiği sosyal güven
lik reformu kapsamın
daki Emeklilik 
Sigortaları Yasa Taslağı 
Başbakanlığa sunuldu. 
Tasarıya göre, malul
lük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları için yüzde 
9'u sigortalı payı, 
yüzde 11'i de işveren 
payı olmak üzere 
yüzde 20 oranında 
prim ödemesi 
öngörülüyor. Kısa 
vadeli sigorta kolları 
için prim oranı yüzde 1 
olarak belirlendi. Bu 
primin tamamının işv
eren tarafından öden
mesi öngörülüyor. 
Kendi nam ve hesabına 
çalışanlar için bu oran 
yüzde 0.5 olarak belir
lendi. Devlet de yüzde 
20 oranındaki malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigor
talar primine ek olarak 
yüzde 5 oranında 
Sosyal Güvenlik Katkı 
Primi ödeyecek.
Prime esas kazanç 
tabanı halen uygu
landığı gibi yürürlükte
ki asgari ücretin brüt 
tutarı, tavanı ise 
tabanın 6.5 katı olarak 
uygulanacak.
EMEKLİLİK YAŞI 
2035'DEN SONRA 
ARTACAK
Tasarıya göre, yeni 
emeklilik sisteminde 
2035 yılına kadar 
emeklilik yaşı değiştir
ilmeyecek. 2036 yılın
dan itibaren emeklilik 
yaşlarında hayatta 
kalma ümidindeki 
artışa paralel olarak 
kademeli bir artış 
gerçekleştirilecek. 
Yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 
ilk defa sigortalı ola
caklar için; kadın ise 
58, erkek ise 60 yaşın 
doldurulması ve en az 
25 yıl (9000 gün) prim 
ödenmiş olması koşu
luyla yaşlılık aylığı 
bağlanması öngörülüy- 
or.Yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra 
ilk defa sigortalı olup, 
9000 gün prim öde
meyenler, yaşlılık aylığı 
için gerekli olan mini
mum yaş hadlerine 3 
yaş daha eklenmek ve 
5400 gün prim ödemek

suretiyle de yaşlılık 
aylığına hak kazan
abilecekler.
Bazı ağır ve tehlikeli 

işlerde çalışan sigor
talıların bu işlerde 
geçirdikleri her yıl için 
çalışma sürelerine ayrı
ca 90 gün ile 120 gün 
arasında fiili hizmet 
zammı eklenecek. Fiili 
hizmet zammı 
karşılığında uzun 
vadeli sigorta kolları 
primi de zamlı sürenin 
oranı kadar artırılarak 
alınacak.
Sigortalıların, ücretsiz 
analık sürelerini, kısmı 
çalışma durumunda 
çalışmadıkları süreleri
ni, askerlik sürelerini, 
aylıksız izin sürelerini 
(kamu görevlisi olanlar 
ı'çıh), avukatlık staj 
sürelerini, grev ve 
lokavtta geçen 
sürelerini, her hangi bir 
suçtan tutuklanan veya 
göz altına alınıp, bu 
suçtan dolayı beraat 
edenlerin bu sürelerini 
borçlanabilmelerine de 
olanak getirildi.
Sadece yurt.dışın
dayken çalışmış olan 
süre borçlanılabilecek. 
Borçlanılacak her gün 
için başvuru tarihinde
ki prime esas asgari ve 
azami kazanç arasında 
seçilecek günlük 
kazancın yüzde 32.5'i 
oranında prim 
ödenecek.
AYLIK BAĞLAMA 
ORANLARI
Sigortalıların aylık veya 
gelir bağlanmasına 
esas kazancı, tüm 
çalışma sürelerindeki 
kazançlarının ortala
masına göre belir
lenecek. Aylık bağlama 
oranı Yasa'nın yürür
lüğe girdiği tarihten 
itibaren çalışılan her yıl 
için 2016 yılına kadar 
yıllık yüzde 2.5, 2016 
yılından itibaren yıllık 
yüzde 2 olarak uygu
lanması öngörülüyor. 
Kendi nam ve hesabına 
çalışanlara ve kamu 
görevlilerine de geçici 
iş göremezlik ödeneği 
verilecek. Kendi nam 
ve hesabına çalışan
lara yatarak tedavi 
oldukları süreler için iş

göremezlik ödeneği 
ödenecek. Çalışma 
gücünün 3'te 2'sini 
kaybeden sigortalılar 
en az 10 yıl (3600 gün) 
prim ödemek koşuluyla 
malullük sigortasından 
yararlanabilecekler.
Malullük aylığının min

imum düzeyi, aylık 
bağlama oranı en az 
9000 gün prim öden
miş gibi hesaplanacak. 
Malullük veya yaşlılık 
aylığı almakta iken 
tekrar sigortalı bir işe 
çalışmaya başlayanlar 
yüzde 33.5 oranında 
sosyal güvenlik destek 
primi ödeyerek aylıkları 
kesilmeksizin çalışa
bilecekler.
Sakat sigortalılar yaş 
koşuluna tabi olmak
sızın sakatlık dere
celerine göre daha kısa 
sürede emekli olabile
cekler.
En az 5 yıl (1800 gün) 

prim ödemiş sigor
talıların ölümü halinde 
hak sahiplerine aylık 
bağlanacak. 9000 
günün altında prim 
ödemişken ölenlerin 
primleri 9000 gün 
ödenmiş gibi hesa
planacak. Evli olmayan 
kız çocuklarıyla, sigor
talı olarak çalışma
maları ve kendi çalış
malarından dolayı gelir 
veya aylık almamaları 
koşuluyla yaş sınırı 
olmaksızın, erkek 
çocuklara ise 18 yaşı
na, orta öğretim yap
maları halinde 20 yaşı
na, yüksek öğrenim 
görmeleri durumuda 
ise 25 yaşına kadar 
ölüm aylığı 
bağlanacak.
Kadın sigortalılara ve 

sigortalı erkeğin sigor
talı olmayan karısına 
doğum yapmaları 
halinde 6 ay süreyle, 
brüt asgari ücretin 6'da 
biri oranında emzirme 
yardımı verilecek. İş 
kazası ve meslek 
hastalığı ya da ölüm 
sigortasından aylık 
almakta olan eş ve 
çocuklardan evlenen
lere bir defa olmak 
üzere aylık veya gelir
lerinin bir yıllık tutarı 
olarak verilecek.

'^fi^^arbarosca

Bir sanatkarın tek başına 
verdiği konser ‘resital’ 
olarak yorumlanır.

Grup halinde, göze hoş 
gelen, seyredenlere zevk 
veren olaya da ‘şov’ denir.

Trabzon’da oynanan 
Gaziantep maçı, böyle 
olağan üstü güzeldi.

Futbolun bütün güzellik
lerini vardı bu maçta. Kişisel 
yazmıyorum ama, gole nasıl 
gidilir, pas nasıl yapılır, 
boşluklara nasıl top atılır, 
her pozisyonda topa nasıl 
vurulur? Bunların hepsini 
Trabzon-Gaziantep maçında 
gördük.

Trabzonspor, 37. dakikaya 
(gole kadar) belki o kadar 
rahat değildi, ne varki her 
akında gol geliyorum der 
gibiydi. Sağ taraftan 
Yattara’nın şık hareketleri ile 
sürüklediği toplarla, 
Gaziantep müdafasım znr 
durum sokuyordu.

Köşe atışını çok akıllı kul
lanan Trabzon’lular, istediği 
gole kavuşmuş oldular.

İşte Trabzon rahatlamış, 
istediği topu çevirmeye 
başlamıştı.

Gökdeniz ve Yattara fut
bolun bütün güzelliklerini 
sergiliyorlardı. Devre bu 
güzel görüntülerle sona 
erdi.

İlk yarıda sağdan sola top 
nasıl geçer, diripling nerede 
ve nasıl yapılır, boşluklara 
atılan toplar nasıl takip

Barbaros BALMUMCl

Trabzon - Gaziantep
edilir, yani kısacası orta 
sahada pres nasıl yapılır 
gördük.

İkinci devrenin başında 
bulunan gol neticeyi belli 
eder gibiydi.

Bu arada Gaziantep 
birşey yapamadım/? yaptı. 
Fakat Trabzonspor kalecisi 
bu atakları önledi.

Trabbonspor’un şovu 
başladı, sov yapmakta hak
lıydılar. Gol üzerine gol 
kaçırdılar. Gökdeniz ve 
Yattara eğer o golleri 
atsalardı skor çok daha 
farklı olurdu.

Pasların güzellikleri 
presin yapılışı;
Trabzonsporlu’lara işte biz 
buyuz dedirttiler.

Gaziantep takımı maçı 
bırakmamış, elinden gelen 
herşeyi yapıyorlardı. 
Maalesef olmadı.

Son dakikada gelen şık 
golle Türkiye Kupsında 
Trabzonspor’da var dediler.

Galatasaray, Denizli, 
Trabzonspor ve Fenerbahçe 
yarı finale çıkan takımlar.

Fenerbahçe gene dört 
ayağının üzerine düştü.

Bana göre,son senelerin 
en güzel maçını seyrettim. 
Bunda Şenol Güneş’in rolü 
vardı.

Gönül isterdi ki, oynanan 
maçtan hemen sonra 
yazımı okuyun, fakat birgün 
sonra ulaşmak imkanı 
buluyorum.

Gemlikspor ■ Şükraniye
Gemlikspor, bu hafta cumartesi günü saat: 14.oo’de 

Bursa Şükraniyespor’la deplasmanda, Atıcılar Stadında 
oynayacak.

Gemlikspor’dan yakalamış olduğu galibiyet serisinin 
devamını bekliyoruz.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

■■i GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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‘Bugün hayat duracak'
Türk-İş Genel 
Başkanı Salih Kılıç, 
Türk-İş üyelerinin 
bugün yapacağı 
işyerini terk 
etmeme eyleminin, 
"SEKA'nın kapatıl
masını isteyenlere, 
rantından yararlan
mak isteyenlere, 
bazı işletmeleri de 
aynı şekilde elden 
çıkarmak isteyen 
hükümete uyarı 
olacağını" söyledi. 

Tes-İş Başkanlar 
Kurulu, sendika 
genel merkezinde 
toplandı. Kılıç, 
burada yaptığı 
konuşmada 
Türk-İş Başkanlar 
Kurulu'nun
1 Marttaki toplan
tısında aldığı karar 
uyarınca, Türk-İş 
üyelerinin SEKA'nın 
kapatılmasına karşı 
yarın işyerlerini terk 
etmeyeceklerini

Gelir 
İdaresinde 
düzenleme

anımsatarak, 
"İşçi hareketi, 
Türkiye'nin her 
köşesinde SEKA 
işçileriyle bütün

leşecektir. Bu 
karar, SEKA işçiler
ine ve İzmit halkına 
güç verecektir" 
diye konuştu.

T

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
2005-2006 eğitim- 
ögretim yılında 
ilköğretim okulları
na öğrenci kayıt
larının 1 Haziran 
2005 tarihinde 
başlayacağını 
bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, bu sene ilk 
kez ilköğretim 
okullarına kayıtların 
1 Haziran 2005 tari
hinde başlayacağını 
belirterek, Ağustos 
ayının 2. haftasın
dan itibaren 
başlayan kayıtlarda 
sıkıntılar yaşandığı 
için bu uygulamaya 
gidildiğini açıkladı. 
Çelik, 81 il valiliği 
kanalıyla il ve ilçe

milli eğitim müdür
lüklerine gön
derdiği yazıda, 
kayıt tarihlerinde 
yapılan değişikliğin 
gerekçelerine açık
lık getirdi. Çelik, 
her yıl Ağustos 
ayının 2. yarısından 
itibaren ilköğretim 
okullarında öğrenci 
kaydının başlatıl
masının ailelerin 
tatil programlarını 
etkilediğini dile

getirerek şunları 
kaydetti: 
"Uygulamanın 
değer
lendirilmesinde, 
mevcut kayıt tarihi 
nedeniyle eğitim- 
öğretime hazırlıklı 
olarak başlaya
madığı, kayıtlar 
süresince kar
maşanın yaşandığı 
ve bakanlığımızın 
öğretmen ihtiy
acının gerçekçi

manada tespit 
edilemediği 
görülmüştür. Bu 
bakımdan 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılında da benzer 
aksaklıkların yaşan
maması, öğretmen 
ihtiyacının gerçekçi 
veriler ışığında 
planlanması, öğren
ci velilerinin tatil 
programlarının etk
ilenmemesi, kayıt
larda yığılmaların 
önlenmesi ve 
eğitim-öğretim yılı
na daha hazır 
olarak girilmesi için 
ilköğretim kurum- 
larında yeni kayıt
ların 1 Haziran 2005 
tarihinden itibaren 
yapılması uygun 
görülmüştür.

Maliye Bakanlığı'na 
bağlı Gelir İdaresi 
Başkanlığı kurul
masına ilişkin yasa 
tasarışı, TBMM 
Başkanlığı'na 
sunuldu.
Tasarı ile 63 bin 74 
kadro iptal 
ediîirkeiî, 4o um 
900 yeni kadro 
ihdas ediliyor.
Tasarıyla ülkenin 
ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarına uygun 
olarak belirlenen 
gelir politikasını 
adalet ve tarafsızlık 
içinde uygulamak, 
vergi toplama 
maliyetleri ile idari 
giderleri en aza 
indirerek, azami 
ölçüde vergileri ve 
diğer gelirleri topla
mak amaçlanıyor.

Tasarıyla ayrıca, 
mükelleflerin 
vergiye gönüllü 
uyumunu sağla
mak, mükellef hak
larını gözeterek 
yüksek kalitede 
hizmet sunmak 
suretiyle yüküm
lülüklerini kölâySâ 
yerine getire
bilmeleri için gerek- . 
li tedbirleri almak, 
şeffaflık, hesap ver- « 
ilebilirlik, dürüstlük, 
katılımcılık, ver
imlilik, etkinlik ve 
mükellef odakhhk 
ilkelerine göre 
hizmet sunmak 
amacıyla Maliye 
Bakanlığı'na bağlı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
kurulmasını 
öngörüyor.

İşte nema ödeme günlen
Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik 
Hesabına ilişkin hak 
sahiplerine yapılacak 
ödemelere, Ziraat 
Bankası şubeleri 
aracılığıyla 8 Mart 
2005 tarihinde 
başlanacak.
Hazine'den yapılan 
açıklamada, 4853 
Sayılı Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan 
Yapılacak Ödemelere 
Dair Kanunun 29 
Nisan 2003 tarihinde 

yayımlanarak yürür
lüğe girdiği hatır
latıldı.
Buna göre, bu 
Kanunun 6'ncı mad
desi hükmünce 
yapılacak beşinci tak
sit ödemeleri 
çerçevesinde hak 
sahiplerine yapılacak 
ödemelere, T.C. Ziraat 
Bankası şubeleri 
aracılığıyla 8 Mart 
2005 tarihinde 
başlanacak.
Beşinci taksit 
ödemeleri, daha önce 
anapara ile önceki 

nema ödemelerinde 
olduğu gibi işveren 
veya kişisel başvuru 
şeklinde yapılabile
cek.
Kişisel başvurularda 

ödemeler aşağıdaki 
plan çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi:
1 olan hak sahiplerine 
8 Mart 2005,

2 olan hak sahiplerine 
9 Mart 2005,
3 olan hak sahiplerine 
10 Mart 2005,
4 olan hak sahiplerine 
11 Mart 2005,
5 olan hak sahiplerine 
14 Mart 2005,
6 olan hak sahiplerine 
15 Mart 2005,
7 olan hak sahiplerine 
16 Mart 2005,
8 olan hak sahiplerine 
17 Mart 2005,
9 olan hak sahiplerine 
18 Mart 2005 tarih
lerinde ödeme yapıla
cak.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REM ALINIR |
KÖRFEZ REKLAM i

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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Sigara Çernobi/kadar tehM
Bilecik İl Sağlık 
Müdürü Mustafa 
Yorgancı, günde 5 
sigara içen bir 
insanın, Çernobil 
kazasının meydana 
geldiği yerin 
100 kilometre 
yakınında bulunan 
biri kadar radyasy
ona maruz kaldığını 
söyledi.
Yeşilay Haftası 
dolayısıyla bir 
açıklama yapan 
Dr. Mustafa 

Yorgancı, Sağlık 
Bakanlığı Kanserle 
Savaş Dairesi 
Başkanlığının 
verdiği bilgilere 
göre, sigara ve 
alkol kullanımının, 
insan vücudunun 
savunma sistemini 
çökerterek sayısız 
hastalık ve ölüm
lere zemin hazır
ladığını, sigara ve 
alkolün özellikle 
genç kuşak için 
ciddi bir tehdit 
oluşturduğunu 
belirtti.
Uluslararası Kanser 
Teşkilatı'nın kanser
le savaşta sigaranın 
yok edilmesi, 
alkol kullanımının 
ise kısıtlanması 
gerektiğini esas

aldığını anlatan 
Yorgancı, sigaranın 
ihtiva ettiği
4 binden fazla 
zehirli kimyevi 
maddenin, insan 
sağlığı üzerine 
yaptığı öldürücü 
etkiler sebebiyle en 
önemli halk sağlığı 
meselesi olduğunu 
bildirdi. Sigaranın 
Türkiye'de her yıl 
yaklaşık 110 bin 
kişinin hayatını kay
betmesine sebe
biyet verdiğine 
dikkat çeken 
Yorgancı, "Günde 5 
adet sigara içen bir 
kişi, Çernobil kaza
sının 100 kilometre 
yakınında bulunan 
biri kadar radyasy
on almaktadır.
Tütün, sigara ve 
alkol, güçlü bağım
lılık yapma özel

liğine sahiptir" 
dedi.
Kötü alışkanlıkların 
tecrübesinin ola
mayacağına işaret 
eden Yorgancı, 
"Anne ve babaların 
bü konuda önemli 
sorumlulukları var. 
Çocuklarında mey
dana gelen ani 
karakter, davranış 
değişikliklerinde iyi 
bir gözlemci olup, 
ilgilerini esirge
memeliler.
Geleceğimizin temi
natı olan gençlerim
izi bütün köiü 
alışkanlıklardan ve 
cehaletten korumak 
hepimiz için 
toplumsal görev 
kabul edilmeli ve 
herkes bu konuda 
üzerine düşen göre
vi yerine getirmeli" 
diye konuştu.

Hangi talik daha besleyici?
"Balık, genelde lüks 
bir yiyecekmiş gibi 
görünüyor. Oysa 
durum böyle değil. 
Balık yemek tamamen 
bir kültür ve bilinç 
işidir. Türkiye'de bu 
kültür yeterince 
gelişmemiştir" diyor 
uzmanlar ve hangi 
balığın daha besleyici 
olduğunu da açıklıy
orlar: Ucuz balıkla 
pahalı balık arasında, 
protein ve içerik 
açısından hiçbir fark 
olmadığı bildirildi. 
Akdeniz Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.
Ramazan İkiz, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de balık 
tüketiminin çok az 
olduğunu, balık yeme 
kültürünün yeterince 
yerleşmediğini 
söyledi. Dünyada 
balık tüketim ortala
masının kişi başına 
16, Türkiye'de ise 
6 kilogram civarında 
olduğunu bildiren 
Prof. Dr. İkiz, bazı 
kimselerin balığı 
pahalı olduğu için 
yemediğini kaydetti. 
Balığın pahalı 
olabileceğini, ancak 
her keseye göre balık 
bulunabileceğini ifade 

eden Prof. Dr. İkiz, 
şöyle devam etti: 
"Balık, genelde lüks 
bir yiyecekmiş gibi 
görünüyor. Oysa 
durum böyle değil. 
Balık yemek tama
men bir kültür ve 
bilinç işidir. 
Türkiye'de bu kültür 
yeterince 
gelişmemiştir. Bu 
nedenle bazı insanlar 
balığı pahalı olduğu 
gerekçesiyle yemiyor. 
Mercan, Barbun, 
Lagos gibi balıkların 
kilosu 25-50 milyon 
lira arasında değişiy
or. Tabi bu Türkiye 
koşullarında yüksek 
bir fiyat. Ancak kilosu 
3, 4 milyon liraya 
da balık var. İnsanlar 
nedense ucuz balık 
yemek istemiyor. 
Oysa pahalı balıkla 
ucuz balık arasında 
proteinler ve diğer 
yararları açısından 
hiçbir fark yoktur. 
Derelerde yetişen 
ve kilosu 3, 4 milyon 
liraya satılan sazan 
balığı ile 40 milyon 
liraya satılan mercan 
balığı arasında pro
tein olarak hiçbir 
fark yok. Sazan 
balığı ile mercan 
balığının arasındaki

tek fark, fiyatı ve 
lezzetidir." Balıkta 
yüzde 16-21 arasında 
protein bulunduğuna 
dikkati çeken Prof. Dr. 
İkiz, balığın önemli 
unsurlarından fos
forun da fiyatına göre 
değişmediğini söyle
di. Balık yeme 
alışkanlığının geliştir
ilmesi için eğitim pro
gramları düzenlen
mesi ve üretimin 
artırılması gerektiğini 
de ifade eden Prof. 
Dr. İkiz, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bunun için, balık 
üretim çiftliklerinin 
sayısı çoğaltılmalıdır. 
Böylece balık fiyatları 
ucuzlayacak, insan
ların daha fazla balık 
yemesi sağlanacaktır. 
Çünkü balık yemek, 
insan sağlığı 
açısından son 
derece önemlidir. 
Bunun iyi anlaşılması 
ve anlatılması 
gerekir."
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe 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
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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-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
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

4 MART 2005 CUMA 
ENGİN ECZANESİ
Tel: 513 37 16

MBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2071 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Sahte rakı ölümleri artınca, devlet denetimleri de arttırdı

“Rakılarımız temiz çıktı”
İlçe Tarım Müdürlüğü, polis, zabıta, Sağlık Grup Başkanhğı’na bağlı ekipler, dün ilçemizde içki satan yerlerde 
sahte rakı denetimi yaptılar. Yapılan kontrollerde, sahte rakıya rastlanmadı. S. ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

5 Mart 2005 Cumartesi 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

3, Bursa Kitap Fuarı 
bugün açılıyor

TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından bu yıl 
3 ncüsü düzenlenen ‘Bursa Kitap Fuarı’ 
bugün saat 12.oo’de açılıyor. 5-13 Mart 
2005 günleri BUTTİM Fuar Merkezi’nde 
5 gün süre ile açık kalacak olan Kitap 
Fuarı’na Umurbey Celal Bayar Vakfı, 
Celal Bayar konulu kitaplarla katılıyor.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Haydi Kitap Fuarı’na
Dünyanın en önemli zenginlik kaynağı 

nedir derseniz.
Ben, kitaptır derim..
Bugün, Bursa BUTTİM Fuar

Merkezi’nde “3. Kitap Fuarı” açılacak.
Muhtemelen açılışı eski DSP Genel 

Başkanı, şair Bülent Ecevit yapacak..
Sayın Ecevit, bu Fuara bir siyasetçi 

olarak değil, bir şair olarak katılıyor.
Türkiye’nin en önemli yayınevleri, ünlü 

yazarlar, gazeteciler Fuar nedeniyle 
bugün Bursa’da buluşacak..

Türkiye, okuma fakiri bir ülke..
Satılan günlük gazetelerin sayısı birkaç 

milyonu geçmiyor.
Milyonu aşan kitap satışlarımız çok az.
Son yıllarda medyanın da şişirdiği, 

pazarlama tekniklerini iyi kullanan birkaç 
yazarın kitapları birkaç milyor basınca 
övünüyoruz.

Ama okumuyoruz...
Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli 

yazarlarımız var..
Bunların her biri uluslararası nitelikte..
Her ne kadar Nobelii yazarımız yoksa 

da, Nobel ödülü alacak nitelikte 
yazarlarımızla övünebiliriz.

Bugün kitap bayramı var.
BursalIlar, Gemlikliler, Orhangazililer, 

İznikliler, Mudanyalılar, İnegöllüller tüm 
ilçelerin kitap severleri BUTTİM’deki 
kitap Fuardında buluşmalı.

Bayar Vakfı da bu fuarda stand açacak.
“Kısacası Celal Bayar” adlı kitap ve 

Bayar’ı tanıtan diğer kitaplar bu fuarda 
okuyucunun beğenisine sunulacak.

Haydi Kitap Fuarına..

Nazım Bayrak ve arkadaşları seçim sonuçlarına itiraz etti

to'rfa ta tekrarlanacak
Ticaret Borsası Meclisi seçimlerinde iki listenin oylarının eşit çıkması 
nedeniyle sonucun kura ile belirlenmesinin yanlış olduğu anlaşıldı.
Ticaret Borsası Meclisi, 
asil ve yedek üyelerinin 
seçiminde oyların eşit çık
ması üzerine, yapılan kura 
sonuçlarına Nazım Bayrak 
dün İlçe Seçim Kurulu’na 
verdiği dilekçe ile itiraz etti. 
Bayrak’ın itirazları arasında, 
oy kullanan 4 üyenin borsaya 
tescilli olmadığı, kura şekli
nin ise, hukuka aykırı olduğu 
iddia edildi. Haberi sayfa 3’de

Belediye Meclisi 
pazartesi günü 

toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi günde
mindeki maddeleri 
görüşmek üzere 
7 Mart 2005 
Pazartesi günü 
saat 14.oo de 
toplanacak.
Üç maddelik 
gündemle 
toplanacak olan 
Belediye 
Meclisi’nde 
2004 yılı faaliyet 
raporunun 
sunulmasından

sonra, Çevre yolu 
odun depolarına 
giden yolda 
bulunan ve 
vatandaşların 
büyük şikayetlerini 
alan hurdacıların 
yerleşim bölgesinin 
dışına çıkartılmaları 
görüşülecek. 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde 
son gündem, 
maddesi ise İmarla 
ilgili konular 
olacak.

TSO’da yönetim 
kurulu belirieneçek

Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda Çarşam
ba günü yapılan 
Meslek kuruluşları 
meclis seçim
lerinden sonra 
Pazartesi günü de 
meclis başkanı ve 
yönetim kurulu 
üyelikleri için 
seçim yapılacak. 
Yapılan seçimlerde, 
10 meslek grubu 
içinden belirlenen 
25 meclis üyesi 
Ticaret ve

Sanayi Odası'nın 
önümüzdeki 
4 yıl içinde görev 
yapacak yeni 
başkanı ile meclis 
başkanını da 
seçecek.
17 yıldan bu 
yana Oda'nın 
başkanlığını 
yürüten Kemal 
Akıt'ın tekrar 
yönetim kurulu 
başkanlığına 
getirilmesi 
bekleniyor. 

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sanayi Devrimi...
Çok iyi bir coğrafyada yaşıyoruz.
Verimli topraklara sahibiz.
Yeraltı zenginliklerimiz ham da olsa fena 

sayılmaz.
Tarihsel geçmişimiz öğünülecek türden.
Dilimiz zengin.
Dinimiz insan odaklı.
Ancak :
Bu kadar üstün özellikli malzemeden 

yararlanıp “lezzetli”bir helva yapamıyoruz.
Niye ?
Çünkü, “ben merkezci” yapımızdan uzak- 

laşamadığımız için.
Paylaşmayı bilmediğimiz için.
Yatay ve dikey iletişimi beceremediğimiz 

için.
Birbirimizi saymadığımız için.
Yasa, kural, yönetmelik tanımadığımız için.
Çok önemli bir neden daha var.
Sanayi Devrimi..
Ulusal Kurtuluş Savaşı verip bağımsızlığını 

kazanan ülkemiz ulu önderin ömrünün yet
memesi nedeniyle, sosyal devrimlerini sanayi 
devrimiyle tamamlayamamış.

Avrupa’nın zenginliği rönesansla başlayıp 
sanayi devrimiyle biten uzun yürüyüşle 
sağlanmış.

Amerika ise Batı Avrupah’nın göçü ile 
sanayi devrimi sürecini başlatmış.

Rönesans insanoğlunun evrimleşme 
sürecinde çok önemli bir yapı taşı.

O süreçte :
İfade özgürlüğü oluşmuş.
Okur yazar oranı ve eğitim kalitesi yük

selmiş,
Ticaret ve sermaye artışı gerçekleşmiş.
Nitelik kazanan ortam, bilim ve teknolojiyi 

geliştirmiş, icatlar ve keşifler birbirini izlemiş.
Kalkınma hızla gerçekleşmiş.
Sanayi de devrim olmuş.
Gelişmiş ülkeler, Batı Avrupa 

Coğrafyası’nda yer alan ve sanayi devrimini 
gerçekleştiren ülkeler.

Diğerleri ise gelişmemiş olanlar.
Bizim durumumuz çok ilginç..
Batı ile doğunun kesişme noktasındayız.
Ancak aslında çok önemli olan bu avantajı 

yeterince değerlendirememişiz.
Ana sorun bu..
Şimdi aradaki açığı kapatmaya çalışıyoruz.
Ne yazık ki, “toplumsal kalkınma” bilincin

den yoksun bırakıldığımız ve üretmediğimiz 
için, açık bir türlü kapanmıyor.

Aksine açılıyor.
Oysa ,açığı gidermenin yolu çalışmaktan 

ve üretmekten geçiyor.
Düşünce ve inanç özgürlüğünün alt ve üst 

yapısını çağdaş bir düzeye kavuşturmak ise 
tamamlayıcı bir unsur.

Gemlik-Bursa 2 YTL
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Özel Halk 
Otobüsleri'nin 
2005 yılının ilk 
yarısı için talep 
ettikleri zam 
oranı Büyükşehir 
tarafından 
onaylandı.
Gemlik içi otobüs 
ücretlerine zam 
yapılmazken ilçe 
dışına çıkan oto
büslere çeşitli 
oranlarda zam 
yapılarak 4 Mart 
2005 itibariyle yeni 
tarife uygulan
maya başlandı. 
Halk Otobüslerinin 
Yılbaşında talep 
ettikleri ulaşım 
zammı Büyükşehir 
Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi tarafından

Kabul edilerek, 
Ulaşım Daire 
Başkanlığı'nca da 
onaylanmasının

MMlfK BfUOİYlSİ l'zri HALK OTOBÜSÜ

ardından uygula
maya başlandı. 
Kararın 
henüz Gemlik 
Belediyesi'ne 
ulaşmadığı öğre
nilirken, Halk 
Otobüsleri 
yönetimi kabul 
euıi'en maşım 
tarifesini 
Büyükşehir'den 
alarak uygulamaya 
başladıkları ifade

edildi.
Yeni yapılan 
ulaşım zammı ile 
Gemlik-Bursa 
arası 1.700'den 2 
YTL'ye çıkarken, 
Görükle hattı nor
mal 2.5'tan 3 
YTL'ye, öğrenci 
l.3UU'den 1.5 
YTL'ye çıkartıldı. 
Engürücük 800, 
Gemsaz 900, 
İslamköy'e 700

olan ulaşım 
bedelleri tek fiyat 
üzerinden 1YTL 
olarak belir
lenirken öğrenci 
bileti ise
350'den 50 Ykrş'a 
yükseltildi.
Şehir içinde uygu- ı 
lanan öğrenci 25
Ykrş ile normal 50 
Ykrş biletlerine ise 
zam yapılmadı.

Gemlik Lions’lan kültüre destek
71 öğrenci Bursa’da sahnelenen ‘Sessiz Çığlık’ı izledi

Gemlik Lions 
Kulübü, ilçemizde 
bulunan değişik 
okullardan 71 
öğrenciyi Bursa 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde sah
nelenen ‘Sessiz 
Çığlık’ı izlettiler. 
Gemlik lions 
Kulübü Başkanı 
Dr. Anıl Resmi, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
konusu uyuşturu

cu madde batağına 
saplanan gençlerin 
içine düştükleri 
kötü durumu ve 
bundan kurtulmak 
için verdikleri 
mücadeleyi anla
tan Bahçeşehir 
Tiyatrosu oyuncu
larının sahnelediği 
‘Sessiz Çığlık’ 
adlı oyuna Gemlik 
Lisesi’nden 25, 
Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim

Okulu’ndan 
20 ve Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’ndan katılan 
öğrencilere 
oyunu ücretsiz 
izlettiklerini 
söyledi. 
Dr. Anıl Resmi, 
açıklamasında 
şunları söyledi. 
“Tiner ve bali 
bağımlılığının 
çok rastlandığı 
ilçemizde

gençlerimizi 
sosyal ortamlara 
çekmeliyiz.
Gençlerimize 
sahip çıkmalıyız.” 
Resmi, ayrıca 
gençlerin 
Bursa’ya gitmesi 
için kendilerine 
ücretsiz otobüs 
sağlayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a teşekkür 
etti.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Nazım Bayrak ve arkadaşları seçim sonuçlarına itiraz etti

Borsa’da kura tekrarlanacak
3 Mart 2005 Perşembe günü yapılan Ticaret Borsası Meclis adaylarının 
oylarının eşit çıkması nedeniyle, kura sonucu belirlenmesinde yeni aşama
Önceki gün yapılan 
Gemlik Ticaret 
Borsası seçim
lerinde, Nazım 
Bayrak ve Haluk 
Güveniş listesinin 
aldığı oyların eşit 
çıkması sonunda, 
çekilen kura ile 
Haluk Güvenişin 
listesinin seçimlerin

galibi sayılmasın
dan bir gün sonra, 
Nazım Bayrak 
ve arkadaşları 
sonuçlara 
itiraz ettiler.
Nazım Bayrak dün 
öğleden sonra, 
İlçe Seçim 
Kurulu’na yazılı 
olarak başvurarak,

4 üyenin oda 
siciline tescilinin 
yapılmadığı halde 
oy kullandığını, 
kura ile meclis 
yönetiminin 
belirlenmesinin 
ise hukuka aykırı 
olduğunu iddia 
etti ve seçimlerin 
yenilenmesini

istedi.
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim 
Ali Bülbül, 
Bayrak’ıri itiraz 
dilekçesini 
inceledikten sonra,- 
kararın seçimlerin 
yapıldığı Ticaret 
Borsası Bürosu’nda 
pazartesi günü açık

lanacağını söyledi. 
KURA
TEKRARLANACAK 
Öğrenildiğine göre, 
seçimlerde 
kullanılan oy 
listelerindeki çizik 
adayların isimleri 
çıkarıldıktan sonra, 
iki listenin tüm 
adayların isimleri

bir torbaya 
konularak, 
Borsa Meclisi’ni 
oluşturacak olan 
14 kişi için kura 
çekilecek. 
Ticaret Borsası 
seçimlerinin 
itiraz sonuçları 
ve karar merakla 
bekleniyor.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, vatandaşın belediyede muhatap bulamadığını söyledi.

"Belediye bir yıldır hizmet yapmıyor”
Seyfettin SEKERSÖZ

Haftalık basın toplan
tılarını sürdüren 
Saadet Partisi ilçe 
yönetimi, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u seçimlerden 
bu yana ilçeye 
hizmet yapmamakla 
suçladı.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Ne yapsa, ne etse. .
Adam ne dese, ne yapsa suç 
toplumda hani... 
“Ben iğnemi hemşirelere 
yaptırıyorum” dedi. 
Hayda, doktorlardan tepki... 
Bence hemşirelerimize övgü... 
Koskoca Başbakan bizlergibi... 
Ne de olsa halkın içinden geldi... 
Halk adamı. .

İlçe Lokalinde 
yapılan basın toplan
tısında konuşan İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, seçimlerden 
önce göstermelik 
çalışmalar içine giren 
Başkan Mehmet 
Turgut'un geçen 
zaman içinde hiçbir 

hizmet vermediğini 
söyledi.
Vatandaşın 
belediyede muhatap 
bulamadığını da 
söyleyen Recep 
Aygün, Başkan 
Mehmet Turgut'un 
yerine göstermelik 
başkan yardımcısı 
bıraktığını ileri sürdü. 
AKSAKLIKLAR 
BAŞKAN'DAN 
KAYNAKLANIYOR 
Büyükşehir'e 
bağlanan ilçelerin 
gerekli protokolleri 
yerine getirerek tüm 
işlerini halletmelerine 
rağmen Gemlik 
Belediyeşi'nin bu 
protokolü imzalama
yarak yapılacak 
hizmetlerin aksadığı
na dikkat çeken 
Recep Aygün, 
"Bu nedenle BUSKİ 
ilçede hizmet yapa
maz duruma geldi. 
Bu aksamalar 
başkanın kendisin
den kaynaklanıyor ve 
Gemlik'te maalesef 
Belediye Başkanlığı 
yapılamıyor" dedi. 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, teşkilat 
olarak "Önce 
halkımıza sonra da

yerel yönetime ve 
hükümet temsil 
çilerine sorularımız 
var" diyerek 8. 
yıldönümünün geride 
bırakıldığı 28 
Şubat sürecinin 
ülkemizde sözde 
mevcudiyetinden 
bahsedilen ilticanın 
önüne mi geçtiği 
yoksa ülkedeki bir 
avuç rantiyecinin 
ekmeğine yağ mı 
sürdüğünün 
açıklanmasını istedi. 
Halkın yüzde 99'unun 
Müslüman olan 
ülkemizde diğer 
dinlere mensup 
azınlıklara gösterilen 
hoşgörünün 
çok azının dahi 
Müslümanlara 
gösterilmediğini 

söyleyen Aygün, 
"Kaldı ki bu uygula
maları yapan idarecil
er de Müslüman. Bu 
çelişki nasıl izah 
edilir?" sorusunu 
yöneltti..
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, "Mahalli 
idareler yasasıyla 
büyük şehre dahil 
edilen Gemlik'te 
vergilerin ağırlaş
ması ve bürokrasinin 
hantallaşmasından 
başka neler değişti? 
SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı’na 
devriyle sistem işler 
hale mi geldi, yoksa 
kaş yapayım derken 
göz mü çıkarıldı? Her 
fırsatta köşkten geri 
dönen yeni yasalar 

hükümetimizin uzlaş
macı yanını mı gös
teriyor, yoksa tek 
başına birçok şeyi 
değiştirebilecek 
meclis vehalk 
gücüne sahip 
AKP'nin aczi yetin i 
mi? Sayın 
Başbakanımızın her 
gün farklı bir ülkede 
gezmesi, ülkemize 
uğramaya fırsat 
dahi bulamaması, 
Türkiye'ye yeni 
kardeş ülkeler ve 
müttefikler mi 
kazandırmış, yoksa 
İsrail ve ABD güdüm
lü büyük Ortadoğu 
projesinin doğur
duğu vahşetin bir 
parçası olmamızı mı 
sağlamıştır" şeklinde 
konuştu.
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“Rakılarımız teiniz çıktı”
İlçe Tarım Müdürlüğü, polis, zabıta, Sağlık Grup 
Başkanlığı’na bağlı ekipler, dün İlçemizde içki 

satan yerlerde sahte rakı denetimi yaptılar.

DYP’li hanımları 
Ankara’da 

Nuray Erten 
temsil etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sahte Rakı 
ölümlerinin artması 
üzeri ne ilçemizde 
yapılan kontrollere 
sahte rakıya 
rastlanmadı.
İl Tarım Müdürlüğü 
ve İlçe 
Kaymakamlığının 
verdiği talimatla 
denetimlere 
çıkan İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte 
polis, zabıta 
ve Sağlık Grup 
Başkanlığı’na bağlı 
teknik elemanları 
TEKEL bayileri ile 
restaurantlarda 
yaptıkları 
kontrollerde 
sahte rakıya 
rastlanmadı. 
TEKEL’den 
de bir yetkilinin 
hazır bulunduğu, 
rakı kontrollerinde 
ilçe içinde içki 
satışı yapan TEKEL

I bayilerine 
ani baskınlar 
düzenlendi. 
GERÇEK RAKI 
NASIL ANLAŞILIR 
Yapılan denetim
lerde bazı TEKEL 
bayilerinin ruhsatı 
olmadığı sap
tanırken, teknik 
elemanlarca sahte 
rakı ile gerçek 
rakı arasındaki

farkın nasıl 
anlaşılacağı da 
bayilere anlatıldı. 
Rakı şişesinin önce 
kapağında başlayan 
incelemenin 
ardından şişenin 
ters çevrilerek, 
boş kalan kısmında 
Anason’un hava 
kabarcığı bıraka
cağını söyleyen 
içki uzmanları 
sahte rakı da 
bulunan metil 
alkolün cama yapış
maması nedeniyle 
aynı görüntünün 
olmayacağını 
söyleyerek, 
vatandaşların 
öncelikle buna

dikkat etmelerini 
istediler.
DESTEK GELDİ 
"Bu tür denetimleri 
her zaman 
bekliyoruz, 
sigaralarda bile 
yapılmasını 
istiyoruz" diyen 
TEKEL bayileri, 
aldıkları içkilerin 
kaçak ya da sahte 
olmaması için azami 
dikkat içinde 
olduklarını 
söylediler.
Dere boyu 
mevkiinde yapılan 
denetimlerde 
ise bazı TEKEL 
bayilerinin arka 
kısımlarında kalan 

boşluklarda masa 
sandalye ve çekyat 
gibi malzemelerin 
olduğu görüldü. 
İşyeri sahiplerine 
buralarda içki 
içirilmemesi için 
derhal bu yerlerin 
kapanması, aksi 
halde işyerlerinin 
kapatılacağı 
bildirildi.
Gün boyu süren 
içki kontrollerinde 
İskele Meydanı 
civarında bulunan 
işyerleri de 
denetlenirken, 
sahte rakıya 
rastlanmaması 
akşamcıları 
rahatlattı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
DYP Gemlik İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Nuray 
Erten, Ankara'da 
yapılan Dostluk 
ve Dayanışma 
Çayı'nda bulu
narak partisini 
temsil etti.
DYP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar'ın eşi 
Emel Ağar'ın 
himayelerinde 
yapılan dostluk 
ve dayanışma 
çayına Kadın 
Kollarından
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Mahmut Nedim
Bilgiç tarafından 
davet edilen Nuray 
Erten, Ankara'dan 
güzel izlenimlerle 
döndü.
Ankara Maltepe 
İçkale Otel de 
yapılan Dostluk ve

“Enflasyon Düzeltmesi” 
konulu konferans

Geçtiğimiz hafta 
düzenlenen Vergi 
ile ilgili konfer
anslara devam 
ediliyor.
Bursa TESMER 
Şubesi ve Gemlik- 
Orhangazi-İznik 
temsilciliklerinin 
işbirliği ile düzenle
nen seminerde 
vergi kanunlarına 
göre uygulamalı 
örnekleriyle 
"Enflasyon Düzelt

Dayanışma Çayı'nda 
yurdun çeşitli il ve 
ilçelerinden gelen 
kadınlarla bir
araya gelerek 
görüşmelerde 
bulunan
Nuray Erten, 
Genel Başkan 
Mehmet Ağar'ın eşi 
Emel Ağar'ın yakın 
ilgi göstererek 
Gemlik teşkilatına 
selam gönderdiğini 
söyledi.

mesi" konulu 
seminerde Öğretim 
Görevlisi Adem 
Yıldırım çeşitli 
bilgiler verecek. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonundaki kon
feransa tüm esnafın 
katılması istenir 
ken, konferansın 
saat 10.00-12.00 ile 
13.30-18.00 arasın
da yapılacağı 
açıklandı.
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f) ÖZEL ŞİFA POLİKLİNİĞİ &
TETKİK TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ

TÜM BRANŞLARDA UZMAN HEKİM KADROSUYLA VE 
ACİL SERVİSİYLE 24 SAAT GEMLİK HALKINA 

HİZMET VERMEYE BAŞLAMIŞTIR

■ > Kadın ve Doğum Hastalıkları
■ => Dahiliye
■ => Ortopedi
• => Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
■ Genel Cerrahi
■ => Kulak - Burun - Boğaz
■ > Enfeksiyon Hastalıkları
■ > Tıbbi Laboratuvar Tahlilleri

•=> Göz 
■ > Nöroloji 
*=> Üroloji 
■=> Patoloji 
■=> Psikiyatri 

Fizyoterapi
•=> Akapunktur
■=> Check - Up

LABORATUARIMIZDAKİ TÜM TETKİKLERİ MİKROBİYOLOG VE
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. NİDA ÇELENKOĞLU 

TARAFINDAN YAPILACAKTIR
ŞİFA-MED SAĞLIK HİZMETLERİ ve TIBBİ MALZEMELERİ TİC, LTD. ŞTİ.

İstiklal Cad. No. 101/A GEMLİK - BURSA
Tel: (0.224) 513 21 22 (Pbx) Fax: (0.224) 514 57 17
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Sık sık yapılan makyaj hataları
Sırf güzel görün
mek uğruna, krem
ler, losyonlar, par
latıcılar sürüp, türlü 
renkler kullanıy
oruz. Oysa bazen 
bunların hepsi bir 
arada kullanıldığın
da, işe yaramadığı 
oluyor. Belki de 
farklılıkları küçük 
değişikliklerin 
yarattığını unutma
mak lazım. Bir sürü 
ürünü birlikte kul- 
lanmaktansa, ufak 
değişiklikler farklılık 
yaratmanızda etkili 
olacaktır. İşte 
makyaj yaparken 
sık yapılan hatalar...

Soluk dudaklar... 
Doğal renkler ve 
soluk parlatıcılar 
çok moda ama 30 
yaşının üzerindeki 
kadınlar soluk 
görünmek 
konusunda dikkatli 
olmalılar. Pek çok 
kadın doğal görün
mek istese de, 
sonuç hiç de iste
dikleri gibi olmaya
biliyor. Doğal 
görünmek yerine, 
solgun görünüyor
lar. Renge ihtiyaç 
var, ama renkteıY 
kast illa parlak kır
mızılar, sıcak pem
beler değil. İhtiy
acınız olan şey, 
içinde biraz pig
ment olan ürünler. 
'Risksiz* renklere 
yönelmeyi bırakın. 
Biraz da ceşur 
olun; çünkü en 
koyu renkler bile 
parlak durabilir. 
Tamamlanmamış 
göz makyajı... 
Yanlış tonda far 
kullanır ya da farı 
yanlış uygu

larsanız, göz kapak
larınız kuru 
görünebilir. Çoğu 
kadın makyaj 
yaparken göz 
makyajını düzgün 
şekilde bitirmez. 
Temeli hazırla
madan birazcık far 
sürerek işi hallede
bileceklerini 
düşünür, iki saat 
sonra da gözlerinde 
far kalmayınca ner
eye gittiğini merak 
ederler. Öncelikle 
temeli hazırlayın. 
Bu, farın kalıcı 
olmasını sağlar, 
ayrıca fara parlaklık 
katar ki, şampanya, 
bej ve kahverengi 
gibi soluk tonlarda 
fnr ki ıllanıwnrcani7 

bu özellikle gerekli 
olacaktır. Far rengi 
ne kadar açık olur
sa, göz kapağında 
da o kadar kuru 
durur. Eğer soluk 
renkleri seviyor
sanız, koyu renkleri, 
hatta siyahı bile 
eklemeyi deneyin. 
Siy^h uygularsanız, 
bunu kirpik dipler
ine, belirleyici bir 
hat halinde şürün. 
İyi sürülmüş eyelin- 
er, üst kirpiklerin ön 
plana çıkmasını ve 
dolayısıyla daha 
dolgun görün
melerini sağlar.
Yeni far tonlarını da 
denemeyi unut
mayın. Saçınızla 
aynı tonda, ya aa 

koyu mavi tonların
da bir far kullanır
sanız, gözleriniz 
tahmininizden de 
fazla belirgin 
görünür.
Çok fazla rimel... 
Çok fazla rimel, kir
pikleri kaya gibi 
sert gösterir. Göz 
makyajınız güzel 
bile olsa, fazla rimel 
kirpikleri kurutur ve 
göz etrafında küme- 
lenlemelere, çapak- 
lanmalara sebep 
olur. Bunu önlemek 
için 3 aylıktan daha 
eski bir rimel kul
lanmayın. Çünkü bu 
süreden sonra rimel 
kurumaya başlar. 
Bu nedenle 
sürülürken eşit 
dağılım olmaz, 
yapışkan ve kötü 
görünür. Rimelin 
kıvamı ne kadar 
krem gibi olursa, o 
kadar iyi olur. Eğer 
iki veya üç kat 
sürüyor ama gene 
de rimel kendini 
göstermiyorsa, o 
zaman yanlış rimeli 

kullanıyorsunuz 
demektir.
Yüzde yağlı 
görünüm... Öncelik- 
le parlamayı yağla ] 
karıştırmayalım. 
Yağlı cilt kirli 
görünür, parlayan 
cilt ise ışıldar. Peki 
bu yağlı görünüm
den kaçınmak için ı 
ne yapılabilir? Bir 
kere jel halinde allık 
kullanıyorsanız, 
bunu fondöten 
üzerine süngerle 
dağıtarak uygu
layın. Doğrudan cil
dinize sürmeyin; 
çünkü bu gözenek
lere doluşarak lekeli 
bir görünüme 
sebep olur. Cildiniz 
çabuk yağlanıyorsa, 
o zaman makyajınız 
bittikten sonra 
hafifçe yarı şeffaf 
bir toz pudrayı 
yüzünüze uygu
layın. Ayrıca 
yağı kontrol eden 
ürünlerden kullanıp, 
yağ alan pudralı 
kağıtlardan da 
kullanabilirsiniz.

Kadın sürücüler daha az kaza yapıyor
Mersin Üniversitesi 
tarafından yapılan bir 
araştırma; trafik 
polisi, yaya, karayolu 
ağırlıklı taşıma, 
kadercilik, ekonomik 
sorunlar ve yanlış 
siyasal politikaların 
tamamının trafik 
kazalarında etken 
olduğunu ortaya 
koydu.
Mersin Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Yaşar 
Erjem'in Konya’da 
başlatıp Mersin'de 
tamamladığı araştır
ması, sorunun 
çözümü için kadın 
sürücüler kadar bil
inçli olmak gerektiği
ni ortaya koyuyor. 
Araştırmaya göre, 
kadın sürücüler 
polisin olmadığı yer
lerde bile yüzde 80 
oranında trafik kural
larına uyuyor. 
Araştırmanın dikkat 
çeken bir başka

sonucu ise "Her şey 
kader" diyenlerle bu 
konuda karar vere
meyenlerin kaza yap
maya yatkın 
oldukları.
Yrd. Doç. Dr. 
Yaşar Erjem'in 
"Trafik Sisteminin 
İşleyişi ve Trafik 
Kazaları Üzerine 
Sosyolojik Bir 
Araştırma" adlı 
araştırmasının veri
leri Konya'da top
landı. Trafik sistemi
nin işleyişi ve trafik 
kazalarını konu edi
nen çalışma ile 
sürücülerin sosyo
ekonomik, kültürel ve 
demografik özellik
lerinin trafik kazaları 

üzerinde etkileri 
belirlendi.
Araştırma için, Konya 
trafiğine kayıtlı 
sürücüler arasından 
300 sürücü, trafiğin 
yoğun olduğu 6 
bölgeden 50'şer 
kişi olmak üzere 
toplam 300 yaya, il 
merkezinde görev 
yapan 57 trafik polisi, 
20 sürücü kursu 
öğretmeni ve 4 
sürücü kursu yöneti
cisi olmak üzere 
toplam 681 kişi seçil
di. Avrupa Birliği 
(AB) tarafından 
desteklenen, 
"Avrupa'da 
Sosyolojik 
Parçalanmışlığın

Analizi ve Çözümlen
mesi" adlı projede' 
yer alan araştırmada, 
katılımcılara kategori
lerine göre ayrı 
anketler uygulandı. 
Araştırmadan çıkan 
sonuçlar değer
lendirildiğinde, 
sürücülerin sosyo
ekonomik, kültürel ve 
demografik özellik
lerinin trafik kazaları 
üzerinde etkili 
olduğu, özellikle cin
siyeti erkek, eğitim 
düzeyi düşük ve 
kaderci tutuma sahip 
olan sürücülerde 
kaza yapma oranının 
yüksek olduğu belir
lendi. Yrd. Doç.
Dr. Yaşar Erjem'in bir 
yıllık araştırması 
sonunda çarpıcı 
sonuçlar ortaya 
Araştırma sonuçları
na göre, sürücülerin 
yüzde 67'si trafikte 
denetimin yetersiz 
olduğunu söylerken, 
sürücülerin yüzde 
82'si trafikte rüşvet 

olgusunun varlığına 
yönelik görüş 
bildiriyor. Kaza 
yapma durumu ise 
cinsiyete göre fark
lılaşıyor. Erkek 
sürücülerde kaza 
yapma oranı yüzde 
51 iken kadınlarda bu 
oran yüzde 25'te 
kalıyor. Araştırmaya 
katılan kadın sürücü
lerin yüzde 98'i 
yüksek öğrenimli 
çıkarken, erkeklerde 
bu oran yüzde 
64. trafik kurallarına 
uyma düzeyi 
açısından, "Trafik 
polislerinin 
olmadıkları yerlerde 
trafik kurallarına 
uyma davranışı" 
kadınlarda yüzde 
80 iken, 
erkeklerin ancak 
yüzde 53'ü kurallara 
uyuyor. Sürücülerde 
kaza yapmanın 
kaderci tutuma sahip 
olmaya göre fark
lılaştığı görülüyor. 
"Her şey kader" 

diyen sürücülerin 
kaza yapma oranı 
yüzde 6 iken kaderci 
tutum konusunda 
kararsız olanların 
kaza yapma oranı 
yüzde 27. 
Araştırmanın sonun
da bir değerlendirme 
yapan Mersin Üniver
sitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Yaşar 
Erjem, bilinen bir 
gerçeği bir kez 
daha vurguladı.
Erjem, "Türkiye'de 
ulaşım sistemi 
içerisinde karayolu
nun payı azaltılmalı" j 
dedi.Kent içi ulaşım
da toplu taşıma yön
temlerinin 
benimsenmesi 

gerektiğini belirten 
Erjem, trafikte yer 
alan insan 
faktörüne yönelik 
eğitimden hukuka 
kadar bir dizi çalışma 
yapılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
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Özel Okullara giriş 
sınav tarihi uzatıldı

Özel Okullar 
Giriş Sınavı'na 
başvuru tarihi 
14 Mart'a kadar 
uzatıldı.
Özel Okullar 
Birliği Sınav 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Yusuf 
Tavukçuoğlu, 
konuya ilişkin 
yaptığı açıklama
da, "Özel okullar
dan ve öğrenci

velilerinden gelen 
yoğun talep 
üzerine,

Sınav Yürütme 
Kurulu'nca, Özel 
Okullara Giriş

Sınavı başvuru 
tarihi 14 Mart 
Pazartesi günü 
saat 17.00'ye 
kadar uza
tılmıştır” dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

GÖRKEM KEBAP 
PİDE LAHMACUN 

BAKLAVA SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN 

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM 

ŞOK ! ŞOK ! ŞOK!
BUGÜN BAKLAVADA ALTIN VAR!

BİR KG. BAKLAVA ALAN 
ALTIN KAZANMA 

ŞANSINA SAHİP OLACAK 
Altın telana Kebap tizden! 
EV VE İŞYERLERİNE 

SERVİS YAPILIR
İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 

Tel : (0.224) 512 20 02

Sayfa 7

Maliye'de vergi alarmı
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, gelir ve 
kurumlar vergisi 
beyannameleri 
konusunda bütün 
teşkilatı harekete 
geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre 1-15 Mart tar
ihleri arasında ver
ilecek olan 2004 yılı 
gelirlerine ilişkin 
gelirler vergisi 
beyannameleri ile 1- 
15 Nisan tarihleri 
arasında verilecek 
kurumlar vergisi 
beyannameleri için 
hem Gelirler Genel 
Müdürlüğü mbrkez, 
hem de taşra teşki
latlarında yoğun bir 
çalışmâ içine girildi. 
Bu yıl, belirli limiti 
aşan gelir ve 
kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 
vergi.beyan
namelerini elektron
ik ortamda ver
meleri zorunlu
luğunu da getiren 
Gelir İdaresi, vergi 
dairelerine de 
beyan döneminde 
mükelleflere 
kolaylık sağlan

ması, ancak doğru 
beyanda bulun
maları için de 
uyarılması tali
matını verdi.
Bu arada Ankara 
gibi bazı illerde 
beyan dönemi 
boyunca vergi ' 
dairelerinin öğle 
tatili yapmadan 
kesintisiz hizmet 
vereceği bildirildi. 
EV SAHİPLERİNİN 
DURUMU
Bu arada vergi kon
trolleri sırasında, ev 
sahiplerinin duru
mu da ayrıca değer
lendirilecek.
2004 yılındaki pilot 
uygulamalar ile 10 
bini aşkın ev sahib
inin geçen yıl Mart 
ayında vergi beyan- 
nameşi vermediğini 
tespit eden Gelir 
İdaresi, bu yıl

VEDOP-2 ile birlikte 
çok daha kapsamlı 
bir inceleme 
gerçekleştirecek.
Bu amaçla 

belediyelerden 
emlak vergisi 
beyanlanna göre 
birden fazla evi 
olanların listesini 
isteyen İdare, bun
ları Veri Ambarına 
yüklüyor. 15 Mart'a 
kadar sürecek 
beyan döneminin 
ardından gayri
menkul sermaye 
iradı beyannameleri 
ile Veri Ambarındaki 
bu bilgiler 
karşılaştırmaya alı
nacak. Tespit edilen 
farklılıklar, . 
Defterdarlıklara 
gönderilecek ve 
beyan edilmeyen 
kira gelirleri için 
işleme geçilecek.ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.
Her çeşit balık ağları 

w* Sakana Misina Ağları
İp A ğ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

il?. Macun
Ga iven izli çivi
TMC sintine pompası

ve iifyır 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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Bursa’da tarihi eser operasyonu
Mali polis tarafın
dan gerçekleştir
ilen operasyon
da, Roma ve 
Bizans dönemine 
ait olduğu belir
tilen 88 parça 
tarihi eser ele 
geçirildi. 
Operasyonda biri 
tarihi eser kollek- 
siyoncusu 
olduğu öne 
sürülen 3 şüpheli 
gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Mali Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, tarihi eser 
kaçakçılığı yaptık- 

I lan iddia edilen
Haşan Sabah Ö. 
(46). Haşan T. (46) 
ve Nurullah K. (36) 
yakalandı. İki 
kişinin 64 AU 855 
plakalı otomobille 
Bûrsa'ya getirdiği 
tarihi eserlere müş- 

* teri aradığı 
yönünde ihbar alan

polis harekete 
geçti. Yapılan takip 
sonucunda otdmo- 
bili Uluyol 
Caddesi’nde park 
eden iki şüpheli 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Haşan T.'nin 
üzerinde arama 
vaoan polis. 5 adet 
gümüş sikke, 
7 adet lahitten 
çekildiği sanılan 
fotoğraf, 1 adet 
kolları ve başı 
olmayan heykel 
fotoğrafı, Nurullah 
K.'nin üzerinde 

yapılan aramada 
ise, kabartma figür
lü kolye ele 
geçirildi.
Söz konusu 
otomobilde de 
arama yapan polis, 
1 adet topraktan 
yapılma kulplu 
sürahi/
1 adet cam gözyaşı 
şişesi, 1 adet kadın 
başı figürü, 1 adet 
topraktan yapılma 
kandil, 1 adet 
bronzdan yapılma 
kandil, 1 adet mer
merden yapılma 
Zeus heykel başı, 

1 adet metalden 
yapılma at figürü 
ve 2 adet küpe 
bulundu. Bu kişi
lerin ifadelerinde, 
ellerindeki tarihi 
eserleri kolöksiy- 
oner Haşan Sabah 
Ö.'ye satmaya 
getirdiklerini 
söylemeleri üzerine 
polis bu kişinin 
peşine düştü. 
Tuzpazarı'nda 
kooperatif bürosu 
bulunduğu belir
tilen Haşan Sabah 
Ö.’nün işyerine 
baskın düzenleyen 

polis, burada da 10 
adet sikke, 3 adet 
yüzük, 2 adet hilal 
şeklinde tel ve 11 
adet metal yüksük 
ele geçirdi.
Gözaltına alınan 
Haşan Sabah 
Ö.'nün Cumhuriyet 
Mahallesindeki 
evinde de arama 
yapan polis, 1 çift 
altın küpe, 4 adet 
ok ucu, 17 adet 
sikke, 4 adet 
kurşun sapan taşı, 
1 adet akik kırmızı 
taşlı altın yüzük, 1 
adet altın gülen 
yüz figürlü kemer 
zımbası, 1 adet 
gümüş küpe, 
1 adet kurşun 
mühür, 1 adet 
kolye ucu, 1 adet 
bronz yüzük, 
2 adet mavi cam 
bilezik, 8 adet par
füm şişesi, 3 adet 
cam kase, 1 adet 
cam ibrik, 1 adet 
toprak kandil, 
1 adet toprak kadın 
figür, 1 adet figürlü 
kulp, 1 adet toprak 
küçük kap ve 
8 adet obje parça 

ele geçirdi. 
Bu arada el konu
lan tarihi eserlerin 
koleksiyoner bel
gesi olan Haşan 
Sabah Ö'nün 
envanterinde 
olmadığı belirlendi. 
Ayrıca şüpheliler
den Haşan T.'nin 
tarihi eser ve 
dolandırıcılıktan 
4 ayrı suç kaydının 
bulunduğu, 
Nurullah K.'nin işe . 
hırsızlık, 6136 
sayılı ateşli silahlar 
kanununa muhale
fet ve tarihi eser 
kaçakçılığı gibi 
suçlardan 9 ayrı 
kaydının bulun
duğu bildirildi. 
El konulan Roma 
ve Bizans dönem
ine ait 88 parça 
tarihi eserin Müze 
Müdürlüğü'ne 
teslim edililirken, 
şüpheliler "2863 
sayılı Tabiat ve 
Kültür Varlıklarını 
Koruma Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
sevk edildi. BHA

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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Memur maaşlarına 
yeni düzen geliyor

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Açıklama..
Devlet memurlarına 
ilişkin yasal düzen
lemelerde değişikliğin 
bu yıl sonuna kadar 
yapılması planlanıyor. 
Yeni düzenlemede 
maaş sistemi sadeleşe
cek, performansa göre 
maaş verilecek.
Maliye Bakanlığı, kamu 
personel reformu 
taslağı üzerindeki 
çalışmalarını sürdürüy
or. Hükümetin üzerinde 
çalıştığı kamu personel 
reformunun bir bölümü 
bu yıl sonuna kadar 
yasalaşacak. Ancak 
reformun tümünün 
tamamlanması için 3-4 
yıllık bir zâmana 
ihtiyaç olduğu belir
tiliyor. Maaş sisteminin 
değişmesiyle gelecek 
yük içinse 2006 
bütçesinde 
kaynak ayrılacak.
Özellikle 657 
sayılı devlet 
memurlarını 
ilgilendiren düzenlem
eye ilişkin değişikliğin 
bu yıl sonuna kadar 
yasalaştırılması plan

lanıyor. 
Böylece 
memurlarla 
ilgili dağınık 
mevzuatın 
birleştirilme
si, ücret ve 
unvanların 
sadeleştir
ilmesini 
öngörülüyor.
Yeni personel rejimi ile 
birlikte maaş sistemi 
de basitleştirilecek.
Sayıları 
kırkı bulan ücret 
kalemlerinin yerini 
temel aylık ve 
görev aylığı alacak. 
Bu iki kaleme sosyal 
yardımlar eklenecek. 
AYRICALIKLARA 
SON VERİLECEK 
Temel aylık ve ücretler 
her kıdem yılına göre 
yüzde 4 artacak müs
tahdemden müsteşara 
tüm personele aynı 
göstergeler uygula
narak mevcut sis
temdeki ayrıcalıklara 
son verilecek. Tüm bu 
uygulamaların getire
ceği yük için 2006

bütçesinde ayrıca bir 
kaynak oluşurulacak. 
Yetkililer, personel 
reformunun tümüyle 
bü yıl içinde uygula
maya girmesinin 
mümkün olamaya
cağını belirterek, 
düzenlemelerin 3-4 
yıla yayılacağını 
belirtiyor. .
PERFORMANSA 
GÖRE MAAŞ 
Reformun bir diğer 
yeniliği de yapılan işe, 
önemine ve perfor
mansa göre maaş ver
ilecek olması. Diğer 
yandan getirilecek sis
temle tüm kamu per
soneli maaşını kendisi 
hesaplayabilecek

Ben Barbaros
Balmumcu.Sene 1959 yılında 
İstanbul’dan geldim.
Gemlik’ten evlendim ve o 
zamandan beri Gemlikteyim.

Faal olarak 14 yıl futbol 
oynadım.

Emekli olduktan sonra, 
Gemlikspor’a birşeyler vere- 
biljnek için; bazen seyirci, 
bazen de yönetici olarak görev 
yaptım. Halen yönetici olarak 
Yönetim Kurulu’nda vazife 
yapıyorum.

Bu ara Körfez Gazetesi 
sahibi Sayın Kadri Güler’in 
isteği üzerine bana ayırdığı bu 
köşeden birşeyler yazıp, sizleri 
haberdar ediyorum.

Gazeteciliğin ana prensip
lerini bilmem ama, bu meslek
te hissiyata yer olmadığını 
düşünüyorum.

Kişi gördüğünü, 
düşündüğünü yazar.

Benim kimsenin çalıştığı, 
ekmek yediği yerde gözüm 
yok. Yazdıklarımın ve

söylediklerimin arkasındayım. 
Kim iyi, doğru yaparsa yanın
da, kimki hatalı iş yaparsa 
arkasında olup bunu dile 
getiririm.

Hele söz konusu
Gemlikspor olursa, doğrusunu 
yazmaktan hiç çekinmem.

Bundan bazı kişiler rahatsız 
oluyorlarsa; doğrusunu yap- 
sınyar, başkalarına dert anlat
masınlar.

Duyumlarıma göre yazıyo
rum. Hiç bir kişinin huzurunu 
bozmak niyetinde değilim, 
buna da hakkım yok ve zaten 
böyle bir karakterim yok.

Bir hafta içerisinde 
yazdığım yazılardan rahatsız 
olan varsa, gazeteye açıklama 
gönderip, haklılığını ispat eder.

Huzursuzluk çıkarmak 
isteyen bu kişileri dürüst 
olmaya davet ediyorum.

‘Ya gözüktüğün gibi pl ya 
da olduğun gibi gözük’.

Bu yazıyı yazmak ihtiyacı 
duydum. Saygılarımla.

Amatör Küme

YTL Şubat ayında değer kazandı
Türk Lirası bu yılın 
Şubat ayında reel 
olarak, bir önceki 
aya göre Tüketici 
Fiyat Endeksi 
(TÜFE) bazında 
yüzde 3.67, Üretici 
Fiyat Endeksi 
(ÜFE) bazında

* yüzde 3.52 değer 
kazandı.

, Merkez Bankası 
tarafından açık

bazlı reel efektif 
döviz kuru, Şubat 
ayında 155.5'a yük
seldi. Aynı ayda,

lanan 
"Şubat Ayı 
Reel Efektif 
Döviz 
Kuru" veri
lerine göre, 
Ocak ayın
da 155.0 
olan TÜFE

ÜFE bazlı reel etek
tik kuru ise 
136.2'den 141.0'e 
çıktı.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYON! YAPILIR

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

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN

Bu sene çok olmasada 
birkaç Amatör Küme maçını 
seyrettim. Kendi kendime; 
geçen sene Gemlikspor çok 
mu zayıf kadroya sahipti ki 
Süper Lig’de hiç galibiyet ala
madan keme düştü? diye 
defalarca sordum.

Bir takımda muhakkakki her 
mevkinin kendine göre özellik
leri vardır. Bunlardan kaleci, 
stoper ve santraforun özellik
leri yüksek olan mevkilerdir.

Bir takımda kaleci olmazsa 
gelin gören ki ileride ne kadar 
süper futbolcular olsada kale
sine gelen topları yakalaya
madıktan sonra o takımın 
mağlubiyeti kaçınılmaz.

Geçen sene demek 
Gemlikspor’da yeterli kaleci 
olmayışından seri mağlu
biyetler alınmış ve küme 
düşmüş.

Bu sene Gemlikspor sadece 
kendi öz evladı olan, senelerce 
dışarıda oynayan futbol
cusunu transfer ederek ken
disini garantiye aldı.

Eğer sezon başında 
düşünülen ve karar verilip 
sonra vazgeçilen dört futbol
cuları da almış olsaydı, bu 
sene güle oynayan bu grupta 
rahat çıkardı.

Seyrettiğim bu sene 
oynanan amatör futbol maçları 
takımlarında. Gemlikspor,

geçen senenin acıları- sarmak 
ve bu sene tekrar laik oldukları 
yere çıkmak istiyorlar.

Benim Gemlikspor’a 
güvencim tam- Geçen hafta 
kendi sahamızda yaptığımız ilk 
maçımıza benim istediğim 
kadar rağbet görmediğini 
söylemek isterim.

Şükraniye eski yerleşim 
yerlerinden ve eski semt klübü 
oturmuş kadroya hip.

Dört maçının üçünü deplas
man olarak oynayacağız ve 
inanın dört maçında cumartesi 
günü oyananmış olması bir 
tesadüf olmasa gerek!

Gemlikspor kurulduğundan 
beri hiç bir zaman masa başı 
oyunlara rağbet etmedi. 
Dürüstlük felsefesinden 
vazgeçmedi.

Bu maçların sonunda gru
plarında su üstüne kalan 
takımlar aşağı yukarı yüzde 
elli belli olur.

Her grupta yedi takım var. 
İkişer maçta ondört maç 
oynanacak. Gruplarında birinci 
ve ikinci olan takımlar 
eşleşerek eleme usulü yapılan 
maçlarda, ilk beş takım Süper 
Lig’e çıkma hakkına sahip ola
cak.

Ben büyük bir inançla bu 
gruptan ve elemerden gali
biyetle çıkacağımıza inanıyo
rum.



ABD Türkiye yardımını kesti
ABD Temsilciler 
Meclisi Tahsisler 
Komitesi, Beyaz 
Saray'ın Türkiye için 
ayırdığı 1 milyar 
dolarlık yardımın 
"yakın gelecekte 
Türkiye tarafından 
kullanılması beklen
mediğinden" Irak ve 
Afganistan'daki har
camalar için ABD 
Başkanı George W.

Vekil sağlık personeli sistemi geliyor
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ, 
öğretmenlerde 
olduğu gibi, sağlıkta 
da vekil personel 
sisteminin hayata 
geçirileceğini söyle
di Yozgat'ın 
Akdağmadeni 
Devlet 
Hastanesi'nde 
hizmete giren göz 
polikliniği ve diyaliz 
ünitesinin açılış 
törenine katılan 
Bozdağ, AK Parti 
Hükümetinin sağlık 
konusunda büyük 
yeniliklere imza 
attığını belirterek, 
"Daha önce devlet 
hastaneleri ile 
SSK'lar arasında 
sıkıntı vardı. Aynı 
ilçede oturan insan
lar , yan yana olan 
iki hastaneden 
birine gidemiyor
lardı. Gittiği zaman 
da sosyal güvencesi 
olmasına rağmen 
sıkıntı çekiliyor ve 
tedavisi gerektiği 
gibi yapılamıyordu.

Kuvvetli
Hafta sonu batı böl
gelerde kuvvetli lodos 
ile birlikte 
gökgürültülü sağanak 
yağış bekleniyor.
Devlet Meteoroji 

İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
pâpılan meteorolojik 
uyarıya göre, yurdun 
batı kesimleri yarın 
öğle saatlerinden

Bush tarafından 
hazırlanan yaklaşık 
81 milyar dolarlık ek 
bütçeye devredilme
sine karar verdi. 
Cumhuriyetçi Partili 
Arizona Milletvekili 
Jim Kolbe'nin 
başkanlığındaki 
komite, Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinde, dış 
yardımlara ayrılan

Bu konuda hüküme
timiz büyük bir adım 
atarak, devlet has
tanesi, SSK ve diğer 
sağlık kurumlarının 
tamamını tek bir çatı 
altında topladı.
Sağlık kurumlarının 
birleştirilmesi, 
sağlık sektörü ve 
vatandaşımız için 
büyük fayda 
sağlarken yaşanan 
haksızlıkları da 
ortadan kaldır
mıştır" dedi.
AK Parti hüküme
tinin sağlık 
konusunda ikinci bir 
adımının da yeşil 
kart ile ilgili 
olduğunu ifade 
eden Bozdağ, eski
den yeşil'kartlıların, 
hastane masrafını 
ve ilacını Sosyal • 

lodos bekleniyor
itibaren yeni bir ılık 
ve yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Öğle saatlerinde

Marmara'nın batısı ve 
kıyı Ege'de başlaya
cak sağanak ve 
gökgürültülü sağanak 
yağış, akşam saat
lerinde Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun batısı ile

toplam 4 milyar 
dolarlık bütçeyi 
yarıya indirdi. 
Kesilen yardım

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının 
karşılamasına rağ
men, insanların bir 
çok imkandan da 
yararlanamadığını 
söyledi. Bozdağ, 
Yeşil Kartlıların, çok 
iyi bir sosyal 
güvenceye kavuştu- 
rulduğunu, ilacı, ’ 
tedavisinin her aşa
ması devlet tarafın
dan karşılanıyor. 
Bununda sosyal 
devlet olmanın 
gereği olduğunu 
vurgulayarak, 
"İnşaallah bunun 
akabinde genel 
sağlık sigortası 
geliyor ve böylelikle 
hiçbir vatandaşımız 
hastane kapısında 
parası olmadığı için 
tedavi edilememe 

batı Akdeniz'de 
devam edecek.
Sağanak ve 

gökgürültülü sağanak 
yağış, Pazar günü 
yurdun büyük 
bölümünde etkisini 
sürdürecek. Rüzgar, 
yarın sabah saat
lerinden itibaren 
Marmara ve Ege'de, 
akşam saatlerinde 

kalemleri arasında, 
Türkiye'ye ayrılan 1 
milyar dolarlık 
yardım da yer aldı.

gibi sıkıntılarla 
karşılaşmayacak" 
dedi.
AK Parti Yozgat 
Milletvekili Bozdağ, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
öğretmenlerde 
olduğu gibi sağlık 
personeli konusun
da da vekillik siste
mi üzerinde 
çalıştığını belirterek, 
"Sayın bakanımızın 
talimatları doğrul
tusunda vekil sağlık 
personel sistemi 
üzerinde çalışılıyor. 
Özellikle yardımcı 
sağlık personelde, 
tayininden sonra 
büyük sıkıntılar 
oluyordu. Vekil 
öğretmenlere benz
er vekil sağlık per
soneli getirilmek 
suretiyle kadro açık
larını da bu yöntem
le giderme yoluna 
gidilecek. Bu düzen
leme yürürlüğe 
girdikten sonra pek 
çok köyde ebe ve 
hastanelerimizdeki 
personel sıkıntıları 
grtadan kalkacaktır" 
şeklinde konuştu.

Batı Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun batısın
da, güney ve güney
batı yönlerden (kıble 
ve lodos) kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına şek
linde esecek.
Hava sıcaklığı yarın 
kuzey ve iç bölgel
erde hissedilir dere
cede olmak üzere tüm 
yurtta artacak.

Kızılay'ın fan 
anonsları tarihe

karışıyor

Kızılay'ın Türkiye 
genelinde uygula
maya başlattığı 
otomasyon sis
temiyle artık hasta 
yakınları anonsla 
kan aramak zorun
da kalmayacak. 
Türkiye'de kan 
toplanması ve 
işlenrpesini 
Avrupa Birliği (AB) 
standartlarına 
ulaştırmak için 
otomasyon sis
temine start veren 
Kızılay'ın bu yeni 
uygulaması ilk kez 
Bursa'da başlattı. 
Kızılay Kan 
Hizmetleri 
Direktörü Dr.
Aydın Aydınlı, sis
temin hizmete 
geçmesi sebebiyle 
yurt çapındaki kan 
merkezleri ve ista
syonları müdür ve 
hekimlerinin de 
katıldığı toplantı
da, "Otomasyon 
sistemiyle artık 
'Dikkat, dikkat bir 
hasta yakını için 
kan aranıyor' 
anonsları tarihe 
karışacak" dedi. 
Hastanelerin kan 
bankaları oluştur
ması nedeniyle 
Türkiye'de kanla 
ilgili yaşanan belir
sizlik ve sıkın
tıların gider
ilemediğini anlatan 
Aydınlı, şunları 
söyledi:
"Kan satışlarının 
hastanelerin döner 
sermayelerine 
kazanç oluştur
masından dolayı 
kan konusunda 

ülkemizde ciddi 
sıkıntı yaşanıyor. 
Bir ülkenin yüzde 
5'i kadar kan 
stokunun bulun
ması lazım. Ancak 
Türkiye'de Kızılay 
350, diğer sağlık 
kuruluşları da 400- 
450 ünite kan 
toplayabiliyor.
Üstelik Türkiye, 
kan konusundaki 
organizasyonsu- 
zluktan plazma 
ihtiyacının 
tamamını ithalatla 
karşılyabiliyor. 
Kan ihtiyacımızı 
stratejik bir ürün 
olmasından dolayı 
kendi insanımız
dan karşılamalıyız. 
Plazma ithalatı 
Türkiye'ye yılda 
100 milyon dolara 
mal oluyor. 
İngiltere'deki deli 
dana hastalığı 
sebebiyle bu ülke 
kan ihtiyacını 
Amerika'dan 
karşılıyor. Bunun 
için sağlıklı donör- 
lere ihtiyacımız 
var. Türkiye'de ilk 
kez Kızılay'ın 
Bursa'da uygu
ladığı kan 
otomasyon sistemi 
haziran ayına 
kadar ülke 
genelinde hizmete 
girmiş olacak. Bu . 
sistem, Türkiye'de 
kanın verimli kul- I 
(anılmasını da 
sağlayacak. Çünkü 
AB ülkelerinde 
1990 yılından bu 
yana tam kan 
uygulanması 
yapılmıyor.
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Burcunuza göre sizi bekleyen hastalıklar
Son yıllarda yapılan 

araştırmalar, 
hastalıklar ile 
burçlar arasında 
ilişki olabileceği 
konusunda ilginç 
sonuçlar vermeye 
başladı. Buna göre 
insanların dünyaya 
geldikleri ay, bir 
takım hastalıkların 
daha fazla görülme
sine neden olurken, 
başka hastalıklara 
karşı ise koruyucu 
etki gösterebiliyor. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta bur
cunuza göre 
hastalıkları Mynet 
okuyucuları için 
hazırladı.
ASTIM YENGEÇ 
BURCUNU 
SEVİYOR
Yaşları 7-42 arasın
daki 438 allerjik 
astımlı üzerinde 
yaptığımız araştır
mada, astımın en 
çok yengeç burcun
da doğanlarda 
görüldüğünü, bunu 
aslan ve koç 
burçlarında doğan
ların izlediklerini 
saptadık. Astım 
bakımından en 

düşük riske sahip 
burç kova burcu 
olarak belirlendi. 
Bunlarda astım 
görülme oranı 
yengeç burcundan 
olanlara göre 6 misli 
daha az idi. Akrep 
ve oğlak burcu da 
astımın daha az 
görüldüğü diğer 
burçlar olarak sap
tandı.
Astıma bazı 
burçlarda daha çok 
rastlanması, bu 
aylarda doğan 
çocukların yaşam
larının ilk aylarında 
daha fazla allerjene 
maruz kalmalarıyla 
açıklanıyor. Bahar 
aylarında doğanlar
da, yani koç ve 
boğa burcundan 
olanlarda polen 
allerjisi, yengeç ve 
aslan burcunda 
doğanlarda ise ev 
tozu allerjisi daha 
çok görülüyor.' 
BEYİN KANSERİ 
OĞLAK VE KOVA 
BURÇLARINDA 
FAZLA
Geçtiğimiz günlerde 
Amerika'da 686 
beyin kanserli ve 
799 beyin kanseri 
olmayan hasta 
üzerinde yapılan bir 
araştırma, oğlak ve 

kova burcundan 
olanlarda beyin 
kanseri riskinin, 
yengeç ve aslan 
burcundan olan
lara göre daha 
yüksek olduğu 
sonucunu verdi. 
Kişinin solak 
olması durumunda 
beyin kanseri riski 
daha da fazla 
bulundu.
Uzmanlar, beyin 
kanseri riskinin 
artmasında, infek- 
siyonların, 
annenin diyetinin, 
çevresel toksinlerin 
ve hormonal faktör
lerin rollerinin ola
bileceğini düşünüy
orlar.
ŞİZOFRENİNİN 
AĞIRLIĞI DA 
BURÇLARLA MI 
İLGİLİ?
Amerika'da 1.600 
şizofreni hastası 
üzerinde yapılan bir 
başka araştırmada 
ise. haziran ve tem
muz doğumlu olan
larda şizofreninin 
daha ağır seyrettiği 
sonucuna ulaşıldı. 
Bu bulgunun da 
kesin nedeni bilin
memekle beraber, 
mevsimlerle ilgili 
infeksiyonların, 
güneş ışığına maruz

Doğal çayların
faydalannıMiyonnusufiuz?

kalmanın ve D vita
mininin rolü 
üzerinde duruluyor. 
SONUÇ 
Elbette, birkaç 
küçük araştırmanın 
sonuçlarına bakarak 
hemen telaşlan
maya gerek yok, 
çünkü bu araştır
maları yapan 
uzmanlar bu 
sonuçların tamamen 
tesadüfe bağlı 
olarak ortaya çıkmış 
nlahilecfînini. 
hemen bir 
genelleme yap
manın doğru olmay
acağının altını çiziy
orlar. Kesin 
sonuçlara ulaşmak 
için geniş kapsamlı 
pek çok araştır
manın yapılması 
gerekiyor.

Yeşil çay, nane, kekik, sumak ve isotun, 
vücudun ihtiyacı olan antioksidan madde 
yönünden oldukça zengin olduğu bildirildi.

Prof. Dr. Özcan Erel, "Total Antioksidan 
Kapasitesinin Tıpta Önemi" konferansında, 
"serbest radikaller" olarak tanımlanan 
unsurların, vücutta oksidatif etkiye neden 
olduğunu ancak, vücudun kendi mekaniz
malarıyla bu etkileri ortadan kaldırdığını 
söyledi. Sigara, çevre kirliliği, ültraviyole 
ışınları gibi dış kaynaklardan fazlaca alınan 
serbest radikallere karşı vücut çaresiz 
kaldığını dile getiren Erel, şöyle konuştu: 

"Serbest radikaller kanser dahil 100'den 
fazla hastalığa neden oluyor. Vücudun den
gesi dışında dışarıdan fazlaca alınan 
radikallere karşı vücuda antioksidan 
takviyesi yapılması gerekmektedir. En 
iyi antioksidan kaynağı doğal besinlerdir. 
Araştırmalarımız sonucu, yeşil çay, nane, 
kekik, sumak ve Urfa isot biberinin antiok
sidan madde kapasitelerini oldukça 
yüksek bulduk. Bir bardak yeşil çayda, 
normal olarak tüketilen Çay Kur imalatı 
çaya göre 4 kat fazla antioksidan madde 
var. Eğer sigara içecekseniz, yanında por
takal suyu veya çay için diye size 
tavsiyede bulunuyorum.'^

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. S13 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 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

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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

B

i

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
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
5 MART 2005 CUMARTESİ 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
Tel: 513 3 75

6 MART PAZAR 
KAHRAMAN ECZANESİ 

Demirsubaşı Mah.
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Sahibi : Kadri GÜLER 

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

İstiklal C»d. Bora Sök. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
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* Mart 2005 Cum

Sayfam

e-Mctesı

AİIB/İMN WN
p-

küp şeker

küp şeker
36Ö ADET KÜP ŞEKER NET 1J^9

evçten
kü»> şeker

•^7eKer 
küp •

^Öjö-

küp

esSS-

€wew
Pudr° Şekeri t ^^Şek

pudra şekeri

I *

AİUWİZ>LW UN! ,

Tüketici Hattı İst. Avrupa: Megacenter-Bayrampaşa / İSTANBUL Te*: (0-212) 437 22 30İst. Asya : Maltepe / İSTANBUL Tel: (0.216) 441 SO 92

0 nfin 910 Rfl 45 Edirn® : Edirne Tel: (0.284) 214 14 81V UUV L, | J OU Bur„ . Bursa Tel: (0.224) 211 35 37

eı/aen Akyürek Kardeşler Şirketler Grubu'nun tescilli markasıdır.



Çevre Yolu’ndâ bulunan Köprü altında biriken sular araçların geçişini engelliyor

Karayolları uyuyor mu?
Çevre Yolu’ndan ilçeye giren araçlar, son günlerde yağan sağnak yağışlar nedeniyle, sulara gömülüyor. Syf 4’de

7 Mart 2005 Pazartesi 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

Kiraları indirilirken, katlı otopark altından kendilerine yer Verilmeyeceği bildirildi

Muhtarlar Demedi’ne acı sürpriz
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Rakı ölümleri...
Neredeyse bir haftadır ulusal basında 

sahte rakı içerek ölenler manşetlerde..
Bence buna sahte rakı yerine, kaçak 

rakı yapımı denemiz gerekir..
İçki yapımı yasalar gereği ruhsata bağlı 

- Rakı imalatı ise, TEKEL’in tekçiliğinden 
çıkarak, özel sektöre de izin verilince bir 
rekabet ortamı doğdu.
“Efe” ve “Burgaz” rakıcı bayiilerin 

raflarını süsledi.
Ancak, AKP hükümeti iktidara geldiğin

den beri içki ve sigara fiyatlarına öylesine 
acımasız zamlar yaptı ki birden kaçak 
rakı imalatında patlama yaşandı.

18 YTL. olan Yeni Rakı, birden 24 YTL. 
ye çıkarıldı.

Geliri artmayan içiciler ve satıcılar ucuz 
kaçak rakıya yöneldi.

içki fiyatlarına enflasyondan çok 
yapılan zammın altında yatan nedir?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Bakanları ağzına içki koymazlar..

Bunu dini inançları için yaparlar.
Keyifleri bilir.
Ama, içki içenleri zamla cezalandır

maları, bence bu ölümlerin nedeni olmuş
tur.

Kaçak rakı yapımı ile kaçak şarap 
yapımını hep duyarız..

Ancak, bunların oranı çok düşüktü..
ölümle sonuçlanacak olaylar yaşanmı 

yordu.
Rakı zamlarından sonra kaçakçılara gün 

doğdu. Ve acı sonuçlar da ard arda geldi.
Bunda kaçakçılar kadar, AK Parti ikti

darının da sorumluluğu olduğunu 
düşünüyorum..

Muhtarlar Derneği 
Baş kanı İdris Kurt, 
kendilerine yeni işyer
lerinden verilmeyeceğini 
öğrenince, AKP Bursa 
Milletvekili A İtan 
Karapaşaoğlu ’ndan 
yardım istedi. Dün 
yapılan görüşmede, 
Karapaşaoğlu ve Av. 
Refik Yılmaz bira raya 
gelerek, muhtarlara yer 
verilmesi konusunu 
kararlaştırdılar.
S. ŞEKERSÖZ'ün haberi 3’de

3, Kitap Fuarı aşıldı
TÜYAP tarafından 
düzenlenen 
3. Kitap Fuarı 
Cumartesi günü 
eski DSP Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Bülent Ecevit 
tarafından açıldı. 
13 Mart 2005 Pazar 
gününe kadar 
açık kalacak olan 
Kitap Fuarı’na 
BursalIlar akın etti. 
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Bursa’nın fareli köyü..
Kitap Fuarı baharı muştuluyor...
Yağmur yağıyor.
Hava sıcaklığı gel gitler yaşıyor.
Bir yandan lodos ortalığı kasıp kavuruyor.
Kış olabildiğince kışlığını yapıyor.
Amerika’nın Bush’luğunu yaptığı gibi..
Bir dostum diyor ki :
“Ben bu Amerika’dan çok korkuyorum.

Oradan gelen her şeye tedirginlikle bakıyo
rum. Bunlardan bize geldiğine göre içinde bir 
karışım vardır ve bizi zehirlerler diye 
düşünüyorum.”

Bir tür paranoya gibi görünüyor ama çok 
da haksız sayılmaz hani..

Adamlar bizim ruh sağlığımızı bozdular.
İş işten geçtikten sonra kuşkucu bir 

toplum oiduk çıktık.
Her neyse kıştan sonra bahar..
“Her kışın bir baharı var” diyor bir başl< a 

can dostum.
Yüreklere umut serpiyor.
Ufukta pembe hareler oluşmasını sağlı\ or 
Karabasandan çıkarıyor.
L nı tla nıyorum
Jı 'Ut'aıımak istiyorum.
Hukukun üstünlüğüne, adalet terazisinin 

hassasiyetine inanmak istiyorum.
Cumhuriyette, Hikmet Çetinkaya imzalı 

“bir Fettullah Klasiği” yazı dizisinin yayınının 
kesilmesine isyan ediyorum.

Alıp başımı kitap fuarına gidiyorum.
Ohhhh..
Dünya varmış diyorum.
Yayınevi yayınevi dolaşıp kitaplar arasında 

uçuyorum.
Aydınlık yüzlü yazarlarla el sıkışıyorum.
Ferahlıyorum.
Can dostuma hak veriyorum.
Evet her kışın bir baharı varmış be diyo

rum.
Kitaplarla, kitabı ortaya çıkarıp, toplumun 

hizmetine sunanların da baharın geleceğini 
muştulayan cemreler olduğunu düşünüyo
rum.

Size de öneriyorum.
13 Marta kadar sürecek olan TÜYAP 3.

Bursa Kitap Fuan’na gidinde yaşama kucak 
açın.

Bilim, sanat, kültür, siyaset dünyasından 
iki yüzü aşkın aydınlık yüzle yüz yüze gelin.

Edebiyatttan kentliliğe,kapitalizmden 
savaşlara kadar çok geniş bir çerçevedeki 
etkinliklere katılın.

Gönlünüz coşsun.
Yüreğiniz çağıldasın.
Beyniniz kıvılcımlansın..
Geleceğiniz aydınlansın..
Teşekkürler TÜYAP...
Teşekkürler Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası..
Sana minnettarız Atatürk..

Dünya tarihinde en 
dikkat çeken 
fotoğraflar arasında, ne 
olabilir?

İlk çağ insanlarına 
bakınız...

Mezopotamya uygar
lıkları, Mısırlılar, Hititler, 
Helenler, Anadolu 
uygarlıkları, Çinliler, 
Afrikalılar...

AsyalIlar...
Acaba hangi 

fotoğrafta buluşurlar...
Savaşlar, töreler, 

aşkiar vb..
Değil...
Giysilerine dikkat 

edin, giysilerine...
Ya da ayaklarına 

geçirdikleri deri san
daletlerine. Pelerinleri, 
kalkanlarına kadar 
‘derinin ilk manken
leriydi’ onlar..

Derinin tarihine 
uzanmaya kalksak, bu 
küçük sayfalar yetmez..

İşte o tarihin say
falarında da temel 
zorunluluklardan biri 
olan giyinmenin 
insanın deriyle ilişkisini 
ortaya çıkarıyor, kolay
ca...

Homeros’un 
dizelerinden, Dede 
Korkut öykülerine, 
Büyük İskender’in 
zırhından Zeus’un tan
rılığına kadar.

Ahi Evran’dan 
"Peyniri deri, avradı eti 
saklar" diyerek bıyık 
altı gülümseten 
Anadolu deyişlerine 
dek..

Deri...
Tabakhaneler...
Deri tüccarları...
Kentlerin ortasında, 

bugün kirliliğin en 
önemli tohumlarını 
doğuruyorlar...

O dillere destan 
derinin öyküsünde...

Derme çatma 
dükkanlarda, farelerle 
iç içe olan bu 
tabakhanelerin komşu

ları ise, dert yüklü..
Zira kentin önemli 

bölük.ünü saracak, 
‘fare şehri’ adını taşıya
cak denli farelerle 
cebelleşiyorlardı..

Sanırım, yedi -sekiz 
yıl olmuştur, bu 
sokağa uğradığım ..

Sanki, bir varoş 
mahallesine öylesine 
yerleşmiş dükkancılar..

Sergileri ise dar
madağınık..

Her bîr tarafa atılı 
deriler, çöpîer, atıklar...

Bursa...
Su kenti diye anılırdı, 

OsmanlI’nın ilk başken
ti...

Şehzadelerin savaşa 
gittikleri çizmeleri işte 
bu tabakhanelerde 
yapılıyordu. Deri de 
dünya markalarına bile 
kafa tuttu.

Şimdi, kafa tutacak 
hali kalmasa da Çin 
geliyor, gümbür güm
bür.. Bu sektör de sal
lantı da, uzun süredir...

Objektifimi rasgele 
çevirmem bile yetiyor
du, her türlü deri 
malzemesinin ortalığa 
saçıldığı sokak dükkan
larını görüntülemek 
için .

Bu arada tüylerim 
ürperiyor, zira tarla 
faresi dedikleri 
büyükçe fareler objekti
fime takıldığı yetmiyor
muş gibi,derilerin 
tadını çıkıyorlar... 
Beslenmiş, deri atıkları 
ile...

Kokudan ise nefesim 
kesiliyordu ..

Ancak, burada 
yaşayan dericiler de, 
mahallelide, çocuklar
da, zehir soluyan o 
kokuya alışmışlar.. 
Bursa’nın göbeğinde, 
tabakhaneler, zehir 
soluyor!

"Tabakhaneler 
Bölgesi Kentsel 
Değişim Projesi" adı 

verilen çalışma var ... J 
Bursa kent 

merkezinde kalan 
tabakhaneler, 5 yıllık 1 
bir imar planı sürecin- I 
den sonra Nilüfer'deki 1 
yeni sanayi bölgesine 
taşınmak için hazır- 
lanıyorlar(mış)..

O beş yıl bitmedi 
gitti.. Kaçıncı belediye d 
başkanı geldi, geçti... j

Ben üç tane anımsıy
orum da...

’Tabi taşınma 
karannm alındığından 
bu yana’...

İrili ufaklı 130 
işletme faaliyette...

Daha önceleri bu 
rakam iki misliydi..

Tabakhaneler sokağı 
deyin, ne derseniz 
deyin.. AK partinin 
Osmangazi Belediyesi, 
burayı park ve alışveriş j 
merkezi ile ‘aklaştırıp’, j 
cazibe merkezi haline 
getirecekmiş..

Yani ille alışveriş 
merkezi yapılacak..
Yeşil şehrin hiç 
olmazsa, adını koruya
cak, yeşil bir alan yapıl- ■ 
sa ya..

Yooo olmaz...
Özetle, Bursa’da 20 

yıldır konuşulan , 
ancak gerçekleştir
ilmeyen proje bu...

Belki de, 
Tabakhaneler 
taşındığında, yuvasız 
kalacak olan besili 
fareler düşünülüyor
dun. fll

Yeni yuvaları, mar
ketler zinciri...

Zira, birkaç tüccar 
tabakhaneci, “Biz 
taşınırsak, Bursa’yı 
fareler basar” sözlerini I 
fısıldıyordu, bana..

Şu Bursa’nın tari
hine bakın..

Nereden nereye... 
Bir de fareli kent 

olma yolu açılıyor..
Hadi bakalım... J-
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Kiraları indirilirken, katlı otopark altından kendilerine yer verilmeyeceği bildirildi

Muhtarlar Derneği'ne acı sürpriz
Muhtarlar Demeği Başkanı İdris Kurt, kendilerine yeni işyerlerinden verilmeye
ceğini öğrenince, AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’ndan yardım istedi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Yeni Çarşı'da 
bulunan Muhtarlar 
Derneği'ne Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un imzası ile 
gönderilen yazıda, 
otopark altındaki 
dükkanlardan yer 
verilemeyeceği 
bildirildi.
Muhtarlar 
Derneği'nin Yeni 
Çarşı'da bulunan iki 
dükkan için 108 
milyon liranın kiranın 
indirilme istemi 
Belediye Meclisi’nde 
görüşüldükten sonra 
ilgili komisyon 
tarafından iki dükkan 
için 4Q milyon liraya 
düşürülmüştü.
Yeni Çarşı esnafının 
geçtiğimiz günlerde 
kuralarını çekerek, 
işyerlerini belir
lemelerinin ardından, 
31 Mart tarihine 
kadar taşınmaları 
için Belediye 
tarafından kendileri 
ne duyuru yapılmıştı. 
MUHTARLARA 
YER YOK 
Muhtarlar Derneği'ne 
gönderilen ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
imzası bulunan 
yazıda,

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Tanımazsan....
Sahte rakı öldürüyor., 
Hemi de “Yeşilay” Haftası’nda 
tanımazsan “YEŞİLAY’I 
Yersin ayvayı....

*'15.10.2004 tarihli 
Belediyemiz Tarife 
Komisyonu’nca 
alınan ve belediye 
meclisince onay
lanan komisyon 
raporunun 5. mad
desinde belirtilen 
müstesep hak doğur
mamak ve Kapalı 
Çarşı’da yapılması 
düşünülen çarşı 
projesi hayata geçi
rilmek istendiğinde 
hiçbir hak talep 
etmeden söz konusu 
yerlerin tahliyesi 
kaydı ile kira mik
tarınız 20 YTL'ye 
indirilmiştir. Alınan 
bu karar gereği 
taşınılacak otopark 
altındaki dükkanlar
dan yer veremiye- 
ceğimizi bilgilerinize 
rica ederim." yazısı 
Muhtarlar Derneği’ni 
harekete geçirdi. 
Tarife 
Komisyonu'nun 
aldığı karara tepki 
gösteren Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile Mahalle 
ve Köy Muhtarları 
dün bir araya gelerek 
durum değerlendir 
mesi yaptılar. 
Gemlik Belediyesi'n 
den kira ödemeleri 
için indirim talep

etmelerinin dükkan 
talebiyle bağdaşma 
yacağını ileri süren 
Muhtarlar, "Yıllardır 
Yeni Çarşı'da bulu
nan Muhtarlar 
Derneği nasıl 
yok sayılır." diyerek 
alınan karara

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa (TESMER) 
Temel Eğitim Staj 
Merkezi ve Gemlik, 
Orhangazi, İznik 
şube temsilcilik
lerinin işbirliği ile 
düzenlenen 
"Enflasyon 
Düzeltmesi" konulu 
seminer yapıldı.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
konferansa konuş
macı olarak katılan 
Uludağ Üniversitesi 
Yenişehir Meslek 
Yüksek Okulu öğre
tim görevlisi Adem 
Yıldırım meslek 
grubu esnafa 
bilgiler verdi.
Bilanço'daki 
parasal olmayan 
varlıkların günümüz 
değerine getirilmesi 
konusunda çeşitli 
bilgilerin aktarıldığı 
seminerde, meslek 
grubu esnafın 
öğrenmek istediği 

tepki gösterdiler. 
KARAPAŞAOĞLU 
ARA BULUCU OLDU 
Dün, öğlen saat
lerinde Muhtarlar 
Derneği'nde AKP 
Bursa Milletvekili M. 
Altan Karapaşaoğlu 
ile görüşen

birçok konuya 
açıklık getirildi. 
Günümüz 
koşullarında 
enflasyon düzeltme 
zorunluluğu bulun
duğu için meslek 
mensuplarına yöne
lik yapılan bil
gilendirme semi
nerinde ilçede 
bulunan yaklaşık 
60 kadar muhase
beci hazır bulundu. 
Seminerde duran 
varlıklar, birikmiş

İdris Kurt ile 
muhtarlar, 
Muhtarlar 
Derneği'nin 
çekilen kurada 
neden dışarıda 
bırakıldığının 
cevabını aradılar. 
Yeni Çarşı esnafı 
arasında belir
lenen komisyon
da bulunan 
Mevlüt Avcı ile 
Tarife Komisyonu 
üyesi Avukat 
Refik Yılmaz’ın da 
çağrıldığı görüşme
den sonra Muhtarlara 
pasaj içinde bir 
dükkan verileceği 
sözü alındığı 
öğrenildi 
Pasaj içinde iki 

amortisman- 
lar ve 
enflasyon 
düzeltmesi, 
2004 yılı 
sonrası 
amortisman 
uygulaması, 
eksik ayrılan 
amortisman
ların düzeltilmesi, 
bir önceki yıldan 
gelen amortisman 
işlemleri, arazi ve 
arsalar, makine ve 
tesisler (itfası

idris kurt

dükkanın birini 
Kızılay Derneği'ne 
diğerini de Muhtarlar 
Derneği’ne vermek 
için anlaşma sağ
landığı öğrenilirken, 
son kararın Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
verileceği belirtildi.

biten) ile VUK 
özkaynak hesapları 
konularında Öğre
tim Görevlisi Adem
Yıldırım tarafından 
meslek mensupları
na bilgiler verildi.
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3.ıKitap Fuarı açıldı 
TÜYAP’ın düzenlediği 3. Kitap Fuarı Cumartesi 
günü eski DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent 
Ecevit tarafından açıldı. Fuara BursalIlar akın etti.

Karayolları,
Kadri GÜLER

Fuarlar kenti olmaya 
aday olan Bursa’nın 
“3. Kitap Fuarı” eski 
DSP Genel Başkanı 
ve Başbakan Bülent 
Ecevit tarafından 
açıldı. Kitap Fuarı ile 
birlikte bu yıl ilk kez 
açılan “Eğitim 
Fuarı” da açıldı. 
Cumartesi günü 
saat 12.oo de 
BUTTİM Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde açılan 
“3. Kitap Fuarı” 
nedeniyle, ünlü 
yazarlar ve çizerler 
Bursa’da buluştu. 
TÜYAP Bursa 
Fuarcılık A.Ş. ve 
Türkiye Yazarlar 
Birliği tarafından 
düzenlenen 3. Kitap 
Fuan’nın açılışına 
Eski Başbakan 
Bülent Ecevit, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 
Kumbasar, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
eski Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdoğan 
Bilenser, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
TÜYAP Genel 
Koordinatörü Deniz

Bay; Kitap Fuan’nda
Bflyar kitaplarından oluşan stand açtı

Kavukçuoğlu, 
TÜYAP Kitap 
Fuarları Danışma 
Kurulu Başkanı 
Doğan Hızlan ile 
yazarlar Selim İleri, 
Selver Tanilli, 
Nedim Gürsel, 
Ramis Dara, Tahir
Asacı, Feridun 
Andaç, Gülriz 
Sururi, Ayşenur 
Yazıcı, Cezmi 
Ersöz, Çizer Salih 
Memecan, Ahmet 
Aykanat da 
katıldılar.
GENİŞ KATILIM 
3. Bursa Kitap 
Fuarı’na bu yıl 157 
yayınevi ve yayın 
kuruluşu katılırken, 
Fuar süresince 
panel, şiir ve 
dinletiden oluşan 
67 etkinlik 
gerçekleştirilecek. 
Fuara, 135 yazar, 
gazeteci, bili- 
madamı ve politikacı 
konuşmacı olarak 
katılırken, 500 yazar 
da okurlarıyla 
buluşarak kitaplarını 
imzalayacak.
AÇILIŞ ECEVİT’TEN 
3. Kitap Fuan’nın 
açılış öncesi 
konuşan eski 
Başbakan Bülent 
Ecevit, fuara karşı 
gösterilen ilgiden 
memmunluk duy
duğunu söyledi.

Son günlerde mey
dana gelen sürekli 
yağışlar nedeniyle 

' Çevre Yolundan ilçe 
ye giren araçlar,

Bursa 3. Kitap Fuarı eski Başbakan Bülent 
Ecevit tarafından açıldı. Ecevit, Doğan 
Yayınevinin standında son yazdığı ‘Bir Şeyler 
Olacak Yarın’ adlı kitabını imzaladı.

Bu fuara kendisinin 
katılmasının gurur 
verici olduğunu da 
söyleyen Ecevit, 
"Geçmiş yıllara göre 
kitap okumaya karşı 
bütün Türkiye de 
ilgi artıyor." dedi 
Ecevit, Türkiyenin 
komşularıyla ilişki
lerinin ABD tarafın
dan bozulmasına

r BursalIlar 
Kitaf

gösterdi 

çalışıldığını ileri 
sürdü.
Fuarda, Umurbey 
Celal Bayar
Vakfı da stand açtı. 
Standda Bayar 
konulu kitaplarla, 
‘Kısaca Celal 
Bayar’ adlı kitap 
ve ‘Umurbey’ adlı 
kitap ta satışa 
sunuldu.

uyuyor mu?
Çevre Yolunda bulunan Köprü altı 
yağışlarda araçların geçişini engelliyor

başladı.
Dün, yağmur suyun
dan arızalan bir 
araç çevreden 
yapılan yardımla

Karayollarının hatalı 
yol yapımı 
nedeniyle sulara 
gömülüyor.
Çevreyolu girişinde
ki Rıfat Minare 
Köprüsü’nün altın
da biriken yağmur 
suları, gidecek yer 
bulamayınca giriş 
ve gidiş yolunda 
birikerek araçlara 
zarar vermeye

CHP İlçe Örgütü 
Çetin Emeç’i andı
Öldürülüşünün 15. 
yılında Hürriyet 
Gazetesi eski Genel 
Yayın yönetmeni 
Çetin Emeç anıldı. 
15 yıl önce 7 Mart 
günü İstanbul 
Suadiye'deki evin
den işine gitmek 
için çıktığı sırada 
bindiği arabanın 
içinde şoförü ile 
birlikte teröristler 
tarafından 
öldürülen Çetin 
Emeç, tüm yurtta 
olduğu gibi CHP 
Gemlik ilçe örgütü 
tarafından da anıldı. 
"Siyasi iktidarlar bu 

çekildi. Bu arada 
yol trafiğe bir 
süre kapandı. 
Uzun zamandır 
yağışlardan sonra 
Köprü altında 
biriken sular 
araçların arızalan- , 
masına neden olur [ 
ken, karayollarının . 
hatalı yolu bir türlü II 
onarmaması tepki-1 
leri neden oluyor.

güne değin Atatürk 
ilkelerinden 
ayrılmasalardı 
ülkemiz PKK ya da 
Hizbullah, 
İbda-C gibi gerici 
örgütlerle uğraş
mak zorunda 
kalmazdı" diyen 
CHP ilçe yöneti- 
minin yaptığı 
açıklamada, 
Çetin Emeç için 
"O da ilkelerini, 
insan haklarını ve 
hukuk devletini 
savunan bir 
devrimciydi, 
katledildi" 
denildi.
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Zeytin ağaçlan 
bilimsel budanaçak

CHP’li hanımlar ‘Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı

Seyfettin SEKERSÖZ
İlçe Tanm 
Müdürlüğü ve Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
"Zeytin Yetiştir! ell
iği ve Budama 
Kursu" sona erdi.
İl Tarım Müdürlüğü 
Zeytincilik Uzmanı 
Ziyafettin Akıngöl 
tarafından verilen 
kursa 26 zeytin 
çiftçisi katıldı. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi toplantı 
salonunda süren

DYP Gençlik Kolu istifa etli

Seyfettin SEKERSÖZ

Yaklaşık bir yıl önce 
göreve gelen DYP 
İlçe Gençlik Kolu 
yönetim kurulu 
üyeleri ilgisizlikten 
yakınarak toplu 
olarak 
istifa ettiler.
Parti'de bir araya 
gelerek yaptıkları 
toplantı sonucunda 
istifalarını açıklayan 
Gençlik Kolları 
Başkanı
Adil Tepe, 
20 kişiden oluşan 
yönetim kurulu'nun 

kursa katılanlar 
zeytincilik hakkın
da bilgilerini 
artırırlarken, kur
sun sonunda pratik 
olarak zeytin ağacı 
budama teknikleri
ni öğrendiler.
Yalova yolu 
üzerinde 
Marmarablrllk'e 
ait zeytinlikte 
yapılan pratik 
uygulamada, 
Ziyafettin Akıngöl 
tarafından zeytin 
ağacının nasıl 
budanacağı, hangi

istifa gerekçesini 
öncelikli olarak 
ilgisizlikten 
kaynaklandığını 
öne sürdü.
Adil tepe, yaptığı 
açıklamada, k 
endisinin işleri 
nedeniyle siyasetle 
ilgilenemediğini 
öne sürerken 
"Seçimler 
öncesinde birlikte 
göreve geldiğimiz 
arkadaşlarım, 'bir
likte geldik, birlikte 
gideriz' diyerek 
istifalarını verdiler." 

filizlerin bırakılıp, 
ağaçta zarar 
gören hangi dal
ların kesileceği 
kursiyerlere 
uygulamalı olarak 
öğretildi.
"Zeytin 
Yetiştiriciliği ve 
Budama Kursu"na 
katılan kursiyerlere 
önümüzdeki 
günlerde Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
hazırlayacağı 
katılım belgeleri 
verilecek.

dedi.
Adil Tepe, istifa 
nedenlerine 
DYP İlçe 
Yönetimi ile Kadın 
Kollan'ndan gerekli 
ilgiyi göremedikleri
ni de katarak, 
"Seçim lerde 
aldığımız ikinciliği 
hazmede medik, 
çalışmalarımızın 
karşılığı birincilik 
olmalıydı" diyerek 
görevi daha aktif 
çalışacak yeni 
yönetime bıraktık
larını söyledi.

Seyfettin SEKERSÖZ
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle tertiple
nen çayda CHP'li 
kadınlar halay 
çekerek, eğlendiler. 
Dilek Çay Bahçe 
si’nde düzenlenen 
kutlama çayında bir 
araya gelen CHP'li 
kadınlar, "Dünya 
Kadınlar Günü" nü 
üç gün önceden 
eğlenerek kut
ladılar.
"Berdel, başlık 
parası, töre ve 
namus cinayetleri, 
dayak baskı ve 
gelenekler kadını 
hedef almaya 
devam ediyor, 
kısacası 21. yüzyıl
da Türkiye'de hala 
kadının adı yok" 
diyen CHP'li 
kadınlar, "Sevgililer 
günü, Anneler günü 
gibi özel günler 
tüketim çılgınlığı 
boyutlarına 
erişirken Kadınlar 
Günü sadece belir
lenmiş bir tarih 
olarak takvimlerde 
yerini alıyor" 
dediler.
Düzenledikleri 
anlamlı günde

AK Partili hanımlar
Çanakkale gezisi düzenledi
AK Parti Gemlik 
İlçe Kadın Kolları 
tarafından 18 
Mart Çanakkale 
Zaferi nedeniyle 
gezi düzenledi. 
Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, yaptığı 
açıklamada, 
günübirlik olarak 
düzenlenen gezinin 
18 Mart akşamı saat 
24.00 de başlaya
cağı ve dönüşün 
aynı gün akşamı 
olacağını söyledi. 
Arzu eden herkesin

yardımlarını, des 
teklerini esirge
meyen Gemlik 
halkına, kurumlara 
ve ayrıca Dilek Çay 
Bahçesi sahibi 
Mehmet Ali Kaya ile 
Barışanlar, Elsan 
Elektrik, Çatak 
Giyim, Ali Açar, 
Safari çiçek evi, 
Kardeşler giyim, 
Sümer Holding, 
Dr. Yaşar Aİtun, 

ücret karşılığında 
bu geziye katılabile
ceğini bildiren 
Emine Yalçın, 
müracaatların 
partiye yapılacağını 
duyurdu.
35 YTL ücret

Gülçın Kuaför, 
Rozalinda Kuaför, 
Mega Kuaför, 
Has Halıcılık, 
Eto ayakkabı ve 
çanta, Fer hat 
Kırtasiye, Çağdaş 
Kırtasiye, Bur sa 
Şahin Optik, 
Bursa Berk 
Optik'e CHP'li 
kadın kolları 
yönetimi 
teşekkür etti.

ödenecek olan 
Çanakkale 
gezisinde Cönk 
bayırı, savaş 
siperleri, 57 alay 
şehitliği, anzak 
koyu, kaba 
tepe savaş müzesi, 
şehitler abidesi ve 
şehitliği, Yahya 
çavuş anıtı ve 
şehitliği, sargı yeri 
şehitliği,alçı 
tepe köyü ile 
Mehmet çavuş ve 
Seyit Onbaşı 
gezilerek, ziyaret 
edilecek.

iuni.uk
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Diziler, gençlerin psikolojisini bozuyor
Hakkari İl Milli 
Eğitim Müdürü A. 
Hekim Turgut, bazı 
televizyon kanal
larında yayınlanan 
şiddet içerikli dizi ve 
programların öğren
cilerin psikolojisini 
bozduğunu söyledi. 
Televizyon kanal
larının esas 
amacının halka 
yararlı dizi ve 
programlar yapmak 
olduğunu belirten 
İl Milli Eğitim 
Müdürü A. Hekim 
Turgut, bazı TV 
kanallarında 
şiddeti körükleyici, 
etik olmayan, 
toplumun sosyal ve 
ahlakına uygun 
olmayan programlar 
yapıldığını kaydetti. 
Bu dizi ve program
ların öğrenciler 
üzerinde çok olum
suz etkiler bırak
tığını anlatan 
Turgut, çocukların 
ahlaki yapısını da 
bozduğunu ifade 
etti. Turgut, "Bu tür 
programlara

karşjyl^NLkl ileri de 
‘Çpciyijriıhhpu tür 
*t>rog ram laîTJa n 
uzak tutmaya davet 
ediyoruz.
Okullarımızda 
yapılan veli 
toplantılarında da 
bu konuları ele 
alıyoruz. Bu dizi ve 
programların önüne 
geçilmesi için 
RTÜK'ü duyarlı 
olmaya davet 
ediyoruz. Bu konu
da Milli Eğitim 
olarak bir dizi çalış
ma başlattık. Bu 
programların önüne 
geçilmemesi halinde 
ciddi sorunlar 
yaşanabilir" dedi 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Psikolojik Danışman 
Hurşit Demir ise, 
çocukların gelişim 
dönemlerine göre, 
bilişsel, sosyal ve 
psikolojik olarak 
değişik dönemler
den geçtiğini belirt
ti. Özellikle şiddet 
içerikli dizileri 
seyreden çocuk

ların, okulda çete 
kurarak izledikleri 
şiddeti akranlarına 
yansıtmaya çalıştık
larını anlatan Demir, 
RTÜK'ün çocukların 
zihinsel, bedensel 
ve ruhsal gelişim
lerini olumsuz etk
ileyen dizilere yasal 
düzenlemeler 
getirmesi gerektiğini 
vurguladı. Demir, 
konuyla ilgili şunları 
söyledi: 
"2004-2005 eğitim 
ve öğretim yılında 
değişik okullarda 
deprem ve diziler
den etkilenen 91 
öğrenci tespit ettik. 
Bu çocuklarımızın 
24'ü dizilerden 
etkilenmiş. Geriye 

kalanı ise yaşanan 
depremle birlikte 
psikolojik olarak 
çöküntüye uğramış. 
Öğrencileri en çok 
etkileyen diziler şid
det, hayal ve sihir 
içerikli dizilerdir. 
Yaşanan depremle 
birlikte bize gönder
ilen öğrencilerin 
büyük bir bölümü 
deprem korkusu 
sorunuyla gelmiştir. 
Velilerin bilinçsizliği 
çocukların korku
larını artırmaktadır. 
Depremin ardından 
şimdi ise dizilerden 
etkilenen öğrenciler 
bize gönderiliyor. 
Özellikle şiddet 
içerikli diziler 
okullarda

çeteleşmeye 
yol açıyor. 
Rehberlik 
Araştırma 
Merkezi olarak 
dizilerin olum
suz etkileri 
konusunda 
anne, baba ve 
öğretmenleri 
bilgilendirmek 
amacıyla bir 

dizi çalışmalar yap
maktayız. Anne, 
baba, öğretmen ve 
çocuklara 
psiko eğitim pro
gramları vermektey
iz."
23 Nisan İlköğretim 
Okulu Müdür 
Yardımcısı Sami 
Aktaş da RTÜK'ün 
tamamıyla toplumun 
çağdaş yönlerini 
alarak gelenekçi 
yönünü de koru
ması taraftarı olduk
larını belirtti. 
Türkiye'nin AB yol
unda iken öğrenci
lerin 
hayallerini 
cinler, perilerle 
süsleyen ve hayal

lerini kısıtlayan pro
gramların varlığına 
tahammüllerinin 
olmadığını ifade 
eden Aktaş, "Bu 
diziler öğrencilerin 
başarısız bir gele
ceğinin emaresidir. 
RTÜK'ün kurallarını 
ve taslağını uygun 
yayınlarla sağla
masını istiyoruz. 
AB'nin merdivenine 
dayanmışken hala 
bir basamağını tır
manamadık. Bu 
dizilerin etkisinde 
kalan öğrenciler 
derslerinden geri 
kalıyor. Çoğu 
öğrencilerimiz 
dizilerde uygulanan 
hareketleri okulda 
da yapmaya 
başladılar.
Bu konuda 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi'ne gön
derdiğimiz 2 tane 
öğrencimiz var. 
Daha tespit 
edemediğimiz 
birçok öğrencimiz 
de bulunuyor" 
diye konuştu.

Yeni ev kurmanın maliyeti: 16 bin YTL
Özellikle yeni 

evleneceklerin en 
önemli sorunu olan 
bir evde zorunlu 
olarak bulunması 
gereken eşyaları 
satınalmanın bedeli 
Şubat 2005 itibariyle 
16 bin YTL (16 mil
yar lira) olarak hesa
plandı. İşte neyin ne 
kadar tutacağı... 
Bu tutarın, başka 
hiç bir harcama yap
mamak koşuluyla 
ortalama memur 
maaşıyla yaklaşık iki 
yılda, asgari ücretle 
ise dört yılda 
karşılanabileceği 
belirlendi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün 
tüketici fiyatları 
endeksi kapsamında

derlediği ev eşyası 
fiyatlarından yapılan 
hesaplamaya göre, 
bir evde bulunması 
gerekli olan buz
dolabı, çamaşır 
makinası, fırın, ocak, 
elektrikli süpürge, 
hah, ütü ve perde 
temel eşyaların 
toplam maliyeti 
şubatta bir önceki 

aya göre yüzde 1 
oranında artarak 15 
bin 35 YTL'ye yük
seldi.
Türkiye genelinde 
şubat ayı itibariyle 
derlenen ortalama 
fiyatlara göre, 
yemek odası, yatak 
odası ve oturma 
odası takımlarının 
toplam fiyatı 7 bin

609. YTL düzeyinde 
bulunuyor. Çift kişi
lik yatak, 2 tane 
kanepe, evin tamamı 
için toplam 10 
metrekare olarak 
düşünülen hah, 
10'ar metrelik perde
lik ve tül kumaş, 
yatak örtüsü, çift 
kişilik yorgan, bat
taniye, çarşaf, 
nevresim, yastık 
kılıfı, havlu ve ev 
tekstili gibi ürünler 
için yapılması 
gereken harcama 
tutarı ise yaklaşık 2 
bin YTL'yi buluyor. 
No-frost buzdolabı, 
çamaşır makinesi, 
fırınlı ocaklar, elek
trik süpürgesi, tele
vizyon, müzik seti, 
film kayıt ve gösteri

ci cihazlar, elektrikli 
kesici aletler, küçük 
ev aletleri, su 
ısıtıcılar ve ütü için 
yapılması gereken 
harcama tutarı ise 5 
bin 71 YTL olarak 
hesaplandı.
Cam, porselen, çelik 
ve plastik ev ve mut
fak eşyaları için 
yapılması gereken 
minimum harcama 
tutarı ise 347.61 YTL 
düzeyinde 
bulunuyor.
BALAYI
Ev kurmak için 
büyük bir yükün altı
na giren çiftlerin 
evlilikten sonra 
yapacakları bir haf
talık balayı tatilinin 
maliyeti ise DİE'ye 
göre 1248.49 YTL'yi 

buluyor. Bu durum
da düğün masrafları 
hariç bir evi zorunlu 
olarak bulunması 
gereken eşyalarla 
donatıp bir haftalık 
da halayına git
menin maliyeti 17.3 
bin YTL'ye 
yaklaşıyor.
EV KURMAK İÇİN 
AÇ SUSUZ 4 YIL 
Asgari ücretin 
350.15 YTL olduğu 
dikkate alındığında, 
bir asgari ücretlinin 
ev kurabilmesi için 
yaklaşık 4 yıl başka 
hiçbir harcama yap
madan çalışması 
gerekiyor. Ortalama 
718 milyon lira olan 
memur maaşıyla ise 
bu süre 2 yıla 
yaklaşıyor.
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Doktor ve
eczacı alınacak

Borçlara yeniden yapılandırma

Sağlık 
Bakanhğı'nın 
ve diğer kamu 
kurum ve kuru
luşlarının 
ihtiyaçlarına göre, 
uzman, uzman 
tabip, tabip, diş 
tabibi ve eczacı 
kadrolarına ilk 
defa, yeniden, 
açıktan ve naklen 
atama yapılacak. 
Başvurular 
başladı.
Kuraya, pratisyen 
tabip olarak atan
mak isteyen asis
tanlar; pratisyen 
hekim olarak 
atanmak isteyen
ler; uzman tabi

GÜRKEM KEBAP 
PİDE LAHMACUN 

BAKLAVA SALONU 
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

Lahmacun, Baklava 
ve Sulu Yemek 

Çeşitleri

pler; 18 Mart 2005 
tarihi itibarıyla 
kamu kurum ve 
kuruluşunda 
çalışmayan 
uzman , uzman 
tabip, diş tabibi 
ve eczacılar 
katılabilecek.
Kura başvuruları, 
yarın başlıyor. 
Adaylar, 
"http://personel.

saglik.gov.tr/pbs" 
internet adresine 
başvuracak.
Başvurular, 15 
Mart Sah günü 
saat 17.00'ye 
kadar kabul 
edilecek.
Kura, noter 
aracılığıyla 25 
Mart 2005'te saat 
14.30'da 
yapılacak.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
MKYK üyesi ve • 
Manisa Milletvekili 
Hüseyin Tanrıverdi, 
BAĞ-KUR ve sigor
talıların borçlarında 
yeniden yapı
landırılmaya 
gidildiğini söyledi. 
Milletvekili 
Tanrıverdi, Sarıgöl 
İlçesi'ndeki AK 
Parti Lokali'nde 
partililer, muhtarlar 
ve il genel meclis 
üyeleriyle bir 
toplantı yaptı. 
Toplantıya AK Parti 
Manisa II Başkanı 
Ramis Şiyak, 
Merkez İlçe Başkanı 
Adnan Erbil, Sarıgöl 
AK Parti İlçe 
Başkanı İbrahim 
Kaya, Alaşehir AK 
Parti İlçe Başkanı 
Veysel Türkmen de 
katıldı.
Toplantıda bir 
konuşma yapan AK 
Parti Manisa İl
Başkanı Ramis 
Şiyak, "Her ay bir 
ilçede parti başkan- 
larımız, il genel 
meclis üyelerimle 
birlikte bir toplantı 
yaparak, ilçelerin 
sorunları hakkında

bilgiler alıyoruz. Bu, 
Türkiye'de ilk kez 
uygulanmaktadır.
Bizim bu tür toplan
tılarımız genel 
merkez tarafından 
da benimsenerek, 
diğer illerin de 
uygulama yapması 
istendi. Faydalı ola- 
biliyorsak ne mutlu 
bize" dedi.
MKYK üyesi ve 
Manisa AK Parti 
Milletvekili Hüseyin 
Tanrıverdi ise, 
"Halkına sırtını 
dönerek ülkeyi 
yöneten partilerin 
durumları ortadadır.
Vatandaşların par
tilere güveni çok 
önemlidir. Halk AK 
Parti'ye güvenmek
tedir. AK Parti 
sayesinde yurdu
muzun dışta itibarı 
artmıştır. Yıllardır 
özlenen tablo artık

bugün var. Devlet, 
hükümet halkın 
yanındadır. Bu AK 
Parti Hükümeti 
tarafından sağlandı. 
Sağlık kuru
luşlarının tek çatı 
altında toplamasıyla 
birlikte eşit şartlar
da tedavi yapılması
na gidildi. 
Hastanelerde rehin 
olayı ortadan kalktı. 
Önümüzdeki gün
lerde sosyal güven
lik kuruluşları da 
tek çatı altında 
toplanacaktır. 
BAĞ-KUR, 
SSK ve Emekli 
Sandığı birlikte 
olacak. Kurumlar 
arası normlar bir
leştirilecektir. Genel 
sağlık sigortası 
2005 yılı içinde 
gerçekleştirilecek
tir" şeklinde 
konuştu.

Kebty, Pide ŞENEN Balıhe Av Malzemeleri Ticareti

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

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

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun

Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa
Macun
Galveriizli çivi
TMC sintine pompası

t'e diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

TADINA BOYAMAYACAKSIN
EV VE İŞYERLERİNE 

SERVİS YAPILIR
İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 

Tel : (0.224) 512 20 02

http://personel
saglik.gov.tr/pbs
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Bursa’da bankamatikte cep telefonlu tuzak
Bursa'da banka
matikten para çekme 
ye gelen genç kızın 
cihaza sıkıştırdıkları 
kartını ATM'ye yer
leştirilen cep tele
fonlu sistemle 
şifresini öğrenen biri 
bayan 2 dolandırıcı 
yakalanırken, bir kişi 
aranıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, olay önceki 
gün saat 20.00 
sıralarında Adalet 
Sarayı'nın yanında 
bulunan İş Bankası 
Uluyol Şubesi'nde 
meydana geldi. Özel 
bir tekstil firmasında 
çalışan Banu 
Ayhanoğlu (25) 
maaşım çekmek için 
bankaya gitti. Genç 
kızın banka kartı 
ATM'ye sıkışınca 
dolandırıcılar kur
dukları sistemi işlet
meye başladılar. 
Olayın şaşkınlığı ile 
ne yapacağını 
şaşıran Banu
Ayhanoğlu'nun 
arkasında para çek
mek için sırada bek
liyormuş gibi yapan 
biri bayan iki 
dolandırıcı, genç 
kıza yardım etme 
bahanesiyle kandır
maya çalıştı.

Şüphelilerden biri, 
"Benimde geçen 
kartım sıkışmıştı. Az 
sonra telefon çalar, 
meseleni halleder
ler" dedi. Bu sırada 
dolandırıcılardan 
biri, ATM'ye yer
leştirilmiş sahte 
banka telefonu 
aradı. Telefonu açan 
genç kız, müşteri 
hizmetlerinden 
aradığını söyleyelen 
şüpheliye, kartının 
sıkıştığını söyledi. 
Ayhanoğlu'nu banka 
görevlisi gibi arayan 
dolandırıcılardan 
biri, kartının şifresini 
öğrendikten sonra 
"Kartınız alınmıştır. 
Yarın şubemizden 
alabilirsiniz" dedi. 
DOLANDIRICILARI 
TAKİP EDEN POLİS 
İKİ YAYAYA ÇARPTI 
Daha önce bu yönde 
şikayet olmasından 
dolayı banka çevre
sine pusu kuran 
sokak timi polisler, 

durumdan şüphelen
ince ATM'ye baskın 
düzenledi. Kartını 
ATM'ye kaptıran 
Ayhanoğlu, etrafını 
polisler tarafından 
sarıldığını görünce 
şoka girerken, bu 
sırada dolandırıcılar 
olay yerinden kaç
mayı başardı. 
Zanlılar ile polis 
arasındaki nefes 
kesen takip kovala
maca yaşandı. Polis, 
kaçan zanlıları 
yakalamak isterken 
araçlarına 7-8 el 
silahla ateş etti. 
Dolandırıcıların 
peşinden kovalayan 
polis, takip esnasın

da Çiğdem Kurtuluş 
ve Emine Çağlayan 
isimli iki yayaya 
çarptı. Yaralılar, olay 
yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Bursa polisi 

şüphelilerin geçe
bileceği yollar 
üzerinde barikat 
kurarken, şüpheli 
aracın yakalanmas
ını için bölgeye pek 
çok ekip sevkedildi. 
Polislere izini kay
bettiren şüphelilerin 
kullandığı 34 ZR 
1266 plakalı araç, 
yaklaşık bir saat 
sonra Güllük 
Mahallesi Efe sokak 
üzerinde terk 
edilmiş olarak 
bulundu.Bölgede 
geniş çaplı operasy
on düzenleyen polis, 
C.T. ve ismini açıkla
madığı bir bayan 
dolandırıcıyı gözaltı
na alırken, olayla 
alakası bulunan bir 
kişinin ise arandığı 
bildirildi.
BURSA’DA CEP 
TELEFONLU İLK 
BANKAMATİK 
TUZAĞI 
Öte yandan, 
dolandırıcılığın mey
dana geldiği banka
da olay yeri 
inceleme ekipleri, 
parmak izi araştır
ması yaptı. Yapılan 
incelemede, banka
matik haznesinin 
yanına monte 
edilmiş bir telefon 

bulundu. Telefonun 
içini açan polis, bir 
cep telefonuyla 
karşılaştı. Geçtiğimiz 
günlerde de İstan
bul'da bir benzeri 
yaşanan 
dolandırıcılık olayı 
ile ilgili Bursa polisi 
alarma geçerken, 
olayın şokunu 
üzerinden atamayan 
müşteki Banu 
Ayhanoğlu'nun 
ifadesi alındı. Olayın 
mağduru Ayhanoğlu, 
polise verdiği ifad
ede, bankaya yatan 
500 milyon liralık 
maaşını çekmeye 
geldiğini anlatırken, 
"Bankamatik kartım 
cihaza sıkıştı.
Yanımda bir beyle, 
bayan vardı. Onlar 
da sıra bekliyormuş 
gibi yapıyorlardı. 
Ben kartımı almak 
için düğmelere 
bastım. Bu sırada 
telefon çaldı.
Bankamatiğe ait 
olan telefondu. 
Telefona çıkan kişi, 
'Ben müşteri hizmet
lerinden arıyorum. 
Kartınız mı sıkıştı? 
Yardımcı olayım. 
Kartınızı iptal ede
lim' dedi ve hangi 
düğmelere basmam 

gerektiğini söyledi. 
Bastığım zaman 
'Şifre ne?' diye 
sordu. Bana yardım
cı olan yanımdaki 
kişilere 'Şifremi 
soruyor söylemem 
normal mi?' dedim, 
Onlar da 'Bir şey 
olmaz' dedi. Ben de 
söyledim. Tekrar 
şifremi girmemi iste
di. Girdim. Fakat hiç 
bir şey olmadı. 
Telefondaki kişiye 
bunu söylediğimde 
'Yapılacak bir şey 
yok. Kartınız maki
nenin içine girdi. 
Pazartesi günü 
şubemizden ala
bilirsiniz' dedi.
Oradan uzaklaşırken 
7-8 el silah sesi duy
dum. Polisler beni 
kenara çekerek, 
'Onlar kapkaççı. Biz 
onları takip ediy
oruz' merak etme 
dediler" diye konuş
tu Bu arada, polis
lerin çarpması | 
neticesinde Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alınan 
Kurtuluş ve 
Çağiayan'ın durumu
nun iyi olduğu 
bildirilirken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyi

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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Türk ekonomisinde 
inanılmaz değişim

Asya Kalkınma 
Bankası Başkanı 
Haruhiko Kuroda, 
Türkiye 
ekonomisinde 
özellikle son 3 yılda 
inanılmaz değişiklik
ler olduğunu 
belirterek, "Türkiye 
çok kısa bir süre 
içinde toparlanarak, 
AB kriterlerine yakın 
bir ekonomik 
ilerleme içine 
girdi" dedi.
Banka'nın 4-6 Mayıs 
tarihleri arasında 
İstanbul'da yapılacak 
38. Yıllık Guvernörler 
Kurulu Toplantısı 
hazırlıkları için 
Türkiye'ye gelen 
Kuroda, toplantıda

Türkiye’nin internetle 12. yılı
İnternetin Türkiye'ye 

. gelişinin
yıldönümünü de kap
sayan İnternet 
Haftası, 11-24 Nisan 
2005 tarihleri arasın
da kutlanacak.
İnternet Kurulu üyesi 
Doç. Dr. Mustafa 
Akgül, ilk bağlantısı 
12 Nisan 1993'te 
gerçekleştirilen inter
netin bu yıl 
Türkiye'ye gelişinin 
12. yılını kutlayacak
larını ifade etti. İnter
net Haftası etkinlik
lerinin Ankara'da 12 
Nisan'daki "Doğum 
Günü Partisi" ile res
men başlayacağını 
kaydeden Akgül, 
hafta kapsamında 
ülke genelinde çeşitli 

. etkinlikler planladık

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

Asya ekonomisinin 
geleceği ile Avrupa- 
Asya işbirliği konu
larının ele alı
nacağını bildirdi. 
"İstanbul, Asya ile 
Avrupa arasında bir 
köprü olması 
nedeniyle toplantının 
burada yapılması 
ayrı bir önem taşıy
or" diyen Kuroda, 
şöyle devam etti: 
"Türkiye 
ekonomisinde 
özellikle son 3 yılda 
inanılmaz değişiklik
ler oldu. Türkiye, 
çok kısa bir süre 
içinde toparlanarak, 
AB kriterlerine yakın 
bir ekonomik iler
leme içine girdiğini 

larını söyledi.
Akgül, bu y ilki etkin
liklerde ağırlıklı 
olarak e-devlet ve e- 
Türkiye konularını 
ele alacaklarını, 
Türkiye internetini 
geliştirmek için 
bütün sivil toplum 
örgütlerini etkinlik
leri aktif destek yer
meye çağırdıklarını 
dile getirdi.
Akgül, Türkiye inter
netinin birkaç yıl 
öncesine göre önem
li mesafe aldığını 
ancak bunun 
gelişmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında 
çok yetersiz kaldığını 
ifade etti. AB'nin de 
baskısıyla dünyadaki 
gelişmelerin para
lelinde Türkiye'ye de

söyledi.
"Türkiye hızlı bir 
büyüme sergiledi, 
mali durumunu 
iyileştirdi, daha önce 
çok kötü durumda 
bulunan bankacılık 
sektörü temizlendi 
ve daha sağlıklı bir 
yapıya kavuşturuldu. 
Uzun süreli bir 
sorun olan 
enflasyon tek 
hanelere indirildi. 
Türkiye, bütün bun
lara rağmen, reform
larını sürdürmelidir. 
AB sürecinin, 
Türkiye'nin 
ekonomik ve toplum
sal yapılanmasında 
etkili olacağına 
inanıyorum." 

bir rüzgar geldiğini 
kaydeden Akgül, 
sektörde liberalleş
menin tam sağlana
mamasının özel 
sektörün gelişme
sine engel olduğunu, 
bunun paralelinde de 
fiyatlarda beklenen 
düşüşün sağlana
madığını dile getirdi. 
Türkiye internetinin 
önünde "koordi
nasyonsuzluk 
sorunu"nun en 
önemli sorun olduğu 
nu vurgulayan Ak 
gül, Devlet Planlama 
Teşkilatı bünyesinde 
e-icra Kurulu'nun 
kurulmasını önem 
sediklerini ancak 
yine de yeterince 
koordinasyon sağla 
namadığını savundu

Körfez

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Şükraniye - Gemlik
5 Mart 2005 Cumartesi 

günü oynanması gereken 
Şükraniyespor ire 
Gemlikspor maçı, havanın 
çok sert olması nedeniyle 
taraftarların isteği üzerine 
hakem tarafından ileriki bir 
tarihe ertelendi.

Eğer bu maç oynansaydı 
ne olurdu?

Bu sorunun cevabı çok 
neticeli biterdi. Sahanın 
zemini futbol oynamaya 
müsait, takımlar ısınma için 
soyunmuş, son konuşmaar 
yapılıyor. Zannederim 
hocalarının söylediklerinin 
özü şu kurayı kazandığınız
da rüzgarı arkanıza alın 
yapılması gereken işin başı 
ve sonu buydu.

Bu maçta taktik gibi 
oyunlar geçerli değildi. 
Hava, Bursa’nın meşhur 
olan lodos rüzgarı altınday
dı. Rüzgarın şiddetini 
ölçmek gayet basitti. Ayakta 
duran kişiyi sallayabiliyor

du. Bu da yeterli rüzgara 
karşı vurulan her top ulaşa
bildiği yerden güç olmadan 
birkaç saniye sonra top 
sizin yanınızda olur.

Bana göre, Şükraniye biz
den biz ise bu havada 
Şükraniye’den çekiniyor
duk. İdareciler birbirinin 
yüzlerine bakarak bir şeyler 
demek istedikleri belli ediy
ordu.

İdareciler, gözlemci 
Ha kem’de bir tek 
düşündüğü vardı.

Bu havada oynanan maç 
her iki takımı ve hakemi de 
zor duruma sokar.

İsteyerek gözlemci 
etrafında sonra Hakem 
Odası’nın önünde toplandık 
ve bu maçın oynanmasını 
demeden hakem bu maçı 
erteledim.

Karar verilmiş maç 
oynanmadan bitmişti. İki 
takım içinde iyi olduğunu 
sanırım.

“Hükümet tedbir almalı”
Türkiye Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Kolu 
Kamu Görevlileri 
Sendikası (Türk 
Sağhk-Sen) Genel 
Başkanı Önder 
Kahveci, gıda 
denetimlerinin Sağlık 
Bakanhğı'ndan 
Tarım Bakanhğı'na 
geçmesinin ardından 
ortaya bir boşluk 
çıktığını daha önce 
açıkladıklarını 
belirterek, "Gıda 
denetimi alanındaki 
boşluğa defalarca 
dikkat çektik, ancak 
tedbir alınmadı" 
dedi.
Kahveci, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
devir işleminin 
ardından geçen 7 
aylık süre içerisinde 
ciddi bir tedbir 
alınmadığını ifade 
ederek, "Hükümeti 
bu konuda 
uyararıyoruz.
Daha fazla ölümler

olmaması için tedbir 
alınmalıdır" dedi. 
Gıda denetiminin 
hiçbir altyapısı 
olmayan Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanhğı'na 
devrinin bu şekilde 
sonuçlanacağı 
konusunda 
yetkilileri daha önce 
uyarmalarına 
rağmen yanlışa 
devam edildiğini, 
sonuçta ise ortaya 
vahim bir tablo çık
tığını belirten 
Kahveci, konuyla 
ilgili olarak 16 
Ağustos 2004 tarihli 
açıklamasında şu

ifadelere yer verdiği
ni kaydetti:
"Gıda denetimi 
yetkisi Tarım 
Bakanlığı yerine alt 
yapısı yeterli olan 
Sağlık Bakanlığı 
çatısı altında toplan
mış olsaydı denetim
sizlik yaşanmayacak, 
halk sağlığı tehdit 
altında olmayacaktı. 
Haziran 2004 tarihin
den itibaren hiçbir 
gıda denetimi yapıl
mamaktadır. Gıda 
denetimindeki bu 
boşluk halk 
sağlığını çok ciddi 
boyutlarda tehdit 
etmektedir."
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Umurspor; 3 Görükle İpek.t
Seyfettin SEKERSÖZ

Birinci Amatör 
Küme birinci 
grupta mücadele 
veren Umurspor, 
dün oynadığı 
maçta rakibi 
Görükle İpekspor'u 
3-1 yendi.
Maça hızlı başlayan 
Umurspor, 5. nci 
dakikada rakibinin 
geliştirdiği ani 
atakta kalesinde 
gördüğü golle 

adeta şok oldu. 
Rakibin hızlı 
forvetleri 
karşısında zor 
anlar yaşayan 
Umurspor, 23.ncü 
dakikada golcüsü 
Coşkun'un 
düşürülmesiyle 
penaltı kazanırken 
rakibini de 
10 kişi bırakırken 
penaltıyı kullanan 
Zekeriya topu 
kaleciye teslim 
edince büyük 

fırsat kaçırdı. 
İlk yarıyı golle 
kapamak isteyen 
Umurspor, bu kez 
33.ncü dakikada 
istediği golü 
Coşkun'la bulunca 
devreyi de 
1-1 kapadı.
İkinci yarıya mutlak 
galibiyet için çıkan 
Umurspor rakibin 
ani ataklarında zor 
anlar yaşadı. 
50. dakikada 
sahneye çıkan 
Coşkun attığı golle 
takımını öne 
geçirirken, maça 
ağırlığını koydu. 
Büyük mücadele 
içinde geçen maçın 
85.nci dakikasında 
gelişen Umurspor 
atağında bir gol 
daha atan Coşkun 
takımını 3-1 
geçirirken, hakeme 
itiraz eden 
Görükle İpek'ten 
İskender ve Ahmet 
kırmızı kartla oyun 
dışı kalırken 
maç 3-1 
Umurspor'un gali
biyetiyle sona erdi. 
Takımlar, 
karşılaşmaya 
şu kadro ile çıktı. 
Saha : Gemlik İlçe 
Hakemler : 
Murat Albay (**) 
Hüseyin (***) Onur 
Topak (*)

gffitiiiûffîr
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UMURSPOR: 
Ercan (**) Arif (***) 
Barış (***) Cem (***) 
Gökmen (**) 
Yavuz (***) Yaşar 
(**) (Emre *) 
Murat (**) (B. 
Serkan *) Coşkun 
(****) Zekeriya (**) 
(K. Serkan *)

Halil (**) 
GÖRÜKLE 
İPEKSPOR : 
Ümit (***) İskender 

(**) Tolga (**) Cem 
(**) Abdurrahman 
(**) Ahmet (**) 
Ahmet (**) Serdar 
(**) (Tarık *) İsk
ender (**) Selim

(***) Abuzer (**) 
Abdullah (**) 
(İbrahim *)
Goller: Dk. 5 İsk- 1 
ender (G. İpek) Dk. | 
33-50-85 Coşkun I
(Umurspor)
Kırmızı kart:
Tolga, İskender, 4 
Ahmet (G. İpek) j|

Gemliksoor’un maçı ertelendi
5 Mart 2005 Gemlikspor'un maçı Mudanya'da gösterildi.
Cumartesi günü hakem tarafından Burgazspor'la Çıkan olaylar
Bursa Atıcılar tehir edildi. yaptığı maç nedeniyle, soyunma
sahasında KUMLA hakem tarafından odasına giden
Şükraniye ile BELEDİYESPOR 33. dakikada tatil hakem, maçın kalan
yapacağı maça mut- MUDANYA'DA edildi. kısmını oynatmadı,
lak galibiyet için YIKILDI İlk yarım saatte 3-0 yenik durumda
giden Gemlikspor Öte yandan Kumlaspor aleyhine iken Kumlaspor'lu
hava muhalefetine Süper Lige çıkma üç penaltı veren bir futbolcunun
takıldı. hesapları yapan maçın hakemine hakeme tokat
Havanın yağışlı Kumla Kumla'lı futbolcular atması nedeniyle
olması nedeniyle, Belediyespor, tarafından tepki tatil ettiği öğrenildi.

BÜRSA 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)51396 83Fax:513 3595 I
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Meyveleri karıştı^ kanserden korun
Beslenme uzman
larının yeni gözdesi 
"Akdeniz-Asya 
Diyeti", Akdeniz ve 
Asya yemek alışkan
lıklarının sağlıklı 
taraflarını birleştiriy
or ve özellikle 
kansere karşı 
koruyucu bir 
beslenme şekli 
ortaya çıkarıyor. 
Uzman Diyetisyen 
Ferin Batman, özel
likle ABD'de çok 
yaygın olan ve 
kansere karşı korun
mayı sağlayan, 
"Mediterrasian Diet" 
(Akdeniz-Asya 
diyeti) konusunda 
bilgi verdi.
Batman, yapılan 
araştırmalar sonucu 
ortaya çıkan yeni 
beslenme modelin
in, kanserden 
korunmada çok etk
ili olduğunu, bu 
modelin çok 
faydalı yan etkileri 
bulunduğunu bildir
di. Bu beslenme 
modelini benim
seyenlerin olmaları 
gereken ağırlığa 
kolayca ulaştıklarını 
ve kilolarını 
koruduklarını 
söyleyen Batman, 
beslenme biçiminde 
yeni akımın 
"Mediterrassin yani 
Akdeniz-Asya 
Diyeti" olduğunu 

kaydetti. Bu diyetin 
zayıflamak için 
düşünülmemesi 
gerektiğini vurgu
layan Batman, söz 
konusu diyette, 
Akdeniz ve Asya'nın 
yemek alışkanlık
larının sağlıklı 
taraflarının birleştir
ildiğini kaydetti.
Batman, "Ortaya 
son derece sağlıklı 
ve özellikle kansere 
karşı koruyucu bir 
beslenme sistemi 
çıkmış. Bu sağlıklı 
beslenme şeklinin 
yan etkisi de zayıfla
mak ve kiloyu koru
mak. Bu beslenme 
biçimi benim her 
zaman önerdiğim ve 
'Türk Yemekleriyle 
Diyet' modeline 
oldukça yakın" diye 
konuştu.
-YAĞLI, BÖREKLİ, 
PİLAVLI DİYET- 
Bu diyette yeterince 
karbonhidrat alın
ması gerektiğini 
anlatan Batman, 
şöyle devam etti: 
"Bu diyette, basit 
şekerler yerine, 
sağlıklı pişirme 
tekniklerine 
dikkat ederek, diyet 
yaparken özlediğiniz 
pilav, patates, börek 
ve kek gibi besinleri 
yiyebiliyorsunuz.
Böylece de yüksek 
protein diyetlerinin 

zararlı etkilerinden 
korunmuş oluyor
sunuz. Diyet 
yaparken ilk önce 
yasaklanan yağlar, 
bu beslenme biçi
minde hak ettikleri 
yeri buluyorlar. Katı 
yağlar hariç, 
omegalar açısından 
zengin bitkisel 
yağlara Akdeniz- 
Asya diyetinde sık
lıkla yer veriliyor." 
Akdeniz-Asya 
beslenme mod
elinde, sebze ve 
meyvelerin de bol 
bol yer aldığını 
söyleyen Batman, 
"Bu diyette, kanser 
önleyen birkaç 
sebzenin bir arada 
kullanılmasının daha 
yararlı olduğu 
görüşü var.
Brokoli ve domatesi 
bir arada yemek 
gibi... Çünkü her 
ikisinin içindeki 
kanserle savaşan 
maddeler bir
birinden farklı ve bir 
araya geldiklerinde 
çok daha iyi 
savaşıyorlar. Buna 
benzer şekilde, 
yemek hazırlarken 
değişik sebzelerin 
ve değişik 
meyvelerin karıştırıl
ması öneriliyor" 
diye konuştu.
"Antioksidântlar"ın 
da Akdeniz-Asya 

diyetinde çok önem
li yer tuttuğunu 
belirten Batman, 
meyve ve sebze 
seçerken, koyu ren
kli olmalarına ve 
renk çeşitliliğine 
özellikle dikkat 
edilmesi gerektiğini 
ifade etti. Besinlere 
kırmızı rengi veren 
"karotenler"in 
kanseri önlemede 
ve savaşmada 
büyük bir rol 
oynadığının sap
tandığını bildiren 
Batman, şunları 
söyledi: "Kırmızı 
şarabın bilinen 
yararlarını yanı sıra 
iltihaplanmaları 
önlediği ve kan 
basıncını düzenley
erek, hipertansiyon 
riskini azalttığı da 
görülmüş. Her gün 1 
kadeh kırmızı şarap 
içmeye çalışın.
Bu beslenme biçimi
ni uyguladığınızda 
kekinizden ve 
şarabınızda taviz 

vermeden hem 
sağlıklı besleniyor 
hem de zayıflaya
biliyorsunuz. En iyi 
tarafı da hem 
Akdenizli hem 
Asyalı olan biz 
Türklerin beslenme 
sistemine, Türk 
yemeklerine 
oldukça uygun 
olması..."

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
Türkiye'de kişi 
başına yıllık 196 
dolar sağlık harca
ması yapıldığını 
bildirdi. Bakan 
Akdağ, DYP İğdır 
Milletvekili Dursun 
Akdemir'in yazılı 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, 
2000 yılı verilerine 
göre Türkiye'de kişi 
başı yapılan sağlık 
harcamasının 196 
ABD Doları 
düzeyinde 
olduğunu belirtti. 
Türkiye'deki sağlık 
harcamasının Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla 
içindeki payının 
yüzde 6.6 olduğunu 
kaydeden 
Akdağ, bu oranın 
Polonya, Slovakya, 
Meksika, 
Lüksemburg, 
İrlanda ve Kore'ye 
göre daha yüksek, 
Finlandiya ile ise 
aynı düzeyde

olduğunu vurgu
ladı. Akdağ, yanıtın
da, OECD'nin 2000 
yılı verilerine göre, 
kişi başına düşen 
sağlık harca
malarının en yük
sek olduğu 10 ü&e 
o j ini
verdi. Buna göre, 
ABD'de, Türkiye'nin 
23 katı, Japonya'da 
14, Almanya'da da 
12 katı harcama 
yapılıyor.
ABD'de kişi başına 
yıllık 4 bin 538, 
İsviçre'de 3 bin 
572, Norveç'de 
2 bin 850, 
Japonya'da 
2 bin 827, 
İzlanda'da 2 bin

744, Danimarka'da 
2 bin 476, Lüksem 
burg'da 2 bin
460, Almanya'da 
2 bin 398, 
İsyeç'de 2 bin 280, 
Kanada'da 2 bin 64 
dolar harcama 
gerçekleştiriliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat t55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
PEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şh_ 54% -tn 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
। lAudauiMA 544. TA 6A

Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
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
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 5^3 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 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

7 MART PAZARTESİ 
SEDA ECZANESİ

Ahmet Dural Maadanı 
No:13 GEMLİK

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2073 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : SeyfettinŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaâchk-Yayincılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik Ticaret Borsası’ndaki meclis üyelerinin seçimindeki belirsizlik ise devam ediyor.

Ticaret Borşasfnda karan İl Seçim Kurulu yerecek
Nazım Bayrak ve arkadaşlarının Ticaret Borsası Meclisi üyelerini kura ile belirlenme şekline yaptıkları itirazı yeniden değerlendiren İlçe Seçim
Kurulu, üyelerin teker teker kura ile belirlenmesi kararını alırken, bu kez Haluk Güveniş ve arkadaşları II Seçim Kurulu’na itiraz etti. Syf2’de
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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

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Kemal Akıt yeniden Başkan
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni dönem
Gemlik Ticaret ve Sanayi. Odası’nda 

yeni dönem başladı.
Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis 

Başkanı ve Ankara temsilcisi değişmedi.
Tecrübeli bir kadronun yanında genç 

üyeler de yönetimde ve meclis 
komitelerinde görev aldılar.

Gerek Ticaret Odası, gerekse Ticaret 
Borsası, ticaretle uğraşan tüccar nitelikli 
ticaret erbabının örgütlendiği meslek 
kuruluşlarıdır.

Onların aidatlarıyla yaşarlar.
Bugün Türkiye’de Odalar ekonomik 

olarak çok güçlü kuruluşlardır.
Ancak, bazı odalar dışında diğerleri 

birer aidat toplayan kuruluşlar 
görünümündedir.

Gemlik Ticaret Odası çok eski bir oda 
olmakla birlikte ekonomik yönden de 
güçlenmektedir.

1999 depreminden sonra, tehlike 
gösteren Gazi Okulu yerine yeni ve 
sağlam bir okul yaptırarak, eğitime büyük 
katkı sağlamıştır.

Bundan önce Ankara’dan gönderilen 
yardımlar yoksullara ve eğitim gören yok
sul çocuklara yardım olarak dağıtılmasın
dan başka toplumsal bir katkı sağlaya
madı.

Bu yeni dönemde, Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yeni bir yapılanmaya gidilip, 
başta tanıtım olmak üzere, üyelere ve 
topluma yönelik etkinlikler arttırılmalı.

Paneller, konferanslar, seminerler ile 
üyelerinin mesleki bilgilerini arttırmalı.

Yeni dönemde Ticaret ve Sanayi 
Odasına seçilenleri kutluyorum.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanlığına Haşan Söziineri 
yeniden seçilirken, Oda Yöne 
tim Kurulu’na Seyhan Aydın, 
Şahin Danış, Paşa Ağdemir, 
Emrullah Özaydın, Zafer Yıldı 
rım ve Necati Demir seçildiler.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda dün Mec 
İis Başkan ve Baş 
kan yardımcılıkları 
ile Yönetim Kurulu, 
Disiplin Kurulu ve 
Ankara delegesi 
için seçim yapıldı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanhğı’na 
Kemal Akıt, Ankara 
delegeliğine Tevfik 
Solaksubaşı 
yeniden seçildiler. 
Akıt, Gemlik’teki 
ticari gelişmenin 
her gün büyüdüğü 
ne dikkat çekti. 3’de

Belediye Meçlisi toplandı
Belediye Meclisi, Mart ayının ilk toplantısında 2004 yılı çalışma raporu 
tartışılmadan kabul edildi. 24 meclis üyesinin katıldığı toplantıda, zaman 
zaman sert tartışmalar yaşandı. Başkan Turgut, 2005 yılında Modern 
Çarşı Projesi ile Manastır Kayıkhane sahil yolu için söz verdi. Syf4’de
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< Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bir Deniz Yolculuğu’nun Düşündürdükleri...
Devlet eliyle yönetilen kamu iktisadi kuruluşları bi - 

linçli olarak zarar ettiriliyor.
Çok önemli bir iddia belki, ama gördüklerim ve 

yaşadıklarım bu iddiamı ne yazık ki doğrular nitelikte.
Önceki gün İstanbul'a gittim. Yalova-Pendik arası

na yeni "hızlı feribot seferleri " konmuş.
İşim Anadolu Yakası'nda olduğu için ben de onu 

tercih ettim. Ne iyi etmişim.
Feribot'a yöneldiğim anda "insan" olduğumun 

farkına vardım.
Bekleme alanının temizliğinden personel 

davranışlarına kadar gördüklerim yaşadıklarım farkı 
pekiştirdi.

Gemiye girip, otomobilden inip, yolcu çıkıncagöz- 
lerime inanamadım Konfor, sunulan olanaklar, servis 
beni başka bir dünyaya götürdü.

Koltuğa oturup denize bakarken aklıma bir de 
Topçular-Eskihisar arasında çalışan "hızsız feribot 
seferleri" geldi.

Dondum. Kilitlendim.
Ve düşündüm. Sorularla sonuca ulaşmaya 

çalıştım.
Soru 1 :Hızlı feribot seferlerini kim düzenliyor?
Yanıt 1 dstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 

kurup çalıştırdığı, kısa adı İDO olan İstanbul Deniz 
Otobüsleri Şirketi.

Soru 2 :Hızsız feribot seferlerini kim düzenli
yor?

Yanıt 2 :Devlet Deniz Yolları.
Soru 3 Jstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ikti

dar olan siyasal otorite hangisi?
Yanıt 3 :Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın

partisi AKP.
Soru 4 :Şu anda iktidarda hangi parti var ?
Yanıt 4 :Yine AKP.
Soru 5 :İDO'da en iyi hizmetin sunulmasına 

olanak yaratan siyasal otorite kamu iktisadi kuru
luşlarında aynı başarıyı neden gösteremez.

Yanıt 5 :Gösteremez, çünkü devletin sanayi
çarklarını döndüren dişlilerin arasına çomak sokanlar 
var.

Soru 6 :Çomak sokanların arasında kimler var?
Yanıt 6 :Kimler yok ki..
Uluslararası ekonomik suç örgütleri,onları 

destekleyen içerideki payandalar.
İş bilmezler. İşine saygısı olmayanlar. İnsan sevgisi 

taşımayanlar. Çok geniş bir yelpaze..
Sorun burada.
Yanıt burada.
Çözüm burada.
Dişlilerin arasındaki çomaklar temizlenirse, bilinçli 

bir biçimde yük olarak kamu oyuna lanse edilen
KİT bayrakları Türkiye semalarında özgürce dal

galanır. Ülke ekonomisine yüksek verim sağlar.
Çünkü Cumhuriyet döneminde kurulan 

Sümerbank, SEKA, Devlet Deniz Yolları, Demir Çelik 
İşletmeleri, Maden İşletmeleri, Makina Kimya 
Endüstrisi düne kadar sanayi çıtasını hep yukarılara 
taşıdı.

Bir çok özel sektör kuruluşunun ekonomiye 
kazandırılmasına öncülük etti.

Şimdi zarar ediyorlar.
Bacaları tütmüyor.
Bu durumu akıl almıyor.
İşin içinde iş var diye düşünürken,anonsu yapan 

zarif ve saygılı sesle Pendik'e geldiğimi öğrendim.
Ön tekerlekler İstanbul Megapol'üne basınca o 

deniz yolculuğu hiç bitmeseydi dedim.

Ticaret Borsası’nda 
kararı İl Seçim 
Kurulu verecek

Nazım Bayrak ve arkadaşlarının Ticaret Borsası 
Meclisi üyelerini kura ile belirlenme şekline yap
tıkları itirazı yeniden değerlendiren İlçe Seçim 
Kurulu, üyelerin teker teker kura ile belirlen
mesi kararını alırken, bu kez Haluk Güveniş ve 
arkadaşları İl Seçim Kurulu’na itiraz etti.

Gemlik Ticaret 
Borsası Meclisi 
seçimlerindeki 
belirginsizlik 
dün de çözülemedi. 
3 Mart 2005 
Perşembe günü 
Ticaret Borsası büro
sunda yargı gözeti
minde yapılan Meclis 
seçimlerine, Nazım 
Bayrak ve Haluk 
Güveniş listesi 
katılmışlardı. 
Seçimlerde, 
Bayrak ve Güveniş 
listelerinin 114 er 
oy alması sonucu, 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim Ali 
Bülbül, sonucu 
listelerin bir torbaya 
konarak, kura ile 
belirlenmesine 
karar vermişti.
Yapılan kura 
çekilişinde, Güveniş 
listesi çıkınca, ertesi 
gün Nazım Bayrak ve 
arkadaşları İlçe Seçim 
Kurulu’na başvu

rarak, seçimlerde 
oy kullanan Osman 
Emeç, Yunus Karataş, 
Kenan Aktan, Haşan 
Sönmez, Nevzat 
Taşan ve Esma Gıda 
Ltd. Şti’nin Ticaret 
Borsası’nda tescili 
bulunmadığı, ayrıca 
kura şeklinin hukuka 
aykırı oyduğu iddia 
edilmişti.
Kararı inceleyen 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim Ali 
Bülbül yaptığı araştır
madan sonra, 
Ticaret Borsası’nda 
tescil edilmediği iddia 
edilen kişi ve kuru
luşların Borsa’nın 
ünvanlı ve faal üyesi 
olduğunu tespit etti 
ve itirazı bu yönden 
reddetti.
OYLAMA 
TEKRARLANACAK 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim Ali 
Bülbül, kura şeklinin 
ise her iki listeden

sıra ile birer kişinin 
torbaya konarak, bire 
bir yeniden belirlen
mesine, üzerleri 
çizilen üyelerin ise, 
yerine yedeklerinin 
getirilmesini karar
laştırdı ve kararı dün 
Ticaret Borsası’nda 
bir gün süre ile 
askıya çıkardı. 
KARŞI İTİRAZ 
Ticaret Borsası’na 
asılan bu karardan 
sonra, dün de 
Haluk Güveniş ve 
arkadaşları İlçe 
Seçim Kurulu’nun 
almış olduğu karara 
İl Seçim Kurulu 
nezdinde itiraz ettiler. 
İtirazın bugün 
İl Seçim Kurulu’nda 
görüşülerek, 
karara bağlanması 
bekleniyor.
Gemlik Ticaret 
Borsası’ndaki meclis 
üyelerinin seçiminde
ki belirsizlik ise 
devam ediyor.

ABONE OLDUNUZ NIU? 
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.

Kemal Akıt yeniden Başkan
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı’na Haşan Sözüneri yeniden seçilirken, Oda Yönetim Kurulu’na 
Seyhan Aydın, Şahin Danış, Paşa Ağdemir, Emrullah Özaydın, Zafer Yıldırım ve Necati Demir seçildiler.
Kadri GÜLER

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyeleri 
belli oldu.
Geçtiğimiz hafta 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yargı 
gözetiminde yapılan 
Oda Meslek Komite 
seçimlerinden sonra, 
dün de Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu, Disiplin 
Kurulu, Ankara 
Delegesi ve Meclis 
Başkan ve Başkan 
Vekili için 
seçimler yapıldı. 
Sabah saat 9.oo’da 
başlayan seçimlerde, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis 
Üyeliği’ne seçilen 
üyeler sandık başına 
giderek, Yönetim 
Küîulu Üyelikleri için 
oy kullandılar.
Yapılan seçimlerde, 
Yönetim Kurulu

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Emekli ?
Emeklilik sistemi değişiyormuş 
Türk insanı çalışkandır 
Doğuştan mezara 
kadar çalışmalıdır 
Ne demek emekli?
Yaşayan ölü... 
Önemli olan, 
öldükten sonra yaşamak.

Başkanlığı’na 
yeniden Kemal 
Akıt getirilirken, 
Yönetim Kurulu 
asil üyeliklerine 
Seyhan Aydın, Şahin 
Danış, Paşa Ağdemir, 
Emrullah Özaydın, 
Zafer Yıldırım ve 
Necati Demir 
seçildiler.
Disiplin Kurulu 
üyeliklerine ise, 
Esat Coşkun Başkan, 
Ahmet Atalar, Ergin 
Erenoğlu, Bülent 
Kurt, Ahmet 
Barutçuoğlu, Duran 
Bıyık seçildiler. 
Öte yandan, Ankara 
delegeliğine yeniden 
Tevfik Solaksubaşı 
getirildi.
MECLİS BAŞKANI 
SÖZÜNERİ OLDU 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meslek 
Komitelerinden 
oluşan Oda Meclisi 
Başkanlığa oy 
birliği ile Haşan 
Sözüneri’ni 
getirirken, Meclis

Başkan Vekilliği’ne 
de Ahmet Barutçu 
oğlu’nu seçti.
Seçimlerden sonra, 
söz alan Meclis 
Başkanı Haşan 
Sözüneri yaptığı 
konuşmada 
şunları söyledi: 
“Şahsıma yeniden 
güvenerek, Meclis 
Başkanı seçmenize 
teşekkür ediyorum. 
Bu yıl Oda 
Meclisi’mize 
genç arkadaşlarımız
da katıldı. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi 
Gemlik’in her türlü 
sorunlarına Gemlik 
Belediye Meclisi gibi 
çare arayıp yardımcı

Karaçaalj sorunları Meçjişle
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal . 
Demirel, bir süre 
önce ziyaret 
ettiği Karacaali 
Köyü’nde, kendisine 
iletilen sorunları 
meclise taşıdı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü'nün 
cevaplaması için 
verdiği önergelerde 
Demirel, Karacaali 
Köyü’nün 
ihtiyaçlarını gözler 

olmak zorundadır. 
Her toplantımıza 
davetli çağırmayı 
düşünüyoruz. 
Sîzlerden ayda bir 
yapılacak olan Meclis 
toplantılarına mutla
ka katılmanızı istiyo
rum. Üç toplantıya 
mazeretsiz gelmeyen 
üyeler hakkında 
disiplin uygulaması 
yapılacağını hatır
latıyorum. Gemlik’e 
daha çok zaman 
ayırmalıyız” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na 
seçilen Kemal Akıt’ta 
yaptığı açıklamada, 
kendilerini yeniden 
seçtikleri için o da 

önüne serdi.
Karacaali Köyü’nün 
sulak bir bölgede 
olmasına rağmen yaz 
aylarında susuzluk 
yaşandığını belirten 
Demirel, çiftçilerin 
kullanmaları için 
gölet bulunmaması 
nedeniyle sıkıntı 
yaşandığına 
dikkat çekti.
Kemal Demirel, 
Bakan Güçlü'ye 
verdiği yazılı 
soru önergesinde

meclis üyelerine 
teşekkür etti.
Oda’ya sahip çıkıl
masını isteyen 
Kemal Akıt, oda 
toplantılarında tüm 
mevzuları ele 
alacaklarını 
belirterek şunları 
söyledi: 
"Odamız güçlü 

gölet çalışması olup 
olmadığı, halkın sula
ma sorunun çözümü 
için nelerin yapılmak
ta olduğunu sordu.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Karacaali 
Köyü’nün elektrik 
şebekesi ihtiyacına 
da değinerek, 
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanı 
Dr. Hilmi Güler'e de 
yanıtlaması için 
soru önergesi verdi.

Oda’lardandır. 
S izler Oda’nıza 
sahip çıkacaksınız, 
gruplarınızın sorun
larını toplantılara 
getirip çözümler. 
bulacağız. Beni 
tekrar göreve 
seçtiğiniz için 
sizlere teşekkür 
ediyorum” dedi.

Bölgede yaşanan 
elektrik kesintilerinin 
yanında voltaj 
düşüklüğünün de 
köylünün elektrik 
aletlerinde arızalara 
neden olduğunu 
bildiren Demirel, 
ayrıca günümüzde 
olmaması gereken 
bu sıkıntıların 
yaşanmaması 
için ne gibi 
önlemlerin alınabile
ceğinin cevaplan
masını istedi.
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Belediye Meçlisi toplandı
Belediye Meclisi, Mart ayının ilk toplantısında 2004 yılı çalışma raporu 
tartışılmadan kabul edildi. 24 meclis üyesinin katıldığı toplantıda, 
zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Başkan Turgut, 2005 yılında 
Modern Çarşı Projesi ile Manastır Kayıkhane sahil yolu için söz verdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Şubat 
ayı toplantısında 
2004 yılı faaliyet 
raporu 
tartışılamadan 
kabul edildi. 
Toplantıda DYP'li 
meclis üyesi 
Gökhan Taylan'ın 
"Faaliyet raporunun 
yazılı olarak meclis 
üyelerine dağıtıl
ması" önergesi ise 
üyeler arasında 
önce kabul 
görürken, Başkan 
Mehmet Turgut'un 
karşı çıkması 
üzerine yapılan 
oylamada kabul 
görmedi.
Belediye Meclisi 
dünkü oturumuna 
24 meclis üyesinin 
katılımıyla başladı. 
MHP'li meclis üyesi 
Osman Doğan'ın 
mevcut yapılardan 
bir kısmının 
ruhsatsız olmaları 
nedeniyle deprem
den zarar gördükleri 
halde güçlendirme 
yapılamadığı 
gerekçesiyle 
mevcut yapıların 
güçlendirilmesi için 
verdiği önerge 
tartışmalara yol açtı.

İlçede çok az 
binanın mevcut 
deprem özelliklerine 
göre yapıldığına 
dikkat çeken 
Osman Doğan, 
birçok binanın 
depreme duyarsız 
olması nedeniyle 
deprem anında 
ortaya acı tablo çıka
bileceğini söyledi. 
Doğan, ilçede yak
laşık 4 bin yapıyı 
ilgilendiren durumun 
önemine dikkat 
çekerek, gündeme 
alınarak görüşülme
si gerektiğini 
savundu.
ÖNERGE KABUL 
EDİLMEDİ 
İmar Komisyonu 
Başkanı AKP'li 
Cemal Aydın Aybey, 
Osman Doğan'ın 
verdiği önergenin 
önemli olduğunu 
ancak, Belediyenin 
bu kararla açmaza 
gireceğini söyledi. 
Aybey, "Hangi 
yasaya göre bu 
işi yapacağız. 
Alacağımız karar 
kaçak yapıya ruhsat 
imkanı tanıyacaktır" 
dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, 
önümüzdeki gün
lerde ilçede MEER 

projesi kapsamında 
çalışmalar başlatıla
cağını söyleyerek, 
"40 yerde sondaj 
yapılacak, bu 
konuyu onlara 
ileterek çalışmalar 
içine alabiliriz" dedi. 
Osman Doğan'ın 
verdiği önerge, 
oy çokluğu ile 
reddedildi.
FAALİYET RAPORU 
ANLAŞILAMADI 
Gemlik 
Belediyesi’nin 2004 
yılı faaliyet raporun
da yıl içinde yapılan 
belediye çalışmaları 
okundu.
Raporun yarısının 
okunduğu zamanda 
Cemal Aydın 
Ay bey'in "Raporu 
okunmuş kabul 
edelim" sözleriyle 
görüşlerini bildiren 
Başkan Turgut, 
geçen bir yıllık süre 
içinde kendisine 
destek veren 
meclis üyelerine 
teşekkür etti.
Başkan Turgut, 
"Sizlerle birlikte 
bir yıl içinde iyi 
hizmetler yaptık. 
Yeni Çarşı'da 
yapacağımız proje 
bu meclisin prestij 
projesi olacaktır. 
Kayıkhane ile

Manastır arasında 
yapacağımız sahil 
yolu ile ilçeye çok 
güzel gezinti alanı 
yaratacağız." 
şeklinde konuştu. 
Başkan Turgut, 
ayrıca İtfaiye 
teşkilatının 
Büyükşehir'e alın
maması, su ve 
kanalizasyon 
işletmelerinin 
çeşitli nedenlerle 
Büyükşehir'e devir
lerinin aksaması 
nedeniyle hizmet
lerin aksadığına 
dikkat çekerek, 
önümüzdeki gün
lerde bu sorunların 
aşılacağını söyledi. 
Faaliyet raporu 
üzerinde söz alan 
DYP meclis üyesi 
Gökhan Taylan, 
geçen yıl aynı 
sorunla 
karşılaşıldığını ve 
raporun meclis 
üyelerine yazılı 
olarak verilmesini 
istediklerini 
belirterek, "Ne 
hakkında görüşe
ceğiz, okunan 
raporda hangisi 
aklımızda kaldı. 
Bu görüşüm 
önerge olarak 
değerlendirilsin "

isteğini AKP'li 
bazı üyeler önce 
ellerini kaldırarak 
olumlu karşıladılar. 
Ancak, Başkan 
Mehmet Turgut'un 
karşı çıkması 
üzerine yapılan 
oylamada önerge 
kabul görmedi. 
HURDACILAR 
BAŞKA BAHARA 
Çevre yolunun odun 
depolarına giden 
yolda bulunan 
hurdacıların 
depolarında bulunan 
çeşitli yanıcı 
maddelerin çevrede 
endişe yarattığı 
ve şikayetlerin 
başladığı 
gerekçesiyle, İtfaiye 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan ilçe 

dışına çıkarılma 
önergesi görüşüldü. 
Belediye Meclisi’nde 
bulunan ve 
hurdacılık yapan 
AKP meclis 
üyesi Cemal 
Abaklı, evlerde de 
yangın tehlikesi 
bulunduğunu, 
itfaiyenin bir kez 
yangına gelmesiyle 
tehlikenin boyut
larının abartıldığını 
söylemesi üzerine, 
öneri İmar 
Komisyonu’na 
incelenmek üzere, 
havale edildi. 
Meclisin son 
gündem mad
desinde ise İmarla 
ilgili konular 
görüşüldü.
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Türkiye petrol merkez üssü oluyor /TL Şubat ayında değer todı
Kerkük-Yumurtalık, 
Bakü-Ceyhan, 
Samsun-Ceyhan 
ve Trans-Trakya 
boru hatları 
sayesinde Türkiye 
2010'da petrolün 
merkez üssü oluy
or. Türkiye'deki 
petrol ve doğalgaz 
rezervleri de açığa 
çıkmaya başladı. 
Türkiye ulus
lararası petrol 
piyasasının en 
önemli kavşak
larından biri oluy
or. Dışişleri'nin 
derlediği ulus
lararası örgütlerin 
raporlarına göre 
2010'da dünya 
piyasasına sürüle
cek petrolün yüzde 
7'si, yani her 18 
varil petrolden biri 
Türkiye'den 
geçecek. 
Hedef büyük 
Kerkük- 
Yumurtalık'tan 
yılda 70 milyon ton 
petrol geçiyor. 
Bakü-Ceyhan'dan 
50 milyon ton 
petrol geçecek. 
Boğazlar'dan ise 
130 milyon ton 
petrol taşınıyor.

Samsun-Ceyhan 
ve Trans-Trakya 
hatları da devreye 
girince bu rakam 
300 milyon tonu 
aşacak.
BP'den kaynak 
Petrolün varili 10 
dolarken, çıkar
ması masraflı 
olduğu için 
Türkiye'deki rez
ervlere ilgi göster
meyen yabancı 
petrol devleri var
ilin 50 dolara çık
masıyla birlikte 
Türkiye'ye ilgilerini 
artırdı. BP 
Türkiye'deki arama 
çalışmalarına 
20 milyon dolarlık 
fon ayırdı.
Petrol bulundu 
BP ile TPAO, 
Karadeniz'de 
Rize'nin 25 kilome
tre açığında 
'ekonomik' petrol 
rezervi buldu. Aynı 
bölgede ve 
Akçakoca'da daha 
önce doğalgaz 
bulunmuştu. 
Chevron- 
Texaco'nun 
Güneydoğu'daki 
çalışmaları 
çerçevesinde

Şırnak'ta petrol 
umudu doğdu. 
2010 yılında 
dünyada 
piyasalara sürüle
cek petrolün yüzde 
7'si, yani her 18 
varil petrolden 1 
varili Türkiye'den 
geçecek.
Doğalgaz boru hat
ları ile AB'nin 
Rusya'nın tekelin
den kurtulma 
kaygısı da 
Türkiye'nin geçiş 
ülkesi olarak öne
mini artırıyor. 
Boğazların kapa
sitesinin sınırlı 
olması, Samsun- 
Ceyhan ve Trans- 
Trakya hatlarının 
birlikte hayata 
geçirilmesinin 
önünü açabilecek. 
Böylece Ceyhan 
dünya çapında bir 
terminal olmakla 
kalmayacak, 
Türkiye ulus
lararası petrol 
piyasasının en 
önemli kavşak
larından biri ola
cak. Büyük petrol 
devlerinin 
Ankara'daki 
temasları hız

kazanırken, Doğu 
((aradeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu'dan gelen 
haberler de 
Türkiye'deki petrol 
ve doğalgaz rez
ervlerinin gün 
ışığına çıktığını 
gösteriyor. 
Dışişleri 
Bakanlığı'nda der
lenen enerji ile 
ilgili uluslararası 
örgütlerin belir
lemelerine göre, 
2010 yılında, Irak, 
Hazar Denizi ve 
Rusya'da üretilen 
ve pazara sunulan 
petrol arzının 
tamamına yakını 
Türkiye üzerinden 
geçecek. Boğazlar 
ve boru hatların
dan geçecek pet
role ilişkin istatis
tiklere göre 2010 
yılında dünya 
petrol arzının 
yüzde 7'si Türkiye 
üzerinden geçe
cek. Bu da dünya
da pazara sunulan 
her 18 varil 
petrolden Tinin 
Türkiye'den 
geçmesi anlamına 
geliyor

Yeni Türk 
Lirası, 
Şubat ayın
da TÜFE 
bazında 
yüzde 3.7, 
ÜFE'de ise 
yüzde 3.5 
değer 
kazandı. 
YTL bir yıl
lık süre içinde ise 
TÜFE'de yüzde 4.3, 
ÜFE'de ise yüzde 2.8 
değer kazandı.
YTL, ŞUBAT AYINDA 
DEĞER KAZANDI
Yeni Türk Lirası (YTL), 
bu yılın Şubatayında 
bir önceki aya göre 
değer kazandı. Merkez 
Bankası verilerine 
göre, 1995=100 TÜFE 
bazlı reel efektif döviz 
kuru Şubat ayında, bir 
önceki aya göre yak
laşık yüzde 3.7 artarak 
150'den 155.5'e çıktı. 
Aynı dönemde 
1995=100 ÜFE bazlı 
reel efektif döviz kuru 
da yüzde 3.5 artarak 
136.2'den 141'e yük
seldi.
Bir başka deyişle, Yeni 
Türk Lirası, 2005 
yılının Şubat ayında 
TÜFE bazında yüzde 
3.7, ÜFE'de ise yüzde 
3.5 değer kazandı.

Öte yandan YTL bir 
yıllık süre içinde TÜFE 
bazında, yaklaşık 
yüzde 4.3, ÜFE bazın
da yüzde 2.8 değer 
kazandı.
Merkez Bankası veri
lerine göre, bir yıllık 
süre içinde 1995=100 
bazlı TÜFE ve ÜFE. 
değişimleri şöyle: 
DÖNEM TÜFE BAZLI 
ÜFE BAZLI

Şubat 04 149.1 137.1 
Mart 04 154.2 143.3 
Nisan 04 152.5 144.3 
Mayıs 04 13C 2 130.0 
Haziran 04 137.5 127.8 
Temmuz 
04 140.5 128.0 
Ağustos 04 140.1 
127.6*
Eylül 04 138.1 126.8* 
Ekim 04 139.9 129.1* 
Kasım 04 141.3 129.4* 
Aralık 04 143.2* 131.0* 
Ocak 05 150.0* 136.2* 
Şubat 05 155.5* 141.0*

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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Gözlerimizi bilgisayardan nasıl tartız?
Yüzün en dikkat 
çekici organların
dan biri olan gözler
imiz, zaman zaman 
değişik sorunlarla 
karşı karşıya kala
biliyor. Bunlardan 
en sık rastlanılan) 
ise "göz kuru
luğu"... Bu önemli 
sağlık sorunu, 
günümüzde özellik
le uzun süre bil
gisayar karşısında 
iş yapan ve klimalı 
ortamlarda çalışan 
kişilerde meydana 
geliyor. Göz kuru
luğu, 'gözlerde 
kızarma, kanlanma 
ya da yaşarma' 
belirtileri ile ortaya

çıkıyor.
Acıbadem Göz 
Sağlığı Merkezi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Yeşim 
Tasalı, yaptığı açık
lamada, yeterince 
göz yaşı salgılana- 
maması durumu 
olan göz kuru
luğunu önlemenin 
ve hafifletmenin 
mümkün olduğunu 
bildiriyor.
Yüksek yerler, 
güneşli, kuru, rüz
garlı havalar, ısıtıcı 
ve klimaların, 
gözyaşının buhar
laşmasını art
tırdığını ve göz 
yüzeyini kurut

tuğunu belirten 
Opr. Dr. Tasalı, 
"Dekonjestanlar, 
antihistamiriler, 
diüretikler, kalp ve 
ülser ilaçları, anti- 
depresanlar göz 
kuruluğuna sebep 
olabilirler" diyor. 
Opr. Dr. Yeşim 
Tasalı, gözyaşının 
göz yüzeyine 
yayılarak kaygan
lığının sağlan
masının göz kırpma 
ile sağlandığını 
ifade ederek, "Göz 
kırpmanın azaldığı 
bilgisayar kullanımı, 
televizyon izleme, 
kitap okuma gibi 
aktivitelerde kuru

luk şikayetleri 
artar" diye 
konuşuyor.
Gözyaşı kuru
luğu olan hasta
larda, gözlerde . 
sürekli yanma ve 
göz içine kum 
dolmuş hissi 
yaşandığını vur

gulayan Opr. Dr. 
Tasalı, "Gözler 
batar, kaşınır, şişer, 
kızarır, daha kolay 
enfekte olur ve 
hastalığın ileri aşa
malarında 
korneadaki hasara 
bağlı olarak hasta 
gözünü kaybede
bilir" uyarısında 
bulunuyor 
Opr. Dr. Yeşim 
Tasalı, göz kuru
luğunun belirtileri 
arasında, 'Batma, 
göz içinde yabancı 
cisim hissi, çapak- 
lanma, akıntı, 
kapakların birbirine 
yapışması, kızarık
lık, kaşınma, 
yanma, devamlı 
veya aralıklı 
gözyaşı akıntısı, 
ışığa hassasiyet, 
gözlerde ağrı veya 
hassasiyet, göz 
kapağı iltihabı, 
gözlerde yorgunluk 
hissinin' sayılabile
ceğini kaydediyor.

Kuru göz ile 
birlikte her
hangi bir sis- 
temik hastalık 
veya göz 
hastalığı 
bulunmasının 
şart 
olmadığını 
belirten Opr. 
Dr. Tasalı, 
"Bunun yanın
da, gözyaşı 
salınımı yapan 
gözyaşı bezinde 
doğuştan yetersiz
lik, gözyaşı bezinin 
iltihabı, bir çok 
romatizmal 
hastalığın gözyaşı 
bezinin çalışmasını 
olumsuz olarak 
etkilemesi, 
(romatoid artrit, 
psöriyatik artrit, 
sarkoidoz gibi) kir
pik diplerinde bulu
nan meibomius 
bezlerinin iltihabı 
gibi durumlara 
bağlı olarak da kuru 
göz hastalığı ortaya

çıkabilir" diyor. 
Opr. Dr. Yeşim 
Tasalı, göz kuru
luğu tedavisinde 
damla ve jel 
preparatları kul
lanıldığını ifade 
ederek, özellikle 
şiddetli kuruluk 
durumlarında, 
gözyaşını boşaltan 
kanalların tıkan
masının çeşitli yön
temlerle olabile
ceğini (tıkaç kul
lanılması, cerrahi 
yöntemler, koteriza- 
syon)" bildiriyor.

Diyet
Piyasada pek çok 
diyet ürün ve pro
gramı var. Peki ama 
kilo vermenizi 
sağlayacak sağlıklı 
bir program nasıl 
seçilir?
Diyetler ve zayıf 
kalma çabaları mod
ern hayatın bir 
parçası artık. Üstelik 
hepimiz bu uğurda 
tonla para dökmeyi 
de göze alıyoruz. 
Burada sorun şu: 
Tamam çeşit bol, 
tonla zayıflama 
ürünü ve programı 
var. Var ama hem 
işe yarayanını, hem 
de sağlıklı olanını 
nasıl seçeceğiz? 
Tabii en eski yöntem 
burada da geçerli, 
yani tanıdıklara sor
mak. Ama biri İçin 
uygun olan bir ürün 
ya da program 
diğerinde hiçbir işe 
yaramayabilir.

programı seçerken...
Bir zayıflama pro
gramına katılmadan 
önce, aşağıdaki 
soruların cevaplarını 
öğrenmeye çalışın.. 
Eğer 5 sorunun 
tamamına da 'evet' 
diyebiliyorsanız, ö 
zaman o program 
uygulamaya değer 
olabilir.
1. Program tüm 
besin gruplarından 
yiyecekleri içeriyor 
mu?
Eğer bir zayıflama 
programı herhangi 
bir besin grubunu 
(tahıl, meyva, sebze, 
süt ürünler vb.) liste 
dışı bırakıyorsa, o 
zaman ihtiyacınız 
olan viştamin ve 
minerallerin bir kıs
mını alamama 
tehlikesiyle karşı 
karşıyasınız demek
tir. Ayrıca 
diyetinizde çeşitlilik 
olmaması demek, bu 

diyeti uzun vadede 
yapmanızın zor ola
cağı anlamına da 
gelir. Şunu unut
mayın: Kilo vermek 
için yapacağınız 
değişiklikler, 
ulaştığınız kiloyu 
korumak için olanla 
aynı değişikliklerdir. 
2. Diyetin size 
verdiği günlük kalori 
miktarı nedir? 
Sağlıklı bir diyette 
kadınlarır alması 
gereken günlük 
ortalama kalori mik
tarı 1400 ila 1600 
arasındadır. Bu oran 
erkeklerde 1800 ila 
2000'e çıkar.
Aldığınız kalori mik
tarı bu rakamların 
altına düşüyorsa, 
yeterince iyi beslen
miyor olabilirsiniz.
3. Uyguladığınız pro
gram sevdiğiniz 
besinleri de içeriyor 
mu?

Örneğin şeker ve 
yağ gibi besinleri 
tamamen liste dışı 
bırakan diyetleri 
uygulaması zordur. 
Haftada.bir porsiyon 
bile olsa sevdiğiniz 
bir besini yiyebilmek 
diyetinizin devam
lılığı açısından 
sağlıklı olacaktır.
4. Diyetiniz yaşam 
stilinize ve bütç
enize uygun mu? 
Verilen besinlerin 
hem yaşam stilinize, 
hem de bütçenize 
uygun olması 
diyetin devamlılığ 
açısından önemlidir. 
Örneğin çalışan bir 
kişiyseniz ve öğle 
yemeklerinde dışarı
da bulamayacağınız 
şeyler veriliyorsa, 
diyeti yapmanız zor
laşır. Ya da diyet 
programınız çok 
pahalıya geliyorsa, 
sıkıntı durumunda 

ilk kesintiye uğraya
cak şey o olur. Bu 
nedenle bunları baş
tan düşünmekte 
fayda vardır.
5. Uyguladığınız pro
grama günlük 
aktiviteler de dahil 
edilmiş mi?
Araştırmalar açıkça 
gösteriyor ki, günlük 
egzersiz hem kilo 
vermekte, hem de 
bunu korumakta son 
derece etkili. 
Egzersiz yapmadan 
kolay yolda kilo ver
menizi sağlaya
cağını iddia eden 
programlar güvenilir 
değildir. 
Bu saydıklarımızın 
dışında dikkat etm
eniz gerekenler de 
şunlar: 
Sağlıklı bir diyetle 
haftada bir kilo vere
bilirsiniz. Bu neden
le hızlı kilo 
verdirdiğini iddia

eden diyetlere itibar 
etmeyin. Yavaş 
yavaş zayıflamak en 
sağlıklı ve kalıcı 
yoldur.
Sağlık problem
lerinden ötürü daha 
hızlı kilo vermesi 
gerekenler, bunu bir 
doktor gözetiminde 
gerçekleştirmelidir. 
Zayıflama program
ları ne tür besinler
den ne kadar yen
mesi, ne kadar egz
ersiz yapılması 
gerektiği ve duygu
larla yemek arasın
daki ilişki gibi konu
lara değinmelidir.
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70UİK Yenj Rakslara
toplama karan

MEY AŞ. piyasadaki 
tüm 70'lik rakıları 
toplama kararı aldı. 
Sahteciliği önlemek 
için piyasaya yeni 
sürülecek rakılara 
altın renkli farklı bir 
kapak takılacak. 
Son günlerde 
Türkiye'nin günde
minden düşmeyen 
sahte rakı tehdidi 
giderek büyüyor. 
Sahte rakıdan 
zehirlenip ölenlerin 
sayısının 20'ye 
yükselmesi üzerine, 
MEY A.Ş., piyasada
ki tüm 70'lik rakıları 
toplayap imha 
etme kararı aldı. 
Mey İçki Üst 
Yöneticisi (CEO) 
Galip Yorgancıoğlu, 
konuya ilişkin 
bir basın toplantısı 
düzenledi.
Verilen bilgiye 
göre, toplum 
sağlığını korumak 
ve devlete yardım

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

etmek âdına alınan 
kararla, piyasadaki 
bütün 70 cl'lik Yeni 
Rakı ürünü 
toplanacak ve 10 
Mart tarihinden 
itibaren altın renkli 
kapaklı ürünlerle 
değiştirilecek. 
Toplanan ürünlerin 
tamamı ise imha 
edilecek. 
Bu süre içinde 
35 cl'lik Yeni Rakı 
ile Tekirdağ, 
Altınbaş ve Klüp 
Rakı adlı ürünler ise 
piyasada olacak. 
Piyasada şu anda 
3 ile 5 milyon 
arasında 70'lik Yeni 

Rakı bulunduğunu 
belirten 
Yorgancıoğlu, 
zararın şimdilik 
ifade edilemeye
ceğini, maliyetin 
trilyonları bulabile
ceğini vurguladı. 
Yorgancıoğlu, 
Türkiye genelinde 
100 binden fazla 
noktada Yeni Rakı 
ürünü satıldığım 
ve yarından itibaren 
bu noktalara eşza
manlı değişim 
gerçekleşeceğini 
ve bu değişimin 
10 gün sürebile
ceğini ifade 
etti.

Nemalar yüzde
2,25 zamlı alınacak
Zorunlu Tasarruf 
olarak bilinen 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı nema 
ödemelerine, 
bugün Ziraat 
Bankası 
şubelerinde 
başlanacak. 
Ödemelerde, bir 
önceki taksite göre 
artış oranının yak
laşık yüzde 2.25 
olması bekleniyor. 
Beşinci taksit 
nema ödemeleri, 
daha önceki 
ödemelerde olduğu 
gibi, "işveren” 
veya “kişisel 
başvuru” şeklinde 
yapılacak. Kurum 
ve işyeri aracılığıy
la talepte bulunan 
hak sahiplerine 
ödemeler, taksit 
ödemelerinin 
başlamasını tak
iben en geç 3 gün 
içinde yapılacak. 
BİREYSEL 
BAŞVURULAR 
Kurumu aracılığıyla 
başvurmayan 
hak sahiplerine 
ödemeler ise 
Tasarrufu Teşvik

hesap numarasının 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak. 
Buna göre 
Tasarrufu Teşvik 
hesap numarasının 
son hanesi 1 olan 
hak sahiplerine 8 
Mart 2005, 2 olan 
hak sahiplerine 9 
Mart 2005, 3 olan 
hak sahiplerine 
10 Mart 2005, 
4 olan hak 
sahiplerine 
11 Mart 2005, 
5 olan hak 
sahiplerine 
14 Mart 2005, 
6 olan hak sahip
lerine 15 Mart 2005, 
7 olan hak sahip
lerine 16 Mart 2005, 
8 olan hak sahip
lerine 17 Mart 2005, 

9 olan hak sahip
lerine 18 Mart 2005 
tarihlerinde ödeme 
yapılacak.
YÜZDE 2.25'LİK 
ARTIŞ BEKLENTİSİ 
Öemelerde^ bir 
önceki taksite 
göre artış oranının 
yaklaşık yüzde 
2.25 olması bek
leniyor. Bu hesaba 
göre 5. taksitte, 
bir önceki 
taksitte 1 milyar 
lira nema alan hak 
sahipleri 
yaklaşık 
1 milyar 22.5 
milyon lira, 500 
milyon lira alan 
hak sahipleri ise 
yaklaşık 511 
milyon 250 bin lira 
alacak

ŞENEN Balıhe^llataeta'faeli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa

«z Macun
Galvenizli çivi 

w* 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
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Atatürkçü Düşünce 
Dernegi'nden ‘Drama, Diksiyon 

ye Oyunculuk kureu

11 Eylül İlköğretim Okulu 
öğrencileri ödüllendirildi

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
gençlere ve çeşitli 
meslek gruplarına 
yönelik kurslar 
düzenliyor.
Öncelikli olarak 
yetişkinlere yönelik 
"Drama, Diksiyon 
ve Oyunculuk" 
kursu açılacağını 
söyleyen ADD 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
yetişkinlerin 
boş zamanlarını 
kurslara katılarak 
beceri kazanabile
ceklerini ifade etti. 
İlköğretim Okulu

Okul bahçeleri yeşilleniyor
Celal Bayar 
Anadolu
Lisesi 
bahçesinde 
başlatılan 
yeşil
lendirme 
çalışmaları 
sürüyor.
Okul 
Müdürü 
İdris Aka ile 
birlikte belirlenen 
boş yerlere fidan 
diken öğrenciler, 
amaçları nın okul 
bahçesin de en

öğrencileri için de 
spor aktiviteleri 
içinde "Satranç 
kursu" açacaklarını 
duyuran Kızılkaya, 
isteklilerin 
14 Mart 2005 
Pazartesi 

güzel yeşili yakala
mak olduğu nu 
belirttiler.
Okulun kendi 
imkanlarıyla aldığı 

günü akşamına 
kadar Gürle iş 
merkezi'nde 
bulunan 
ADD Şubesine 
baş vurmaları 
gerektiğini 
hatırlattı.

10 adet çam fidanı, 
6 adet zakkum fidanı 
ile 2 adet Ihlamur 
fidanı açılan 
çukurlara dikildi.

Seyfettin SEKERSÖZ

2004-2005 eğitim- 
öğretim yılında ilçe 
çapında yapılan 
yarışmalarda 
dereceye giren 11 
Eylül İlköğretim 
okulu öğrencilerine 
hediyeleri verildi. 
Okul bahçesinde 
düzenlenen törende 
konuşan Müdür 
Mehmet Duran, tüm 
öğrencilerin okulun 
başarısı için 
mücadele ver
melerinden mutlu
luk duyduğunu 
belirterek, 
"2005 yılı içinde bu 
başarılarımız siz 
öğrencilerimiz 
sayesinde daha da 
fazlalaşacaktır" 
dedi.
Okul bahçesinde 
bulunan tüm 
öğrencilerin 
katilinin yanı sıra 
öğrenci velilerinin 
de katıldığı ödül 
töreninde yıl içinde 
düzenlenen 
‘Cumhuriyet’ 
konulu yarışmada 
derece alan öğren
cilere okul tarafın
dan hazırlanan 
hediyeler dağıtıldı. 
İlçe lig heyetinin 
düzenlediği satranç 

. turnuvasında da 
okul olarak büyük 
başarı gösteren 11 
Eylül İlköğretim 
okulu öğrencileri 
ödüllerini alırken 
Gemlik'i 
Büyükşehir'de 
temsil etmeleri

arkadaşları tarafın
dan alkışlarla 
kutlandı.
Çeşitli sportif etkin
liklerde ilçede adını 
duyuran 11 Eylül 
İlköğretim okulu 
öğrencilerinin 
başarıları arasında 
İzciler arasında 

düzenlenen Satranç 
turnuvası da bulu 
nurken, Gemlik 
Lisesi Salonu’nda 
düzenlenen Voley ■ 
bol turnuvasında 
Üçüncülük kupasını 
kazanan takıma 
okul tarafından 
hediyeleri verildi. 1

TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz Sevgili Annemiz 

Asiye ÇAKAR’ın 
ölümü nedeniyle cenazemize katılan, 

telefonla ve faksla bizleri 
bizzat arayarak acılarımızı paylaşan, 
çelenk gönderen arkadaş, eş, dost ve 

akrabalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Mehmet - İbrahim - Zeki ÇAKAR

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 

Genel Müdürlüğü Gemlik Demirsubaşı 
Mah. Akmantar İş Merkezi Kat: 1 
adresinde bulunan Özel Turuncum 
Yabancı Dil ve Bilgisayar Kursu kurumu- 
na 625 sayılı özel Öğretim Kurumlan 
Kanunu’nun 2843 ve 3035 sayılı kanunla 
değişik 3 ncü 2843 sayılı kanunla değişik 
8. maddesine göre kurum açma 2843 
sayılı kanunla değişik 10 ncu ve 11 nci 
maddelerine göre Özel Öğretim Genel 
Müdürlüğünce belirtilmiş olan İngilizce 
ve Bilgisayar kursları programlarını 
uygulamak üzere öğretime başlama izni 
ve rilmiştir. A. Sayım BAŞUĞUR

Kurum Müdürü
B- 983

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

DOĞAYI SEV, 

YEŞİLİ KORU
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! DYP İlçe yönetimi ‘Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladı

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Umurbey 3- İpekspor 1

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Doğru Yol 
Partisi İlçe

I yönetimi ile 
Kadın Kolları

| üyeleri 
| 8 Mart Dünya 
F Kadınlar 
r Günü'nü 

kutladılar.
Yaşanan her 
günün kadın
lar İçin ayrı 
bir değeri 
olduğunu dile 
getiren DYP Başkan 
Vekili Berkay 
Kırmızıay ve Kadın 
Kolları Başkanı 
Nuray Erten, 
böylesine anlamlı

ve duyarlı bir günde 
bütün dünya kadın
larının daha çağdaş, 
daha uygarca, 
erkek hege
monyasının daha az 
olduğu bir dünyada 
yaşayabilmelerini

dileyerek, 
"Analarımız, 
bacılarımız olan 
kadınlarımızın 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'nü 
kutluyoruz" 
mesajını yolladılar.

‘Kadın köle değildir’
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle açıklama 
yapan DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, "Kadınlar 
köle değildir" dedi. 
Kadının rahat, 
huzurlu, eşit ortam
larda çalışmasının 
sağlanması 
gerektiğini söyleyen 

^Poyraz, "Kadınları 
?mız anadır, eştir, 
haklarını koruma 
yolunda 1857 yılın-

İpekspor maça temkinli, 
müdafasını sağlam tutup, 
kontra atakla gol arar şekil 
de başladı ve başarılıda 
oldu.

6.dakikada İpekspor iste
diği gole kavuştu.

Umurspor, maça labuali 
bir şekilde başlamıştı. 
Golden sonra, işin cid
diyetine vakıf olur gibi 
gözüktüler, mağlubiyet 
Umurspor7u kamçıladı.

30. dakikada Umurspor 
kontra atağında, Coşkun’un 
alıp götürdüğü topla 
arkadan yapılan harekete 
hakem penaltıyı 
gösterdi.Penaltıya sebeb 
olan İpekspor’luyu hakem 
kırmızı kartla oyun ’ 
haricinde bıraktı.

Penaltı atışını İpekspor 
kalecisi kurtardı. Ne varki 
35. dakikada Coşkun eşitliği 
sağladı.

İpekspor 10 kişiyle 
mücadele ediyordu. Takım 
iyilerden Coşkun 50. dakika
da takımının ve kendisinin 
2. golünü attı.

Oyun sertleşmeye ve

hakemin zaman zaman yan
lış kararları yüzündan dur
maya karar verdi.

Hata üzerine hata yapan 
hakem sarı kartları kırmızı 
kartlarla İpekspor’u 8 kişi 
bıraktık.

85. dekikada Umurspor 
üçüncü golü bulmuş, 
İpeksporlular ise iyici oyun
dan kopmuş gözüktüler.

Sertlik devam ederken, 
İpekspor’ün hocasının 
kenardan itirazına, hakem 
kırmızı kartla karşılık verdi. 
Hoca’yı kulübeden çıkarıp 
tribüne gönderdi.

Maç bu netice ile 3 - 1 
sona erdi.

Umurspor’u kutlarım 80. 
dakikada oyunda üstün olan 
Umurspor’du. İstedikleri 
şekilde oyunu yönlendırler.

Umurspor neden bu 
kadar yavaş, neden isteksiz 
durumda futbol oynuyor?

Kadrosundaki eleman
ların hepsi futbolu oynamış 
ve tecrübe shibi, eğer bu tür 
oynarlarsa Umurspor’a 
yazık olur.

dan beri yaşam 
koşullarını iyileştir 
mek için mücadele 
etmektedirler." dedi. 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz,

parti yönetimi olara 
8 Mart Dünya 
Kadın lar Günü'nü 
içten gelen 
sevgiyle kutladık
larını söyledi.

318558 -3İ8559 sayılı 06.09.2002 tarihli ve 
318628 - 318629 sayılı 19.09.2002 tarihli 

Gümrük Ayniyat Alındı Makbuzları 
zayi olmuştur. Hükümsüzdür 

TÜRK PIRELLİ LASTİKLERİ AS

Gemlik Nufüs Müdürlüğünden almış olduğum 
Nufüs cüzdanımı ve SSK kimlik kartlını

CHP'den 'Kadınlar Günü’ kutlaması
8 Mart 1857 yılında 
binlerce New York'lu 
kadın dokuma 
işçisinin 10 saatlik iş 
günü çalışma 
koşullarının iyileştir
ilmesi amacıyla 
başlattıkları grevle 
kadınların dünya 
üzerinde hak arama 
savaşının 
başlatıldığına dikkat 
çeken CHP İlçe 
örgütü. 8 Mart

. Kadınlar Günü'nü 
kutlayarak,

mesaj yayınladı. 
CHY İlçe yönetimi 
yayınladığı 
açıklamada 
"Çağdaş olan her 
insan, her kuruluş 
ve örgüt haklar 
eşitliğinden 
bahseder. Ancak 
yüzyılımızın 
başında bile hala 
kadın 'kadın 
haklan' arayışını 
sürdürmektedir. 
Artık ülkemizde 
kadın kendini

'sosyal ve siyasi' her 
yönüyle donatırken 
aynı zamanda 'eşit 
haklar ve şartlar' 
diye mücadelesini 
vermeli, çözüm ve 
barış mücadelesine 
erkeğin yanında 
katkı koymalı.
İnsanlar, toplumlar 
ve ülkeler arası 
barışın en samimi 
savunucuları yine 
kadınlardır, 
analardır" 
denildi

kaybettim. Hükümsüzdür 
Ekrem DALSAL

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

JCETE ■■

ABONE

OKUYUN
OKUTUN
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Dünya Kadınlar Gününün tofei
Dünya Kadınlar 
Günü ilk kez 
1800'lü yıllarda bir 
tekstil fabrikasında 
daha iyi çalışma 
koşulları için greve 
giden kadın işçi
lerin fabrikaya 
kilitlenmesi, 
arkasından da 
çıkan yangında fab
rika önünde kuru
lan barikatlardan 
kaçamayarak 
ölmeleriyle gün
deme geldi 
Kadınlar tüm 
dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de 
8 Mart'ta eşitlik 
isteklerini daha 
yüksek sesle dile 
getiriyorlar.
8 Mart'ın Dünya 
Kadınlar Günü 
olarak kutlanması, 
uluslararası 
düzeyde kabul 
gören bir hal 
alması 1970'lere 
rastlaşa da, bu tari
he kaynaklık eden 
olay ve dünya 
kadınlarının ortak 
bir gün kutlama 
isteğinin gündeme 

gelişi 1800'lerin 
ortasını bulur. 
ABD’nin New York 
kentindeki Cotton 
tekstil fabrikasında 
çalışan işçi kadın
lar, 1800'lü yılların 
ortalarından beri 
daha iyi çalışma 
koşulları, emek
lerinin karşılığında 
hak ettikleri ücret 
ve daha iyi yaşam 
için mücadele 
vermektedir.
Ama bunca yıllık 
mücadeleye karşın 
elde edebildikleri 
pek bir hak yoktur. 
En sonunda, 8 Mart 
1908 günü, hak
larını alabilmek için 
son çare olarak 
greve giderler.
Ancak patronlar bu 
greve zalim bir 
şekilde müdahale 
ederler. Greve 
giden kadınlar fab
rika binasına kil
itlenirler. Patronlar 
bu yolla grevin 
başka fabrikalara 
sıçramasını 
engellemek isterler. 
Ancak beklenmedik 

bir şey olur ve 
fabrika yanmaya 
başlar. Ne yazık ki 
yangından fabrika
da bulunan kadın 
işçilerden çok azı 
kaçarak kurtulmayı 
başarır Yanan fab
rikadan kaçmayı ve 
fabrikanın çevre
sine kurulmuş olan 
barikatları aşmayı 
başaramayan 129 
kadın işçi yanarak 
ölür. Aynı yıl diğer 
endüstri kollarında
ki kadınlar da 
mücadeleye devam 
ederler. Kadınların 
yürüttükleri 
mücadelenin 
temelinde seçme ve 
seçilme hakkı, gün
lük çalışma saat
lerinin, koşullarının 
ve ücretlendir- 
menin yeniden 
düzenlenmesi gibi 
konular bulunmak
tadır. Dünya 
Kadınlar Gününde 
bugün de ilk başlar
da yapıldığı gibi 
eşitlik için, bağım
sızlık için, politik 
haksızlıkların 

ortadan kalkması 
için, daha iyi yaşa
ma ve çalışma 
koşulları elde ede
bilmek için 
çalışılıyor.
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, 1977 
yılında 8 Mart’ın 
Dünya Kadınlar 
Günü olarak kutlan
masını kabul etti, o 
günden beri her yıl 
mart ayının 8. günü 
dünya kadınlar 
günü olarak 
kutlanır
İLGİNÇ BİLGİLER 
Birleşmiş Milletler 
tarafından yapılan 
bir araştırmaya 
göre;
1. Dünyadaki işlerin 
%66’sı kadınlar 
tarafından 
görülüyor.
2. Buna karşın . 
kadınlar dünyadaki 
toplam gelirin 
ancak %10’una 
sahipler.
3. Dünya’daki mal 
varlığının ise % 
1’ine sahipler.
4. Başka bir değişle 
dünyadaki işlerin %

34’ü erkekler 
tarafından 
görülüyor ama 
erkekler dünyadaki 
toplam gelirin % 
90’ına ve toplam 
mal varlığının % 
99’una sahipler. 
Türkiye’den 
Rakamlar ( Milliyet, 
8 Mart 2001) 
1. Şehirlerde evli 
kadınların % 18’i, 
köylerde de % 76’sı 

eşleri tarafından 
dövülüyor.
2. Kadınların % 
57,7’si evliliklerinin 
ilk gününde şidde
tle karşılaşıyor.
3. Aile içi suçların 
% 90’ını kadına 
karşı işlenen suçlar 
oluşturuyor 8 mart 
dünya kadınlarının 
kadınlar günü 
kutlu olsun.

Dikkat! MSN isseler virüs yayıyor
Bugünden itibaren 

aktif olmaya 
başlayan ve henüz 
kimliği ve etkileri 
hakkında bilgi 
verilmeyen bir virüs, 
MSN Messenger adlı 
sohbet programın
daki açıkları kulla
narak kullanıcılar 
arasında yayılmaya 
başladı.
Pek çok kullanıcının 
bilgisayar sistemine 
zarar verdiği 
bildirilen bu virüs, 
kişilerin listesindeki 
diğer insanlar 
tarafından gönder
iliyor. Listenizdeki 
kişilerden gelecek

türü bilinmeyen 
dosyaları bilgisa
yarınıza kaydetmem- 
eye özen gösterin.
Sanıyorum türünün 
ilk örneği olan bir 
virüsle karşı 
karşıyayız.
Bilgisayarlara hangi 
yolla bulaştığı 

henüzbilinmeyen bir 
virüs, MSN 
Messenger kul
lanıcıları arasında 
hızla yayılıyor. 
Kullanıcının MSN 
Messenger adlı soh
bet programına 
dahil diğer kişiler 
tarafından gönder- 

iliyormuş gibi gelen 
bu dosyaları kesin
likle kabul etmemek 
ve bilgisayara kay
detmemek gerekiy
or.
MSN Messenger 

üzerinden gelen 
virüs, kabul edildiği 
taktirde bir kopy
asını otomatik 
olarak, listede bulu
nan tüm diğer kul
lanıcılara gönderiy
or. Bu virüs o kadar 
tehlikeli ki, anti- 
virüs programlarını 
ve diğer program 
yönetimi uygula
malarını da kilitliyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 

GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAMAUNIR

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 SÛ 83 Fax: 513 35 35
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Çocuklarda göz bozuklukları kalftımsai
Trabzon 
Numune 
Hastanesi Göz 
Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. 
Orhan Öztürk, 
çocukların eli, 
yüzü, burnu 
nasıl anne 
babaya benziy
orsa, göz 
bozukluklarının 
da katılımsal 
olarak anne ve 
babâya benzeye
bileceğim söyle
di.
Zor doğum yada 
hamileliğin ileri 
dönemlerinde 
annede oluşacak 
rahatsızlığın, 
gözdeki kasları 
besleyen damar
lar ve sinirlerde
ki bozukluğun 
çocukta şaşılığa 
neden olabile
ceğini ifade eden 
Dr. Öztürk "Göz 
tembelliği, 
şaşılık, miyop, 
hipermetrop!, 
astigmat çocuk
larda en sık 
görülen göz 
sorunlarıdır. Bu 
sorunların erken 
tanısı önemlidir. 
Ülkemizde tara
malar sıklıkla 
okul öncesi ve

okulda olduğu 
için bu bozuk
luklar ancak 
okulda tespit 
edilebilmektedir. 
Göz kusurlarının 
da genetik geçişi 
vardır. Çocuk
ların eli, yüzü, 
burnu nasıl anne 
babaya benziyor
sa göz bozukluk
ları da kalıtımsal 
olarak geçer. 
Göz problemi 
olan ailelere 
çocuklarını 
erken yaşta kon
trol ettirmesini 
öneriyoruz.
Bunun için en 
uygun zaman 1. 
yaş civarıdır.
Çünkü gözlerin 
gelişimi 2 yaşına 
kadar devam 
ediyor ve normal 
fonksiyonlarını 
bu yaşta 
kazanıyor" dedi. 
Çocuklarda miy- 

opun çocukluk 
döneminde 
erken tanısının 
konulabileceğini 
ancak iler
lemesinin durdu- 
rulamayacağını 
kaydeden 
Öztürk, "Diğer 
bir bozukluk 
hipermetropidir. 
Bu çocuklar 
genellikle çok 
sık göz kırparlar. 
Çünkü göz kırp
tıkça korneadan 
bir tabaka gelip 
geçiyor. Göz bir 
an net görüyor, 
sonra tekrar 
bulanıklaşıyor. 
Elinde tuttuğu 
bir şeyi çok yakı
na getirerek 
bakar. Aileye, 
'başım, gözüm 
ağrıyor' diyebilir. 
Geçmeyen 
sulanma ve 
kızarıklıklar ola
bilir. Aileler, bun

lardan şüphe
lenip doktora 
götürürse hiper- 
metropi ortaya 
çıkabilir.
Tedavide yine 
gözlükler kul
lanılır. Diğer bir 
bozukluk şaşılık
tır. Hamileliğin 
ilk üç ayında göz 
kasları geliştiği 
için burada bir 
sorun olabilir.
Genetik veya 
gözün boyutuyla 
ilgili bir sorun 
olabilir. Zor 
doğum veya 
hamileliğin ileri 
dönemlerinde 
annede oluşacak 
rahatsızlıklarda 
gözdeki kasları 
besleyen damar
lar ve sinirlerde 
bozukluk sonucu 
şaşılık oluşur. 
Bunun haricinde 
görme bozukluk
larından kay
naklanan şaşılık 
olabilir.
Pramatürelerde 
gelişim geriliği 
olan çocuklarda 
veya yüksek 
ateş havale 
geçiren çocuk
larda da kayma 
olabilir" diye 
konuştu.

Eczanelerden kolaylıkla 
temin edilebilen burun 
açıcı damlaların uzun 
süreli kullanımlarında 
çok zararlı etkileri 
görülmekte.
Burun tıkanıklıklarında 

uzmanlar tarafından 
1 haftadan uzun kullanıl
maması önerilen bu tür 
damla ya da spreyler 
başlangıçta hastaları 
rahatlatan kolay bir 
uygulama olduğu için 
yaygın olarak kullanıl
maktadır ancak bu 
kolaylık bir alışkanlık 
haline dönüştüğünde 
burun içerisinde konka 
adı verilen yumuşak 
dokuların büzüşme işlev
lerini bozarak daha fazla 
şişmelerine yol açıyor 
böylelikle hasta daha 
fazla damla kullanmak 
zorunda kalarak bağımlı 
hale geliyor.
Bu kısır döngü eğer 

uygun bir tedavi 
görülmemişse bazen yıl
larca hatta ömür boyu 
sürebiliyor. 1 hafta 
derken 40 sene bu 
damlaları kullanan hasta
lar var. Burun içi dokuları 
artık bu damlalar 
olmazsa büzüşemez hale 
geliyor. Hastanın burun 
tıkanıklığı giderek şid
detleniyor ve ciddi sol

unum güçlükleri yarata
biliyor. Bu durum kalp 
ve tansiyon hastalıklarına 
kadar gidebiliyor. Bu 
hastaların çoğu yanlış 
olarak durumlarının bir 
tedavisi olmadığını 
düşünüyor. Oysa özellik
le erken dönemlerde 
burun açıcı damlaların 
yerini alabilecek başka 
ilaçların kullanım1 ile 
sorun çözülebiliyor. 
İlerlemiş olgularda ise 

şişmiş olan konkaların 
günümüzde laser yada 
radyofrekans dalgaları 
ile küçültülmeleri ile yük
sek bir başarı sağlanıyor. 
Bu uygulamalar 
günümüzde bir kaç daki
ka süren, ağrısız, kana
masız, tamponsuz küçük 
operasyonlar şeklinde 
yapılabiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE(d
w:

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94 8 MART SALI 

ÇAMLICA ECZANESİ■ V I

j

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 2$

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMLİK

riîö7??ı

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 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

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2074 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Tüketici Hattı 
08002198045

İRTİBAT İÇİN:
İst. Avrupa: Megacenter-Bayrampaşa / İSTANBUL
IsL Asya : Maltepe / İSTANBUL
Edirne : Edirne 
Bursa : Bursa

Tel: (0.212) 437 22 30
Tel: (0.216) 441 50 92
Tel: (0.284) 21414 81
Tel: (0.224) 211 35 37

AkyOrek Kardeşler Şirketler Grubu'nun tescilli markasıdır.



Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ortak basın toplantısı düzenledi

Soykırım iddialarına ortak tavır
CHP lideri Deniz Baykal ile Başbakan Erdoğan'ın birlikte yaptıkları görüşmeden Ermenilerin soykırım iddialarına karşı Türkiye'nin arşivini açma ve 
ortak hareket etme kararı çıktı.Görüşme sonrası Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal ortak basın toplantısı düzenlediler. Haberi sayfa 10’da

V TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Mart 2005 Çarşamba 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

Borsa Meclis üyeleri için İlçe Seçim Kurulu yeniden kur’a ile isim belirledi. Sonuç değişmedi.

Kur’a Borsa’yı ikiye böldü
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Böylesi görülmedi
Seçim litaratürlerine mi, yoksa Borsa 

Seçimleri litaratürlerine mi girer, bilmi
yorum ama, böylesi az görülmüştür.

Dün, Gemlik Ticâret Borsa’sı Meclis 
seçimleri için yeniden kur’a çekimi vardı.

Ne olmuştu Borsa’da..
3 Mart günü yapılan Meclis seçimlerini 

Nazım Bayrak ve Haluk Güveniş’in liste 
başı olduğu iki grup katılmıştı.
Seçimler sonucu iki taraf ta 114 oy 

almıştı.
Böylesi bir eşitlik ilk kez yaşanıyordu.
İlçe Seçim Kurulu Yargıcı, “sonuçu 

kur’a belirliyecek” dedi ve iki liste 
başının adı torbaya kondu.

İçinden Haluk Güveniş adı çıktı.
Liste olduğu gibi Borsa Meclisi’ni oluş

turacaktı.
Ama, Nazım Bayrak, TOBB’den görüş 

alıp, kur’a şekline itiraz etti.
Yargıç inceledi ve itiraz sahiplerini haklı 

buldu.
Bu kez Haluk Güveniş ve ekibi ikinci 

karara İl Seçim Kurulu’nda itiraz ettiler, 
itiraz red edilince dün ad ada yeniden 
kur’a çekildi.

Gelin görün ki, bu kez de torbadan asil 
ve yedek üyeler iki listeden de eşit çıktı.

Haluk Güveniş kur’adan çıkmadı ama 7 
arkadaşı Nazım Bayrak ye listesi ile bir
likte çalışacak.

Şimdi Borsa da Başkan kim olacak 
sorusu soruluyor.

Bu kadar ilginç sonuçlu bir seçim bir 
daha kolay kolay yaşanmaz.

Hayırlı olsun.

İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz kabul edilmeyince dün Borsa Meclisi 
için yeniden bire bir kur’a çekimi yapıldı. Kur’ada iki listedeki asil ve 
yedek üyeler 7 şer oy aldılar. Kur’a sonucu iki listede eşitlik bozulmadı.

Haluk Güveniş Listesi:
IGemlik Ticaret Borsası Meclisi Yönetimine seçilenler

Iscj emeklililerine

Nazım Bayrak Listesi:
1. Nazım Bayrak
2. Erdoğan Barutçuoğlu,
3. Kaptan Zeytincilik
4. Mehmet Güreşçi
5. Hüseyin Başaran
6. Mustafa Başsoy
7. Katırlı Köyü Kooperatifi.

V Haberi sayfa 4’de

1. Doğan Zeytincilik
2. Çakıroğlu Zeytincilik
3. Aysal Zeytinleri
4. Nastas Zeytincilik
5. Ünlü Zeytincilik
6. Zeki Başaran
7. Şerafettin Bağcı

S Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dün tüm dünya da etkin

liklerle kutlandı.
İlçemizde de dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması 

nedeniyle, çeşitli kuruluşlar demeçler verdiler.
Özel Türe Özürlüler Okulu öğrencileri de kadınlara 

karanfil dağıttı. Haberleri iç sayfalarda

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

Haftada Bir

Kredi kartları

Son seneler de 
başlayan, gittikçe çığ gibi 
büyüyenkredi kartları 
bataklığı bir çok insanı 
yutacak, bir çok ailenin 
dağılmasına - yıkılmasına 
sebeb olacak.

İnsanlarımızın çoğu bu 
kartları sevdikleri için değil, 
insanlarımız parasızlıktan 
bu kartlarla borçlanıyor.

Bu borçlanmanın çoğun
luğu inanıyorum ki zaruri 
ihtiyaçlarını karşılamak, 
karnını doyurmak için ...

Dar ve sabit gelirlilerin 
reel gelirlerinin uzun 
süredir artmaması nedeniyle 
ortaya çıkan bir fakirlik var.

Milli gelirimiz düşük, kişi 
başına 3- 4 dolar civarında , 
Avrupa birliği ülkelerinde 15 
- 30 bin dolar.

Kişi başı milli gelirimiz 
sadece az değil,dağılımı da 
çarpık.

İstikrar tedbirlerive de 
yüksek faiz uygulaması 
çarpıklığı artırıyor.

Bu günkü sistem de 
fakirden devlete devletten 
de zengine hızlı bir gelir 
akışı pompalanması var...

İnsanlar güç durum da 
olmasalar marketler “ 
Ekmeği - sütü - maydanozu” 
kredi kartıyla 6 taksitte 
satar mı. ?

“ Ekmeği - sütü - may
danozu” 6 taksitle satın 
alacak duruma düşmüş 
insanlar kredi kartlarını 
keyif için mi, yoksa bunu 
zorunluluktan mı kullanıyor.

Gelirleriyle geçimini 
sürdüremediğini görünce 
her bankadan kolayca kart 
alıp limitlerini sonuna kadar 
kullanarak ayakta kalmaya 
çalıştılar..

Asgari ücretle zorla bir 
iş bulan çalışan bu ücretin 
karınlarını doyurmadığını 
görünce ,kredi kartlarının 
verdiği olanak ile bir süre 
idare etmeye çalıştı...!

Ama bu bir çare değil 
BATAKTI...

Parasızlıktan kart 
borçlarını ödeyemeyen 

| küçük - büyük eşyalarını,

hatta evlerini satıyorlar.
Bankaların kredi kartları 

ile ihtiyaç sahiplerine; 
özellikle orta - alt gelir 
grubundaki halka sağladık
ları ödeme kolaylıklarını 
sınırlandırmak soruna çözüm 
getirmez .

Sorunun temelin de 
fakirlik var...

Asgari ücretli - 
emeklilerin nasıl geçindiği
ni hiç mi hiç merak 
etmeyenler bu batak ortaya 
çıkınca suçlu arayışında

“Kredi kartlarını sınır
landırmaları “ neye çözüm 
olur ki. ?

Ekonomi yönetimi borç 
ödemekten ibaret değildir.. 
Borsaya - dövize - faize 
bakarak , zenginlerin kolu
na girerek ekonominin ne 
durumda olduğu izlenmez 

Halka bakacaksın , mut- 
fakda ki kaynayan tencerenin 
içinde ne var buna bak...

Bunların yapılmadığını 
herkes görüyor.

Bir çok sorun var ,göç 
var, işsizlik var.

Bunları yazana “Kötü 
gözle “ bakılıyor.

Her olumsuz gelişmeye 
yeni bir kılıf bulunuyor.

SSK hastaneleri Sağlık 
Bakanlığına devredildi, 
ortalık biribirine girdi...!

Kısaca sistem çöktü...
Akşam televizyon haber

lerin de izlemişsinizdir 
Başbakan gözümüzüniçine 
bakarak rahat .uyduruk 
sebeblerileri sürerek sis
temin arkasındayız mesajını 
veriyor.

Gel de şaşırma...
Hükümette ana s ">runu 

görmezden gelerek kılıf 
arayışına çıktı. Sıkıntı 
bankaların verdiği fazla 
kartlar dedi.

Kredi kartlarını kontrol 
altına almak doğrudur, ama 
ana sorun FAKİRLİK ...

Sıkıntı fakirlikten kayak- 
lanıyor, gelir yetersizliğin
den kaynaklanıyor, 
insanların karınlarını doyu- 
ramama çaresizliğinden 
borça batmalarından 
kaynaklanıyor..

AKP’li bayanlardan 
böbrek hastası genç

kız için kermes
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Kadın Kolları 
yönetimi Böbrek 
hastası genç 
kız için gıda 
kermesi düzen
lediler.
Belediye Sergi 
salonunda 
dün yapılan 
kermeste 
AK Parti İl Kadın 
Kolları başkanı 
Avukat Canan 
Cançelik ile İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak'ın eşi 
Melahat Çakmak, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
eşi Nuriye Turgut 
ile kadın kolları 
üyeleri hazır 
bulundular.
Kermesin açılış 
kurdelesini 
kesen 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Avukat 
Canan Cançelik, 
hayırlı bir 
düşünceyle 
yapılan bu ker
mes için İlçe 
Kadın Kollan 
yönetimini kut
ladı.
Uzun zamandır 
böbrek rahatsı
zlığı çeken 21 
yaşındaki Hülya 
Yalçın için AK

Parti 
kadın kolları 
üyelerinin 
evlerinde kendi
lerinin yaptıkları 
yiyecekleri satarak 
biraz olsun destek 
sağlamak 
arzusunda olduk
larını dile getiren 
İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, 
elde edecekleri 
geliri böbrek has

tası genç kızın 
ailesine 
vereceklerini 
söyledi. 
21yaşındaki 
böbrek hastası 
Hülya Yalçın'ın 
ailesinin sıkıntılı 
hayat yaşadığı 
bildirilirken 
kardeşlerinin de 
halen asker oluşu 
ailenin maddi 
sıkıntı içinde 
oldukları bildirildi.

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Borsa Meclis üyeleri için İlçe Seçim Kurulu yeniden kura ile isim belirledi. Sonuç değişmedi.

İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz kabul edilmeyince dün Borsa Meclisi için yeniden bire bir kur’a çekimi
yapıldı. Kur’ada iki listedeki asil ve yedek üyeler 7 şer oy aldılar. Kur’a sonucu iki listede eşitlik bozulmadı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
Borsası'nda yaşanan 
Meclis üyelerinin 
seçimindeki belirsiz
lik dün sona erdi. 
İl Seçim Kuruluna 
Haluk Güveniş ve 
arkadaşlarının yap
tığı itirazın kabul 
edilmemesinden 
sonra, dün İlçe 
Seçim Kurulu tarafın
dan yapılan kur’a ile 
Meclis asil ve yedek 
üyelerinin belirlen
mesinde yine 
eşitlik çıktı.
Ticaret Borsa’sı 
Salonunda İlçe 
Seçim Kurulu tarafın
dan kur’a ile yapılan 
belirlemede yedek 
listeden başlayan 
kur’a çekiminde bu 
kez de 7-7 eşitlik 
çıktı.
Asil listelerin başın
da bulunan Haluk 
Güveniş ile Nazım 
Bayrak'ın kur’a çeki
minde bu kez tor
badan çıkan taraf 
Nazım Bayrak oldu. 
3 Mart Perşembe 
günü yapılan Ticaret 
Börsası seçimlerinde 
Haluk Güveniş ile

Nazım Bayrak'ın lis
tesi 114'er oy alınca 
ilk sırada yer alan 
Haluk Güveniş ile 
Nazım Bayrak'ın 
isimleri torbaya 
konarak kur’a 
çekimine gidilmişti. 
Kura'da kazanan 
Haluk Güveniş listesi 
olurken, Nazım 
Bayrak ve listesi 
sonuçlara itiraz 
etmişti.
İlçe Seçim Kurulu 
Meclis üyelerinin bire 
bir kura ile belirlen
mesi kararı alırken, 
bu kez Haluk 
Güveniş ve 
arkadaaşları bu 
karara, İl Seçim 
Kurulu’na başvu
rarak itiraz etmişler
di.
İl Seçim Kurulu, 
Gemlik İlçe Seçim 
Kurulu’nun verdiği 
kararı doğru bularak, 
Güveniş’in itirazını 
red etti.
Daha önce yapılan 
seçimde Haluk 
Güveniş listesinin 
14. sırasında yer alan 
Mahmut 
Solaksubaşı'nın lis 
tede yaşanan 
çizilmeler sonucunda

yedek listenin en 
sonuna getirildiği 
gözlenirken, karara 
itiraz eden Mahmut 
Solaksubaşı İlçe 
Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim Ali 
Bülbül'e kuraya katıl
mayacağını belirten 
dilekçe verdi.
EŞİTLİK BOZULMADI 
Kura çekimine yedek 
listenin en sonunda
ki isimden başlayan 
Sandık Kurulu 
Başkanı İdris Aka, 
topların içine yer

leştirdiği isimleri 
çekti. Kura sonunda 
iki listenin yedek 
üyelerinde 7-7 eşitlik 
çıktı.
Asil listenin çekimine 
geçildiğinde ise 
heyecanla birlikte 
merakta başladı.
14 kişiden oluşacak 
olan meclis lis
tesinde başkan aday
larından Haluk 
Güveniş ilk kurada 
yakaladığı şansını bu 
kez bulamadı.
Her sıradaki isimlerin 

belirlendiği kura 
çekiminde Haluk 
Güveniş’in listesinde 
bulunan Doğan 
Zeytincilik, Çakıroğlu 
Zeytincilik, Aysal 
Zeytinleri, Nastas 
Zeytincilik, Ünlü 
Zeytincilik, Zeki 
Başaran ile 
Şerafettin Bağcı 
şanslı çıkarken, diğer 
listede bulunan 7 
isim şöyle belirlendi. 
Nazım Bayrak, 
Erdoğan 
Barutçuoğlu, Kaptan

Zeytincilik, Mehmet 
Güreşçi, Hüseyin 
Başaran, Mustafa 
Başsoy, Katırlı Köyü 
Kooperatifi.
Ticaret Borsasında 
yaşanan ve eşitlikle 
sonuçlanan kura 
çekiminden sonra 
iki listeden de 
oluşan meclis üyeleri 
önümüzdeki 
günlerde bir araya 
gelerek Ticaret 
Borsası'nın yeni 
başkanını 
seçecekler.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Okul Duvarları
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliklerine okul duvarianna 
ilan alma yetkisi vermiş.
İçki ve meşrubat üreticilerine gün doğdu.
Basarlar milyarları sigara, bira, rakı, kolalı içki dev ilanlan 
alır duvarlarda yer.
Seslenecekleri 60-70 yıl müşteri olacak çocuklarla, gençler.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgerlerini hiç?...

SP Kadın Komisyonu 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı

Saadet Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü 
kutladı.
SP Kadın 
Komisyonu 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, “Dünya ya 
yön veren ve 
hareketin itici gücü 
tarih boyunca hep 
kadınlar olmuştur. 
Onlar, bu 
coğrafyadan nice

imanlı kahramanlar 
çıkarmıştır. Yine de 
çıkaracaklardır.” . 
dediler.
Yazılı açıklamada, 
“Haksızlığın çifte 
standartın olmadığı, 
insanların inandığı 
gibi yaşadığı 
yeniden büyük 
Türkiye’ye kavuşma 
özlemiyle 8 Mart' 
Dünya Kadınlar ’ 
gününü kutluyoruz” 
denildi.
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İşçi emeklilerine şefkat indirimi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

işçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi yönetim 
kurulunun 
ziyarette bulunduğu 
özel sağlık 
kuruluşlarından 
destek geldi.
Gemlik İşçi 
Emeklileri Şube 
başkanı Hüseyin 
Yener ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
ziyaret ettiği Özel 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi ile Özel 
Şifa polikliniği 
yöneticileri muayene 
Ve laboratuvar 
hizmetleri için özel 
indirim yapabilecek
lerini bildirdiler.
Dernek yöneticileri 
ilk olarak ziyaret 
ettikleri Özel 
Uzmanlar Tıp 
Merkezinde yönetim 

I kurulu başkanı
Dr. Feza Şen ile 
görüşerek dernek 
üyesi emeklilere 
yönelik destek 

talebinde bulundu
lar.
OLUMLU KARŞI
LANDI 
Özel Uzmanlar 
Tıp Merkezi yönetim 
kurulu başkanı 
Dr. Feza Şen, ilçe 
genelinde çeşitli 
kuruluş ve 
derneklere uygu
ladıkları indirim 
uygulamalarından 
işçi emeklilerine 
özel indirim yapa
bilecekleri 
müjdesini verdi. 
Uzmanlar 
Tıp Merkezinde 
uygulanan tüm 
sağlık tetkikleri için 
özel indirim sözü 
veren Dr. Feza Şen, 
düşündükleri 
yüzde 30-40 arasın
daki özel indirimi 
yönetim kurulu ile 
görüşerek olur 
alındıktan sonra 
uygulamaya koya
caklarını söyledi. 
ÖZEL ŞİFA 
POLİKLİNİĞİ 
TALEBİ

GÖRÜŞECEK 
İşçi Emeklileri 
yönetim kurulu 
üyeleri ilçede yeni 
isimle hizmete 
giren Özel Şifa 
Polikliniği'ni de 
ziyaret ederek 
aynı talebi sundular. 
Burada Poliklinik 
Başhekimi 
Prof. Dr. Ömer 
Daregenli ve Dr. 
Fatma Daregenli'nin 
yanı sıra poliklinik 
sahiplerinden 
Adnan Tekin'le 
görüşen Hüseyin 
Yener ile yönetim 
kuruluna olumlu 
yanıt verildi.
Yapılan görüşmede 
İşçi Emeklileri 
derneğinin talebini 
olumlu karşılayan 
Adnan Tekin ile 
yönetim kurulu 
üyeleri doktorlar, 
önümüzdeki gün
lerde hazırlayacak
ları indirim '■ 
listesini derneğe 
sunacaklarını 
bildirdiler.

İkinci laboratuvar hazır
Seyfettin ŞEKERSÖZSeyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar 
Anadolu Lisesinde 
tamamlanmakta 
olan Bilgisayar 
laboratuarı 
yakında öğrenci
lerin hizmetine 
girecek.Yaklaşık 2 
yıl önce Bakanlık 
desteği ile kurulan 
16 bilgisayardan 
oluşan ilk laborat
uarın ardından 
okulun imkanlarıy
la kurulmakta olan 
yeni bilgisayar 
laboratuarı 
sayesinde öğren
ciler her tür çalış
malarını İnter
netten yapabile- 
cekler.Şu anda 11 
bilgisayarın çalışır

|

durumda hazır 
hale getirildiğini 
söyleyen Okul 
Müdürü İdris Aka, 
her iki laboratuar
da da ADSL sis
teminin bulun
duğunu bildirdi. 
İki laboratuarda da 
projeksiyon ve 
görsel tepegöz 

sisteminin bulun
duğuna dikkat 
çeken İdris Aka, 
öğrencilerin öğlen 
ve akşam okul 
bitiminden sonra 
İnternetten her tür 
çalışmalarını 
rahatlıkla yapa
bileceklerini 
duyurdu.

Gemlik Özürlüler 
Okulunda rehabili
tasyon gören 
çocuklar dün 
çalışan kadınları 
ziyaret ederek 
onlara kırmızı 
karanfil dağıttılar. 
8 Mart Dünya 
Kadınlar günü 
nedeniyle önce 
Hükümet 
Binasında çalışan 
tüm kadınları 
ziyaret eden özür
lü çocuklar, 
müdürleri Tamer 
Sivri ile öğretmen
leri nezaretinde 
daha sonra 
Belediye binasına 
giderek burada L____

çalışan bayanlara 
kırmızı karanfil 
dağıttılar.
Bankaları da 
ziyaret eden Özür
lü çocuklar, bayan 
çalışanların yanı 
sıra bankada bulu
nan kadın müşteri
leri de unutma

yarak onlara da 
karanfil verdiler. 
Özürlü çocukların 
çalışan bayanlara 
yönelik hareket
lerinden çok 
duygulanan 
bayanlar onları 
sevip öperek 
teşekkür ettiler.
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ItutniısııtaSiljıtf
Kumlaspor Başkanı Özcan Demir, geçtiğimiz hafta Bıırgaz- Kumlaspor 

maçında yaşanan olaylar sebebiyle gazetemize açıklama yaptı.

MHP’Lİ HANIMLARDAN BASIN AÇIKLAMASI

'Kadın para kazanma aracı değildir’
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
Pazar günü 
Mudanya sahasın
da oynanan 
Burgaz-Kumlaspor 
maçında yaşanan 
olaylar nedeniyle 
hakem camiasın
dan özür dileyen 
Kumlaspor 
başkanı Özcan 
Demir, çıkan olay
ların maçın hakş- 
mi Engin 
Nurkaya'nın hak
sız kararlarından 
meydana geldiğini 

| söyledi.
* İlk yarının 31. 

dakikasına kadar 
maçın hakeminin 
takımı aleyhine 
haksız olarak 3

; penaltı kararı 
verdiğini söyleyen 

’ Özcan Demir, bu 
dakikalarda futbol
cuları Özkan 
Altındiş'in 
hakem Nurkaya'ya 
attığı tokadın 
takıma mal edile
meyeceğini

savundu. 
Futbolcularının 
yaptığı hareketin 
sportmenlikle bağ 
daşmadığını 
söyleyen Demir, 
"Bu futbolcuyu 
kadro dışı 
bırakarak kulüple 
olan ilişiğini 
kestik" açıkla
masını yaptı.
Yaşanan 
olaylardan 
dolayı Kumlaspor 
camiası olarak 
büyük üzüntü

içinde olduklarını 
dile getiren Özcan 
Demir, başta 
ASKF'DEN VE 
Hakemler 
Federasyonumdan 
özür dileyen 
Özcan Demir, 
bir anlık kızgınlıkla 
yaşanan olayların 
bir daha yaşanma
ması için hakem
lerin de 
Kumlaspor 
maçlarında taraf
sız düdük çal
malarını istedi.

Seyfettin SEKERSÖZ 

MHP Gemlik İlçe 
Kadın Kolları yöneti
mi yaptığı basın açık
lamasında 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
günü'nü kutlarken, 
kadının eğlence ve 
para kazanma aracı 
olmadığını dile 
getirdiler.
Parti binasında 
yapılan basın açıkla
masında bir araya 
gelen kadınıkolları 
başkanı Beyhan 
Soyarslan ile bayan
lar, Müslüman Türk 
kadınının hayatın her 
alanında sorumlu bir 
hanımefendi olarak 
ailesinin yanında yer 
aldığı belirtilerek 
"Kadın saygılı bir eş 
ve şefkatli bir anne 
olarak yalnızca böyle 
bir günde değil, her 
zaman için kutlan
mayı ve topluma baş 
tacı yapılmayı hak 
etmektedir" denildi. 
Son dönemlerde 
Amerika ve 
Avrupa'nın özel

5

saygı duyulması,
adi birer kopyası gibi 
yayınlanan TV pro
gramlarında Türk
kadınının aşağılayıcı 
bir duruma 
düşürüldüğünü 
öne süren Beyhan 
Soyarslan, bu pro
gramların çoluk 
çocuk demeden 
tüm halkımıza 
seyrettirilmekte 
olduğunu söyledi. 
MHP İlçe Kadın 
kolları başkanı 
Beyhan Soyarslan, 
"Binlerce yıla varan 
Türk Kültürü ve İslâ
mî inançlarımıza 
göre kadın, art niyetli 
kişilerin elinde 
istismar aracı değil, 

korunması ve 
yüceltilmesi gereken 
mukaddes bir varlık
tır.
Kadını eğlence ve 
para kazanmanın 
basit bir aracı olarak 
gören uygulamalara 
karşılık, şeref ve 
haysiyetini her şeyin 
üstünde tutın bu tip 
uygulamaları kınıy
oruz.
Ülkemizi aldatma ve 
kandırma yoluyla 
idare etmekte olan 
AKP hükümeti 'aileyi 
ve toplumu koruyucu 
tedbirler' hususunda 
hiçbir gayret göster
memektedir" şek
linde konuştu.

Cezaevinden çıktı, 5 gasp olayına karıktı
Bursa'da 5 ayn 
bıçaklı gasp ve 
2 ayrı hırsızlık 
olayına karıştığı 
öne sürülen 2 
sabıkalı genç, 
polis tarafından 
yakalandı.
Zanlılardan 
birisinin cezaevin
den çıktığı gün cep 
telefonu çaldığı, 
bu suçtan da 
adliyece serbest 
bırakılınca 2 gün 
içinde döner bıçak
lı 5 ayrı gasp olayı
na karıştığı ortaya 
çıktı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım

İlçesi Zümrütevier 
Maltepe ve 
Temenyeri'nde 
2 gün içerisinde 
bıçak ve satır 
gösterilerek 2'si 
çocuk 5 kişinin 
cep telefonları 
gasp edildi. \ 
Gasp olaylarını 
gerçekleştiren 
kişiler, iki ayrı 
şahıstan da cep 
telefonu çaldı. Çok 
sayıda suçtan 
kaydı bulunan 
Emrah Y.(20) ve 
Adem D.(19) 
Gemlik İlçesi'nde 
polis ekiplerinin 
durumlarından 
şüphelenmesi 
üzerine 35 santim

uzunluğundaki 
bıçakla gözaltına • 
alındı. Sabıkalı 
gençlerin, Işıklar 
Polis Merkezi 
bölgesinde 7 
ayrı olaya karıştık
ları belirlendi. 
Olayın mağdurları 
olan kişiler, zanlı 
Emrah Y. ve Adem 
D. ile ele geçirilen 

bıçağı teşhis ettiler. 
Işıklar Polis 
Merkezi ve Yıldırım 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
Araştırma Bürosu 
ekipleri, gasp 
edilen cep telefon
ların satışına 
aracılık eden 
Y.Ç isimli şahsı da 
gözaltına aldı. Çalı

nan telefonlar
dan 2 tanesi 
satıldığı yerden 
temin edildi. 
Öte yandan 
gözaltına alı
nan Emrah 
Y.'nin bir süre 
önce 'Zorla 
alıkoymak ve 
mesken mah- 
suniyetini ihlal' 

suçlarından ceza
evine girdiği ve 
geçtiğimiz cuma 
günü tahliye 
edildiği belirtildi. 
Emrah Y.'nin ceza
evinden çıktığı 
gün, 'Emniyeti 
Suistimal Yoluyla' 
cep telefonu 
çaldığı ve bu suç

tan sevk edildiği 
savcılık tarafından 
serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Serbest 
bırakılan Emrah 
Y.'nin 2 gün 
içerisinde bıçak ve 
satırla 5 ayrı gasp 
olayını gerçek
leştirdiği ortaya 
çıktı.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifade vermeyi kabul 
etmeyen zanlılar, 
'bıçak tehdidiyle 
cep telefonu gasp 
etmek' suçundan 5, 
'cep telefonu hırsı
zlığı' suçundan 
2 ayrı tahkikat 
evrakıyla adliyeye 
sevk edildiler.
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Çocutomza tarçi yaşta mİ oyun seçmefeinız?
Hangi yaşta nasıl 
bir oyun?
Çocuğun yeni 
beceriler kazan
masının ve öğren
mesinin en iyi yolu 
oyun. Ancak 
bunun için pahalı 
değil, yaşına uygun 
oyuncaklara 
ihtiyacı var...
Ama hangi yaşta 
nasıl bir oyun 
daha yararlı?
En güzel öğrenme 

şekli kuşkusuz 
ki oyun 
Psikiyatrist Dr. 
Erdoğan Erdinç 
'Oynamak için 
bir alan ve uygun 
eşyalar yeterlidir. 
Bunlar pahalı 
oyuncaklar değil, 
çocuğun yaşına 
uygun nesneler

Kadınlar zirveyi zorluyor
Türkiye'de kadın
lar, karşılaştıkları 
pek çok soruna 
rağmen, 
başarılarıyla iş 
dünyasında 
zirveyi zorluyorlar.
Toplam iş gücü 
içinde yer alan 
2-3 milyon kadının 
sadece binde 
7'sini oluşturan 
girişimciler, 
başarıdan başarıya 
koşuyor.
Kadın Girişimciler 

olabilir. Çünkü 
çocuk zaten hayal 
gücüyle aynı eşya
da bir araba, bir 
uçak, bir bebek 
görebilir' diyor. 
OYUNCAK NASIL 
SEÇİLMELİ?
Az sayıdaki oyun
cak çocuğun oyun 
ihtiyacını giderm
eye yetmezken 
fazlası da oyunun 
ana unsuru olan 
merak ve heyecan 
duygusunun 
gelişmesine engel 
oluyor. Bu nedenle 
Dr. Erdinç, 
bazı oyuncakların 
özel günler için 
saklanması veya 
çocuğun bıktığı 
oyuncakların bir 
süre kaldırıl
masının yeniden

Derneği verilerine 
göre Türkiye, 
tüm OECD ve 
Avrupa ülkeleri 
arasında kadın 
girişimci oranının 
en düşük olduğu 
ülke konumunda 
bulunuyor. 
Türkiye'de iş 
gücüne katılan 
2-3 milyon kadının 
sadece yüzde 
0.7'si girişimci 
konumunda yer 
alıyor. Toplam 

işverenlerin 
yüzde 12.5'i, kendi 
hesabına çalışan
ların da yüzde 
10.8'i kadınlardan 
oluşuyor.
Günümüzde 
başarılı yönetici 
ve iş kadınları 
olarak iş 
dünyasının merdi
venlerini hızla tır
manan girişimci 
kadınlar, finans, 

merak uyandıra
cağını belirtiyor. 
Oyun sayesinde 
çocuk bildiklerini 
tekrarlama yoluyla 
pekiştirirken yeni 
şeyler de öğreniy
or. Örneğin, yere 
atılan bir bardağın 
şangırtıyla kırıl
ması, başka 
eşyaların da kırılıp 
kırılmayacağı mer
akını uyandırır 
ancak büyükler 
tarafından engel
lenir. Böylece 
çocuk, atılan 
eşyaların kırılabile- 
ceğini ve oyunun 
bazı sınırları 
olduğunu öğrenir. 
YAŞA GÖRE SEÇİN 
Doğumdan 
2 yaşa kadar 
göze kulağa hitap

perakende, eğitim, 
hukuk, tekstil, 
gıda, tarım, medya, 
turizm, enerji, 
ulaşım, ini, zat ve 
danışmanlık gibi 
pek çok sektörde 
çalışıyor.
Ernst and 

Young'ın 
Türkiye'de yaptığı 
bir araştırmada, 
kadınların 
çalışma arkadaşı 
olarak benim
sendiği, ancak 
yönetici olarak çok 
fazla kabul 
görmediği ortaya

eden renkli, 
hareketli, sesli nes
nelerin tercih 
edilmesi tavsiye 
ediliyor. 2 ile 7 
yaş arası duyma ve 
konuşma yeteneği
ni geliştirmek için 
şarkılar, teker
lemeler söylenir ve 
hikayeler anlatılır. 
Renk, şekil, boy 
veya sese göre 
sınıflandırılabilecek 
farklı renk ve boy
larda küpler, büyük 
yapbozlar ygundur. 
AİLELER İYİ 
GÖZLEMLEMELİ 
7 ile 11 yaş 
arasında derslerde 
öğrendiklerini 
zevkle uygulaya
bileceği bul
macalar, sayı oyun
ları gibi oyunlar,

çıksa da, 
Türkiye'nin en 
büyük kuru
luşlarının başında 
kadınların görev 
yapması da dikkat 
çekiyor.
Türkiye'nin 
dev gruplarından 
Sabancı Holding'in 
başına geçen 
Güler Sabancı, 
iş dünyasında 
faaliyet gösteren 
kadınların 
başarıları konusun
daki çok sayıda 
örnekten birini 
oluşturuyor.

Yağmur
Yağmur yağıyor yağmur 
Penceremden aşağı 
Bu krizin yüzünden 
Şaşırdım ben kavşağı. 

Rüzgar esiyor rüzgar 
Katmadı hiç pencere 
Geçim gemisi battı 
Kaynamıyor tren.

Sevgili siyasetçiler 
Avrupanın önünde 
El pençe divan durur 
Biz de çekeriz çile.

Yazma Demirali yazma 
Kendi kuyunuda kazma 
Onlar ne yaprsa yapsın 
Kendi moralini bozma.

ayrıca takım 
sporları, yarışmalı 
oyunlar kişilik 
gelişimini 
destekliyor.
Dr. Erdinç, 
11 yaş üstünün 
ise mantık 

oyunları ya da bir 
konuda fikir oluş
turmayı, fikrini 
sakin, akılcı bir 
şekilde savunmayı 
öğreten oyunları 
oynayabileceğini 
belirtiyor.
ELEKTRONİK 
OYUNCAK 
Elektronik oyun
caklar ise çocuklar
da el çabukluğunu 
geliştirme yanın
da zihinsel çalış
mayı da arttırıyor. 
Çocuk, oyun 
boyunca bilgisa
yarı alt etmeye 
çalıştığının farkı
na varıyor ve 
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becerisi arttıkça 
kendine güveni 
de çoğalıyor.
Elektronik oyunlar 
çocuklar için şans 
olmakla beraber , 
tehlike de içeriyor. 
İç dünyalarını 
geliştirecek, özgür
lüklerini yaşayacak 
ilgilerden uzak
laşan teknoloji 
bağımlısı 
çocuklar, üretici 
yeteneklerden 
yoksun büyüyor. 
Bu nedenle 
ailelerin bu 
konuda iyi gözlem
ci olması 
gerekiyor.
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Nema kredisinde Devletin lojman ve araç
faiz düştü

Ziraat Bankası, 
nema karşılığı 
verdiği kredide 
aylık faizi, yarından 
geçerli olmak üzere 
yüzde 1.8'e çekti. 
Banka'dan yapılan 

açıklamaya göre, 
'ekonomideki olum
lu gelişmelere' 
paralel, banka'nın 
mevduat faizlerinde 
indirime gidilmesi 
ve bunun sonucu 
kaynak maliyetinde
ki düşüşün müşter
ilere yansıtılması 
amacıyla, tüketici 
kredisi faiz oran
larında indirime

Sigarada da 
facia yaşanabilir

gidildi.
Bu kapsamda 
yüzde 2.2 olan 
tüketici kredisi faiz 
oranları, yarından 
geçerli yüzde 2'ye 

düşürüldü.
Nema karşılığı kul

landırılan tüketici 
kredisi faiz oranları 
ise yüzde 2.0'den 
yüzde 1.8'e indirildi.

gideri 84.6 trilyon
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
geçen yıl kamu
nun elinde bulu
nan 152 bin 631 
araç için 58.8 trily
on, 235 bin 172 
adet lojman ve 
sosyal tesis için 
de 25.8 trilyon lira 
harcama 
yapıldığını bildirdi. 
08 Mart 2005 11:32 
Kemal Unakıtan, 
DYP İğdır mil
letvekili Dursun 
Akdemir'in 
Türkiye'deki loj
man ve araç gider
lerine ilişkin soru 
önergesini yanıt
ladı.
2004 yılı itibarıyla 
kamu kurumların- 
dan, genel ve 
katma bütçeli 
kuruluşlara ait 82 
bin 252, karni ikti
sadi teşebbüsler
ine ait 17 bin 25,

mahalli idarelere 
ait bin 354 olmak 
üzere toplam 152 
bin 631 adet araç 
bulunduğunu 
kaydeden 
Unakıtan, askeri 
araçlar ve iş 
makinelerinin yer 
almadığı bu bin 
354 aracın bakım 
ve onarımı için 
geçen yıl yaklaşık 
58.8 trilyon lira 
harcandığını ifade 
etti.
Unakıtan, genel 
bütçeli idarelere 
ait 202 bin 336. 

katma bütçeli 
idarelere ait ise 32 
bin 836 olmak 
üzere konsolide 
bütçeli kurumların 
kullanımında 
toplam 235 bin 
172 adet lojman ve 
sosyal tesis 
bulunduğunu dile 
getirdi. Unakıtan, 
2004 yılında söz 
konusu k iman ve 
sosyal tesislerin 
bakım ve onarımı 
için de yaklaşık 
25.8 trilyon lira 
harcama 
yapıldığını bildirdi.

Tütün Eksperleri 
Demeği, rakıda 
yaşanan olayın 
sigarada da mey
dana gelebileceğini 
öne sürerek, önlem 
alınmasını istedi. 
Tütün Eksperleri 
Derneği'nden 
yapılan açıklamada, 
"Dernek olarak 
gelecek olan sigara 
tsunamisi hakkında 
uyarı yapmak iste
diklerini" bildirdi. 
Tütün mamul
lerindeki vergi 
oranının yüzde 
75 olduğu belirtilen 
açıklamada, bu 
durumun kaçak 
ve sahte ürünlere 
yönelmeye 
neden olduğu 
ileri sürüldü.
Kaçak ve sahte 

sigaraların 
tehlikelerine dikkat 
çekilen açıklamada 
şunlar kaydedildi: 
"Kaçak ve sahte 
sigaraların 
bünyelerinde bulu
nan hammadde, 
katkı maddeleri, 
sigara üretiminde 
kullanılan diğer sarf 
maddeleri kontrol
süz, standart dışı

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN

lAJ&UULaŞ ABONE OLUN

maddeler olduğun
dan son derece 
tehlikeli ürünlerdir. 
Sigarada kaçak ve 
sahte olayını her 
gün yeni bir 
polisiye vaka ile 
izliyoruz. Sınırdaki 
şehirlerimizi 
bırakın, bütün 
büyük şehirlerim
izde de bu tür sahte 
sigaraların 
piyasanın önemli 
bir kısmını işgal 
ettiğini herkes biliy
or. O kadar ki, 
kaçak ve sahte 
sigaraların art
masından dolayı 
Tekel 2000, 2001 ve 
Samsun 216 
markalarının üretimi 
neredeyse yarıya 
düşmüştür. Bu 
olayın maddi boyu
tunun çok önemli 
ve iştah kabartıcı 
olması, bu işin

uluslararası organi
zasyonlar ile 
yapıldığını 
düşündürmektedir." 
Ekonomik facianın 
yanında, rakıda 
olduğu gibi sigara
da da bir sağlık 
faciasının 
yaşanmaması için 
mutlaka önlem 
alınması istenilen 
açıklamada, 
akademik uzmanlığı 
ve eğitimi olan 
halen Tütün, Tütün 
Mamulleri ve 
Alkollü İçki 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (TAPDK), 
TEKEL ve istihdam 
fazlası personel 
olarak başka 
kuruluşlara 
nakledilen tütün 
eksperlerinin her 
türlü katkıyı 
sağlamaya hazır 
olduğu bildirildi.

ŞENEN Salibe Malzemeleri faeti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
w* Her çeşit baltk 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

âîktijû
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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Bursa Büyükşehir’den LPG uyarısı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı ekibi, 
son zamanlarda 
LPG ile çalışan bazı 
araçların sebep 
olduğu kazalar 
nedeniyle denetim 
yaptı. Başkan 
Hikmet Şahin de, 
LPG'li araç kul
lanan vatandaşlara, 
sızdırmazhk testi 
yaptırmaları 
konusunda uyarıda 
bulundu.
LPG ile çalışan 
araçların kaçak 
dönüşüm ve stan
dart dışı malzeme 
kullanımının yanı 
sıra, istasyonların 
da şehir içinde 
bulunmalarının 
sakıncalarına dikkat 
çeken Büyükşehir 

| Belediyesi Çevre 
. Koruma Daire

Başkanlığı, LPG 
istasyonlarının 
kuruluş ve denetim
lerinin 7 ayrı bakan
lığın görev alanına 
girdiğini hatırlattı. 
Halen yürürlükte 

olan yönetmeliğe 
göre, faaliyet 
gösteren tüm ista
syonların öncelikle 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK)’dan 
lisans almak zorun
da olduğunu 
belirten yetkililer, 
getirilen yeni uygu
lama ile ruhsat ala
mamış istasyon
ların bir daha 
lisans alamayacak
ları belirtildi.
7 adresten belge 
İstasyonlarda ben
zin pompaları ile 
LPG doldurmaya 
yarayan pompaların 
birbirine çok yakın 
olmasının risk oluş
turduğunu vurgu
layan yetkililer, 23 
Ocak 2005 tarihli 
yönetmeliğe göre 
Yapı Kullanma İzin 
Belgesi'nin 
belediye veya 
valilikten, işletme 
belgesinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığından 
alındığını açıkladı. 
Türk Standartları

(TS)11939 
Standardına göre 
(pompaların 
mesafeleri, yakının
da bulunan bina, 
okul, hastane v.b. 
yerlere mesafeleri 
en az 50 metre), 
Türk Standartları 
Hizmet Yeterlilik 
Belgesi'ni TSE'den, 
Geçiş Yolu İzin 
Belgesi ise 
Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
veya ilgili belediye 
başkanlığından 
alındığını belirttiler. 
Tank ve 
Tesisatın Test 
Kontrol Raporu'nun 
üniversitelerin 
ilgili birimlerinden, 
yangın gibi 
olağanüstü durum
lara karşı gerekli 
önlemlerin alındığı
na dair belgenin de 
belediye itfaiye 
müdürlüklerinden 
alınabileceği 
kaydedildi.
Ruhsatsız faaliyet 
5272 sayılı 
Belediye 
Kanunu'nun

80. maddesine isti
naden, önceden 
ilçe belediyeleri 
tarafından verilen 
ruhsatların bundan 
böyle büyükşehir 
belediyesinin 
sorumluluğunda 
olduğu belirtilen 
açıklamada, 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı tarafın
dan, ilçe ve belde 
belediyelerinden 
sınırları içindeki 
LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının lis
tesini ve durumları 
hakkında bilgi 
talebinde bulunul
duğu bildirildi. 72 
adet ruhsat dosyası 
gönderildiğini ifade 
eden Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı, ruhsat 
dosyaları ince
lendiğinde eksik 
evrakları nedeniyle 
ruhsat alamamış 
ancak halen çalış
maya devam eden 
istasyonlar

olduğunu tespit 
ettiklerini de bildir
di.
Şahin: Hassas 
davranacağız 
Bu kapsamda 
başvuruda bulunan 
tüm istasyonlar 
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanlığı, İmar 
İşleri Daire 
Başkanlığı, APK 
Daire Başkanlığı, 
Sağlık ve Sosyal 
İşler Daire 
Başkanlığı ve 
Zabıta Müdürlüğü 
yetkililerinden 
oluşan Ön İnceleme 
Kurulu'nca yerinde 
kontrol edileceğini 
vurgulayarak 
gereken 
iyileştirmelerin de 
yapılması 
sağlanacağı belirtil
di.
Denetimlerin hızlı 
bir şekilde devam 
ettiğini açıklayan 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
vatandaşları LPG'li 

araç kullanıyorlarsa 
mutlaka sızdırma- 
zlık testi yaptır
maları ve güvenilir 
firmaları tercih 
etmeleri konusunda 
uyararak, insan 
hayatının yanı sıra 
olabilecek mal kay
bının da önüne 
geçmek için bu 
konuda çok hassas 
davranacaklarını 
belirtti.
Bu arada denetim
ler nedeniyle eksik
liklerini daha iyi 
görme fırsatı bul
duklarını söyleyen 
İstanbul yolu 
üzerindeki Gür Oto 
LPG İstasyonu 
sahibi Ayhan 
Özendim, "Bu 
eksiklerimizi en 
kısa sürede tamam
layacağız. Ayrıca, 
bu yeni kanun ve 
yönetmelik hem biz 
işletmeleri hem de 
müşterilerimizin 
can ve mal güven
liğini koruması 
açısından çok 
önemli" diye 
konuştu.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 -514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Öğrenci affı için nitelikli 
çoğunluk aranacak

AK Parti, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından 'genel af 
niteliği taşıdığı ve 
TBMM Genel 
Kurulu'nda yapılan 
oylamada nitelikli 
çoğunluk aranmadığı 
gerekçesiyle veto 
edilen 'öğrenci 
affı'nın 2. kez 
görüşülmesinde nite
likli çoğunluk olan 
330'u arama kararı 
aldı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, mil
letvekillerinden Genel 
Kurul'daki görüşmel
erde 330'u bul
malarını istedi.
AK Parti Merkez 
Yürütme Kurulu'nun 
(MYK) dünkü toplan
tısında 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından bir kez 
daha görüşülmek 
üzere TBMM'ye gön
derilen öğrenci 
affının Meclis'ten

nasıl geçirileceği 
konusu da gündeme 
geldi. Başbakan 
Erdoğan'ın katıl
madığı toplantıda 
Cumhurbaşkanı 
Sezer*in veto 
gerekçesinde yer 
alan 'nitelikli çoğun
luk' uyarısının 
dikkate alınması 
kararlaştırıldı. AK 
Parti MYK, alınan 
karar doğrultusunda 
bugün TBMM Milli 
Eğitim 
Komisyonu'nda 
kabul edilen ve 
perşembe günü 
Genel Kurul'da 
görüşülmesi bekle
nen öğrenci affının 
oylaması sırasında 
nitelikli çoğunluk

olan 330'u arayacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
partisinin TBMM 
Grup Toplantısı'nın 
basına kapalı 
bölümünde bu 
konudaki kararı mil
letvekillerine duyur
du. Erdoğan, öğrenci 
affının Genel 
Kurul'daki 
görüşmeleri sırasın
da nitelikli çoğunluk 
şartının aranmasını, 
milletvekillerinin bu 
konuya özen göster
mesini istedi.
Erdoğan, "Toplum 
önünde haksız duru
ma düşmemek için 
330'u bulmalıyız" 
diye konuştu.

‘Mücadeleye başka yönden devam edeceğim’
KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş, 
"Cumhurbaşkanı 
olmasa da Kıbrıs 
meselesinin geri 
dönüşü olmayan ve 
Kıbrıs Türkünün tes
lim olacağı bir nok
taya götürülmesi 
durumunda, halkın 
sesini etkin bir şek
ilde duyuracağını" 
söyledi. "Bu amaçla 
cumhurbaşkanlığına 
aday olmadığını ve
serbest kaldığını" vur
gulayan Denktaş, 
"Ben kestane topla
mak için çıkmıyorum. 
Mücadeleye başka 
yönde devam etmek 
için buradan ayrıhyo- 
Kım" dedi.
Denktaş, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Kadınlar 
Konseyi heyetinin! 
kabulünde yaptığı 
konuşmada, "Atılan 
bazı adımlar var 
benim dışımda. Hedef 
nedir bilinmeden

atılan adımlar, bizi 
geri dönüşü 
olmayan ve teslim 
olacağımız bir nok
taya götürebilir. Bu 
adımlar atıldıkça, 
benim bir şey 
söylemem lazım. 
Bu mevkide ben, 
ancak Türk hüküme
tine mektuplar 
yazarak bir şeyler 
yapabilirim. Serbest 
kalırsam, halkın 
arasında, halkla 
beraber sesimizi daha 
etkin bir şekilde duyu
rurum diye düşünüyo
rum. Hiç olmazsa yan
lış bir yere saparsa 
Kıbrıs meselesi, 
kimse bizim alnımıza 
yazamaz 'Biz istedik 
de böyle oldu' diye. 
Referandumda 'evet' 
denmesinin nedeni, 
Türk hükümetinin 
'evet' dememizi 
istemesine bağlıdır. 
Bu Türk kökenlileri de 
etkiledi" diye konuş
tu.
Cumhurbaşkanlığı

makamına seçilecek 
kişinin devleti ve 
bağımsızlığı koruma 
andı içerek görevine 
başlayacağına işaret 
eden Denktaş, bu ant 
içildikten sonra 
bağımsızlığı ortadan 
kaldıracak imzanın
atılmasının anayasal 
bir suç olacağını 
söyledi. Denktaş, 
Türkiye'nin de Kıbrıs'ı 
feda edip etmeye
ceğinin merak konusu 
olduğunu ifade 
ederek, "Bizim yap
mamız gereken, 
bağımsızlığın ve 
devletin kıymetini 
bilen bir kitle oluştur
mak. Bağımsızlığını 
feda ettin mi, elinde 
olanlar da gidecek. 
Rumun azınlığı ola
caksın" dedi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor’da iki fire
Gemlikspor son iki haf

tadır çok iyi bir çıkış yakala
madı. Bu çıkışın bazı mimar
ları ne yazık ki yok.

Sol kanatta iyi durum 
gösteren Gökhan ne yazık 
ki çalışmak üzere 
Azerbeycan’a gitti.

Muharrem iyi özelliklere 
sahip bir futbolcu, ancak ne 
varki bazen oyun içinde 
kendi kaybedebiliyor. Topa 
devamlı pres yaparsa 
Gökhan’ı aratmayacağını 
tahmin ediyorum.

İkinci kan kaybı ise 
Samsun Üniversitesi’nde 
okuyan Tahsin. Çok 
çalışkan, takıma faydalı bir 
oyuncu.

Belki oyanacak maçlara

Kaynayan kazan

devam eder, idman soru
nunu halleder zannediyo
rum.

Tahsin’in yerine oynaya
cak iki oyuncu var. Biri 
maalesef ceza üzerine ceza 
alıyor. Bu sefer beş maç 
yok buda maçların sonuna 
gelmiş olur.

İkinci alternatif ise genç 
Caner, oynadığı müddetçe 
iyi randıman vereceğine 
inanıyorum.

Sayın hocalardan basit 
bir olay için takıma küsen 
Gökhan’ın tekrar takıma 
davet edilmesini bekliyoruz.

Gökhan uzun müddetten 
beri Gemlikspor’da oynuy
ordu. Nedense küstü. Tekrar 
takıma girmesini bekliyoruz.

Kazan yavaş yavaş kay
namaya başlıyor. Puan 
durumuna baktığımızda 
Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor var.

Haftayı Fenerbahçe ve 
Galatasaray katlı çıkaran 
takımlar oldular.

Trobzonspor ise 52 
puana sahip.

Ön sıralarda yerleşen bu 
takımların Beşiktaş bir 
hayli gerisinde.

Derbi maçları daha da 
önemli oluyor. Sinirlerine 
hakim olan takımlar derbil- 
erden puanla dönebilirler.

Alt sıralara söyle bir 
bakıldığında; Ankara gücü 
24, Sakaryaspor 19, İstan- 
bulspor 18, Kayserispor 18 
ve Akçaabatsebatspor ise 
10 puana sahip.

Düşme hattında olan beş

takımdan Akçaabat S.O.S 
vermeye başladı.

İstanbul, Kayseri, 
Sakarya’nın kendi arlarında 
yapacakları maçlar durumu 
belirler gibi olur.
Ankaragücü’de topun 
ağızında oynayacakları 
maçlar ne olur şimdiden 
söylemek yanlış olur 
kanaatindeyim.

Orta sahalarda her zaman 
yer değişikliği yaşanabilir. 
Ama şimdiden birşey söyle
mek yanlış olur.

Hangi takımlar disiplinli, 
hangi takım arzulu olursa o 
takım kümede kalır.

Bekliyelim görelim bu 
kaynayan kazana kimler 
düşecek.

Aklıma bizim Bursaspor 
geliyorda!

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

KAYIP
Beko Casio 
marka 8GA 

80100197 seri 
nolu yazar kasa 

ruhsatımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Merve 

Kuyumculuk 
Ltd. Şti.



9 Mart 2005 Çarşamba
[305^3
HH GÜNLÜK SİYASI GAZETE HHHM

Sayfa 10

Felrol Un mW Soykınm iddalarına ortak tavır
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 
Ermeni soykırımı iddaları konusunda ortak basın toplantısı düzenlediler.

Uluslararası 
piyasada petrol 
fiyatları gerileme
sine karşın hala 
50 doların 
üzerinde 
bulunuyor.
Avrupa borsaların- 
da, Batı Teksas 
türü hafif petrolün 
fiyatı 29 çent ger
ileyerek 50.60 
dolara, Brenttürü 
Kuzey Denizi 
petrolün fiyatı da 
59 çent gerileyerek 
51.50 dolara indi. 
Petrol fiyatlarında 
görülen gerilem
eye neden olarak, 
Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü'nün 
(OPEC) 16 Mart 
tarihinde İran'ın

Rakıların tf anma başlandı
Rakıların toplan
masına başlandı 
Tekel'in alkollü 
içkiler bölümünü 
satın alan Mey 
İçki'nin, 70 cl'lik

Yeni Rakı'ları 
toplatma operasy
onu İstanbul'da 
başladı. Altın 
kapaklı yeni 
ürünler ise, 
yarından itibaren 
alt depolara 
gönderilmeye 
başlanacak. 
Mey İçki'den 
yapılan açıklamaya 
göre, piyasada 
bulunan gümüş 
kapaklı Yeni 
Rakı'ların 
toplatılarak altın 
kapaklı yeni ürün
lerle değiştirilmesi 
operasyonu

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İsfahan kentinde 
yapacağı bakanlar 
düzeyindeki 
toplantısından 
mevcut üretim 
kotalarına 
devam edileceği 
yolunda kararın 
çıkacağı yönün 
deki sinyallerin 
gelmesi gösterildi. 
Son haftalarda, 
uluslararası

çerçevesinde, 
Avrupa yakasındaki 
ana distribütör 
Günbak ile Anadolu 
yakasındaki ana 
distribütör Esdağ'ın 
ana depolarında 
birer tır gümüş 
kapaklı Yeni Rakı, 
altın kapaklılarla 
değiştirildi. 
Altın kapaklı yeni 
ürünler ise, yarın
dan itibaren alt 
depolara gönder

piyasada petrol 
fiyatları, dünyada 
çıkartılan 
petrolün 
yüzde 40'ını 
kontrol eden 
OPEC'in İsfahan 
kentinde yapacağı 
toplantısından 
üretimi azaltma 
yönünde kararın 
çıkacağı endişe
siyle yükselmişti.

ilmeye başlanacak. 
Açıklamada, altın 
kapaklı Yeni Rakı 
üretimine Mey 
İçki'nin bütün fab
rikalarında aralıksız 
devam edildiği, 
14 Mart Paz rtesi 
gününden itibaren 
de Ankara, İzmir ve 
diğer illerdeki dis
tribütörlere altın 
kapaklı Yeni 
Rakı'ların gönder
ileceği bildirildi.

CHP lideri Deniz 
Baykal ile Başbakan 
Erdoğan'ın birlikte 
yaptıkları görüşme
den Ermenilerin 
soykırım iddialarına 
karşı Türkiye'nin 
arşivini açma ve 
ortak hareket etme 
kararı çıktı. Görüşme 
sonrası Başbakan 
Erdoğan ve CHP licL»' 
eri Deniz Baykal 
ortak basin toplantısı 
düzenlediler. İşte 
toplantıda yapılan 
açıklamalar: 
Başbakan Erdoğan 
Ermeni soykırımı 
sürekli önümüze 
konuyor. Bu konuda 
CHP Genel Başkanı 
bizlere bir taslak 
Sundular. Biz de bu 
taslak üzerinde 
çalışıp olgunlaştır-, 
mak. Dışişleri'nin bu 
konuda yaptığı çalış
mayı birleştirerek 
çalışma yapacağız. 
Bizim arşiv üzerinde 
kurulacak heyetler 

buradaki arşivlerden 
onların da varsa 
arşivleri onları da 
açsınlar bu çalış
maları birlikte yap
sınlar tarihi bir 
hesaplaşma gerekiy
orsa biz iktidarı ile 
muhalefeti ile bu 
çalışmalarda varız. 
Biz geleği kin ve 
nefret üzerine örüp 
gelecek nesli zora 
sokmak istemiyoruz. 
Bu konuda Genel 
Başkan ve 
arkadaşlarına 
teşekkür ediyorum. 
CHP lideri Deni± 
BaykalBugün 
arkadaşlarımızla bir
likte Sayın Başbakan 
ve bakanları ziyaret 
ettik. Görüşmeler 
çok yararlı oldu. 
1975'ten beri bu 
kampanya yaşanıyor 
idi. Önümüzdeki 
dönemde bu kampa
nyanın daha da art
ması sözkönusu. 
Kampanyaya karşı 
etkili bir çalışma 
yapılması gerek. Bu 
kampanyanın altında 
bilimsel gerçek yatıy
or demek mümkün 
değil, bunun altında 
siyasal bir kampanya 
var. Bu kampa
nyaların tarihin bel
gelerle ortaya kon
ması gerek, kimse 
ispat noktasında 
değil. Herkes suçla
makla meşgul. Bizim 
bütün dünyaya bu

konuda bir çalışma 
yaparak tez olarak 
çıkmak gerektiği 
konusunda aynı 
fikirdeyiz.
Bu konuda ortak 
anlayış içinde olduğ- 
muzu saptadık. Bu 
konuda bizim 
düşüncemiz bu 
konuda iddiaları 
ortaya atan kitabı 
tartışma çağrısıdır. 
TBMM'nin ortak bir 
tavır içinde kendi tar
ihini belgeleri ile bil
gileri ile tartışmaya 
açık olduğunu ortaya 
koymaktayız. Bu 
çalışma BM ve 
UNESCO’ya da çalış
ma konusunda 
açığız. Bunun için 
ABD, Fransa, 
İngiltere, Almanya'ya 
çağrıda bulunuyoruz. 
Onlar da arşivlerini 
açsınlar. Sonuç ne 
ise gereğini yapsın
lar. Kimse bunları 
kapalı tutup tepki 
ortaya koymasın. 
Tam bir anlayış 
içinde olduğumuzu 
gördük. Ben bu 
konuda Sayın 
Başbakan ve 
arkadaşlara yürekten 
teşekkür ediyorum.

Baykal, Erdoğan'a 
Ermeni Mektubu 
sundu...

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, tarafın
dan Başbakan 
Tayyip Erdoğan'a 
sunulan ve TBMM 
adına Büyük 
Britanya Avam 
Kamarası ile Lordlar 
Kamarası'na gönder
ilmesi önerilen mek
tupta, bugüne kadar 
asılsızlığı ilan 
edilmeyen Mavi 
Kitap'ın "tarihi bir 
belge olarak geçersiz 
ve asılsız" olduğu
nun ilanı istendi. 
Başbakan Erdoğan'ı 
TBMM'deki 
makamında ziyaret 
eden Deniz Baykal, 
görüşmede partisi 
tarafından hazırlanan 

ve İngiliz 
Parlamentosu'na 
gönderilmesini iste
diği mektubu 
Erdoğan'a sundu. 
TBMM adına hazır
lanan ve Büyük 
Britanya Avam 
Kamarası ile Lordlar 
Kamarası üyelerine 
hitaben yazılan mek
tupta, Türk halkı ve 
dünyada çeşitli ülkel
erde yaşayan Türkler 
için büyük önem 
taşıyan 1915 
Osmanh-Ermeni tra
jedisine ilişkin bu 
konunun aydınlığa 
kavuşturulmak 
istendiği dile getir
iliyor. 1'inci Dünya 
Savaşı sırasında 
İngiltere'nin savaş 
propaganda faaliyet
lerinin "Wellington 
House" adıyla tanım
landığı anımsatılan 
mektupta, Wellington 
House'un propagan
da amacıyla biri 
"Alman Vahşeti" 
diğeri de "Türk 
Vahşeti" adı altında 
iki rapor hazırladığı
na işaret edildi. 
Mektupta, Türkler 
hakkındaki raporun 
"Osmanh İmparator- 
luğu'nda Ermeniler'e 
Uygulanan Muamele 
1915-1916" başlığıyla 
iki kitap halinde 
yayınlandığı ve 
bunun da "Mavi 
Kitap" olarak anıldığı 
dile getirildi. 
Mektupta, 1925 yılın
da Lordlar 
Kamarası'nda döne
min Dışişleri Bakanı 
Sir Austin 
Chamberlain'in 
"Alman Vahşeti" adlı 
raporun asılsız prop
aganda malzemesin
den başka bir şey 
olmadığını açık
ladığını, ancak aynı 
şekilde asılsız propa
ganda malzemesin
den başka bir şey 
olmayan Mavi Kitap 
hakkında böyle bir 
açıklama yapılmadığı 
ifade edildi.
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Antibiyotik nasıl kullanılmalı? Deprasyon testi
Ülkemizde gereksiz 
ve yanlış tüketilen 
ilaçların başında 
antibiyotikler geliyor. 
Biraz ateşimiz çık
tığında... boğazımız 
ağrıdığında... grip 
olduğumuzu 
sandığımızda... 
hemen antibiyotik
lere sarılmaz mıyız ? 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta antibiy
otik kullanımını 
Mynet okurları için 
derledi.
Antibiyotik nedir ? 
Antibiyotikler, infek- 
siyon hastalıklarının 
tedavisinde kul
lanılan ve bakteri, 
mantar, parazit... gibi 
mikroorganizmaların 
çoğalmasını durdu
rarak veya onları 
öldürerek etkili olan 
bir ilaç grubudur. 
Yerinde ve uygun 
olarak kullanıldığında 
hayat kurtarıcı olan 
bu ilaçlar, yanlış 
uygulamalarda 
önemli ekonomik 
kayıplara neden 
oldukları gibi, mikro
pların direnç kazan
malarına, ciddi yan 
etkilere de yol aça
bilirler.

TEMEL KURALLAR 
-Antibiyotik seçimi 
dikkatle yapılmalı, 
doktor önerisi 
olmadan gelişi güzel 
ilaç kullanılma
malıdır. Nezle, grip 
gibi viral infeksiyon- 
larda antibiotik 
almak gereksiz ve 
zararlıdır.
-Hastalık etkeninin 
tam olarak saptana- 
madığı veya birden 
çok bakterinin etken 
olma ihtimallerinin 
olduğu durumlarda 
geniş spektrumlu 
antibiyotikler tercih 
edilir. Doktorlar, özel 
durumlarda aynı 
anda iki antibiyotik 
birden verebilirler.
-Her hasta ve 
hastalık içinden 
uygun antibiyotik 
seçilmelidir. Pahalı 
antibiyotik iyi 
antibiyotik demek 
değildir. İdeal seçim, 
çeşitli vücut 
sıvılarının (balgam, 
idrar, kan...) kültür ve 

ântibiyogramına 
göre yapılır, ancak 
bu pratikte her 
zaman mümkün 
olmaz.
-Antibiotiklerin dozu, 
genel olarak yaşa ve 
vücut ağırlığına göre 
belirlenir. Antibiyotik 
düzeyi kanda iste
nilen düzeye 
erişemiyorsa bekle
nen etki elde edile
mez. Buna karşılık 
yüksek düzeylerde 
önemli yan etkiler 
ortaya çıkar.
-Antibiotikler değişik 
şekillerde uygulan
abilir. En rahat ve 
ucuz olanı, ilacın 
ağız yoluyla tablet 
veya şurup olarak 
alınmasıdır. Ağız 
yoluyla ilaç içe- 
meyenlere, bulantı- 
kusması veya ishali 
olanlara ya da duru
mu ağır olanlara 
antibiyotik kas veya 
damar içine iğne ile 
zerk edilerek ver
ilmelidir.

-Antibiyotikler belir
li aralıklarla ve 
düzenli olarak alın
malıdır. Bu süreler 
antibiyotiğin türüne 
göre değişir.
Bazılarının 6 saat 
ara ile alınması 
gerekirken, 
bazılarının 24 saat
te bir alınması 

yeterlidir.
-Antibiyotik tedavi 
süresi hastalığa göre 
farklıdır. Bazı durum
larda tek bir doz bile 
yeterli olurken bazı 
hastalıklarda hafta
larca ve hatta aylarca 
ilaç alınması gerekir. 
-Gebelere ve çocuk
lara güvenle uygu
lanabilecek antibiy
otikler olduğu gibi, 
kesinlikle verilmeme
si gerekenler de 
vardır.
-Böbrek ve karaciğer 
hastalığı olanlara 
ilaçlar çok dikkatle 
verilmeli ve hastalar 
yakından izlen
melidir.
-Antibiyotiklerin 
ciddi allerjik belir
tilere neden olabile
cekleri unutulma
malıdır. Özellikle 
penisilin türü antibi
otikler ölüme kadar 
gidebilen 
reaksiyonlara yol 
açabilirler.

Son günlerde kendi
nizi çök yorgun, 
bitkin, kırılgan ve 
umutsuz mu 
hissediyorsunuz? 
Zaman zaman bu her 
insanda olabilir 
doğaldır ama bu 
belirtiler pek hayra 
alemet de olmaya
bilir. Siz en iyisi bu 
testi bir gözden göz
den geçirin:
- Önceden zevk 
aldığınız işlerden 
artık zevk almamaya 
mı başladınız?
- Son zamanlarda 
karar vermekte zor
lanıyor musunuz? 
- Konsantre olmakta 
güçlüğünüz var mı? 
- Kendinize güveniniz 
azaldı mı?
- Motivasyonunuzu 
kaybettiniz mi?
- Enerjisiz, güçsüz ve 
yorgun musunuz? 
- Hoş olmayan şey
leri tekrar tekrar 
düşünmeye kendinizi 
zorluyor musunuz? 
- Kendinizi değersiz 
hissediyor musunuz, 
kendi kendinize' 
sitem eder misiniz? 
- Gün boyunca ruh
sal durumunuzda 
dalgalanmalar oluyor 
mu?
- Cinsel isteğinizde 
azalma var mı?
- Uyku düzeniniz 
bozuldu mu?

- Kendinizi üzgün, 
keyifsiz, çaresiz 
hissediyor 
musunuz?
- Ailenizde 
depresyonda olan, 
bağımlılığı olan veya 
intihara teşebbüs 
eden var mı?
- İntiharı düşündünüz 
mü?
Bu sorulara yanıtınız 
çoğunlukla “evet”' 
ise, “depresyon” 
sorunu sizi 
ilgilendiriyor olabilir. 
Depresyonun o 
büyük çöküşünü 
beklemeyin.
Beklemeden ve kork
madan yardım 
isteyin:
- Kendinizi izole 
etmeyin. Sosyalleşin. 
Dostlarınızla, 
arkadaşlarınızla daha 
sık birlikte olun.
- Problemlerinizi 
anlatın.
Arkadaşlarınızla, 
eşinizle, drnışman 
öğretmeninizle veya 
ailenizle üzerinizde 
yük olan şeyler 
hakkında daha sık ve 
daha çok konuşun. 
Paylaşın!
- Olumlu düşünün. 
İyimser olmaya özen 
gösterin.
- Tıbbi yardım iste
mekten çekinmeyin. 
Doktorunuzdan 
yardım isteyin .

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
5İ 3 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberodlu-Esadap 514
Anytur 514

12
20
10
45

12

72
49
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00

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.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513
513
513
513

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

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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DYP Başkan Yardımcısı Berkay Kırmızıay, belediye anonsunun her partiye açık olması gerektiğini söyledi.

DYP’den belediye anonslarına tepki
Belediye hoparlörlerinden DYP Kadın Komisyonu Kermesi’nin yapılmasının engellendiğini söyleyen Doğru Yol Partisi Başkan Yardımcısı Berkay 
Kırmızıay, AK Partili kadınların kermes anosunun yaptırılmasını çifte standart olduğunu belirterek, olayı kınadı. S. ŞEKERSÖZ’ün haberi syf4’de

i. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■

SATILIK VİLLALAR

10 Mart 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

ARME Mühendislikten 
GEMLİK UMURBEY’de 

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi 

Ayrık nizam, dubleks villalar 
Tel : 0.224 5f3 38 84 
GSM : 0.532 271 74 19

Kaymakamlık emriyle Kayıkhane’den Atamer Tesisleri’ne kadar olan yerlerdeki barakalar yerle bir edildi.

Sahı/dekı bara/ra/ar yıkıldı
■ \

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Anons sorunu
Belediye’ye ait ses cihazı ile yapılan duyuru-, 

lar konusunda dün DYP İlçe Başkan Yardımcısı 
Berkay Kırmızıay yaptığı açıklamada, Belediye 
Başkanının istediği kişilerin ve kurumiarın 
duyurularını yaptırdığını, istemediklerini yap
tırmadığını söyledi.

Daha önce de bu konuda Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün bir basın toplantısı 
düzenleyerek, etkinliklerinin duyurulması için 
yaptıklarını başvurunun yerine getirilmediğini 
söylemişti.

Bu konuda daha öncede bir yazı yazmıştım.
[ Geçtiğimiz günlerde, Seyfettin Şekersöz’ün 
bir haberinde, yine ses cihazlarından yapılan 
“Ölüm” anonslarının bazı kişilerin psikolojisini 
bozduğunu yazmıştı.

Gemlik’in nüfusu nededeyse 100 milyona 
yaklaştı.

Gemlik birçok ilden daha kalabalık bir ilçe.
Sabah evinizde otururken günde birkaç kez 

tüm ilçeyi kapsayan ölüm duyurulan sizde ne 
gibi bir duygu uyandırır..

Hele yaşınız 60’ın üzerinde ise?
Belediye ses duyuru cihazı ile kaybolan cüz

danın, kaybolan koyunun keçinin, veya işyer
lerinin duyuruları yapılmaz, yapılmamalı..

Bu cihaz bir kamu malıysa, kullanımına belli 
esaslar getirmelidir.

İktidar Partisi’nin kadın kollarının çalış- 
malarını anonsu yapılırken, muhalefet parti

lerinin duyurularının yapılmaması hangi man- 
tığa sığar..
I Bu konuda belediyenin herkese eşit davran- 
ması gerekir.

Bana sorarsanız resmi duyurular dışında bu 
aygıt kimse için kullanılmamalı.

Manastır da bir barakada 3 liseli gencin yanarak ölmesinden sonra, sahilde 
yapılan derme çatma barakaların sahiplerine yapılan duyuru ardından dün 
Belediye ekiplerince yıkım gerçekleştirildi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 3’de

Manastır sahillerinde bulunan barakalar, Belediye ekipleri tarafından dün yerlebir edildi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Buluşma
İnan Tamer

"Madalyası noksan’
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

i ÇETİN KAYA

"Demek kî doluyormuş..’ 
adlı yazısıyla 2. sayfamızda

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Demek ki doluyormuş...

Sözde Ermeni soykırımı konusu, zaman zaman soğu
tulup, önemli zamanlarda tekrar ısıtılan bir konu.

Bu konu AB arefesinde yeniden ortaya döküldü.
Nihayet;
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ana Muhalefet 

Partisi Genel başkanı Deniz Baykal, "sözde ermeni 
soykırımı "iddialarına karşı ortak tavır.aldılar.

Aslı astarı olmayan soykırım iddiaları .yabancıların 
özellikle 1975 yılından bu yana kaşıdıkları bir konu.

Sessiz kaldıkça da iddiaların ve hatta saldırıların dozu 
artıyor.

Doz öyle artıyorki , iş suikaste kadar varıyor.
Bu duruma ciddi, tutarlı ve ortak tavır koymak gerekiy

ordu.
Çünkü bu konu iktidarın inisiyatifine bırakılmayacak 

kadar önemli .
Onun için muhalefet ve iktidarın ortak Sesi batıda 

büyük yankılar uyandıracak.
Aslında bu ulus hepimizin.
Kuşkusuz siyasal parti organizasyonları ulusal çıkarları 

koruyup kollamak üzere kurulurlar ve faaliyette 
bulunurlar.

O halde Ulusun toprak bütünlüğünü ve geleceğini 
tehdit eden konularda da bir araya gelinmeli.

Uygulama ne yazık ki öyle olmuyor.
Biri ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediyor.
Diğeri tümüyle "muhalefet olsun "diye çıkışlar yapıyor.
Dolayısıyla olan ulusa oluyor.
Bu durumdan yararlanan "diğer etkenler" de amaçları

na ulaşacakları zemini bulabiliyorlar.
Ermeni soykırımını, uluslararası politik arenada bir ser

maye olarak gören kesimlerin ekmeğine yağ 
sürülüyor.Türkiye'nin . AB’ye girmesini istemeyen çevrel
er, soykırımı Türkiye’ye dayatabiliyorlar.

Dikkat ederseniz,son dönemde , Ermenistan’ın 
Türkiye’ye yönelik söylemlerinde bir değişiklik, bir 
sertleşme söz konusu .

Bundan çok daha önce, tek bir söylem vardı. O da: “ 
Biz, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini isteriz. Bizim 
için de yararlı olur, Türkiye için de yararlı olur’’ şeklindey
di.

Son iki ayda ise tamamen politik, hatta biraz da diplo
maside ‘timing’i yakalamak gayretiyle özellikle gündeme 
getiriliyor..

17 Aralık’a kadar Avrupa Birliği ilkeleri nezdinde, ne 
kadar konuyu onların gündemine taşıyabilirlerse, onlar 
da o kadar Türkiye’ye sınırın açılması konusunda baskı 
yapabilir düşüncesinde olan ermeni lobileri, Avrup lı lid- 
erleridolaştılar, mektuplar yazdılar. Bu politikalarını uygu
lamaya koydular.

Söyledikleri de genel olarak şu: Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne girmesini isteriz ama Türkiye, şu andaki haliyle 
bunu haketmiyor”. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini 
istemeyen Avrupa’daki çevreler, soykırımın tanınmasını 
da Türkiye’ye dayatabiliyorlar.

Bir koz olarak kullanıyorlar.
Onlara bu kozu vermemek için Başbakan'la Ana 

Muhelfet Partisi Lideri'nin ortak tavır almaları gerekiyor
du.

Ulusal çıkarları ilgilendiren diğer konularda da iktidarla 
muhalefeti kol kola görmek istiyoruz.

DYP’li bayanlar 
‘Kadınlar Günü’ 

yemeğinde buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle, DYP 
Gemlik Kadın 
Kollan'nın 
düzenlediği 
yemeğe katılım 
büyük oldu. 
İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Nuray Erten ile 
Kadın 
Komisyonu 
üyelerinin Bursa 
Eti Güzel 
Restoran'da 
düzenledikleri 
yemeğe İl Kadın 
Kolları Başkanı 
Nurten Erdem, 
Nilüfer Kadın 
Kolları Başkanı 
Müjgan Tutar, 
Yıldırım Kadın 
Kolları Başkanı 
Gülay Kuşçu ile 
ilçelerden gelen 
kadın kolları 
üyeleri katıldı. 
Misafirlere 8 Mart 
Kadınlar 
Günü'nün önemini

anlatan bir konuş
ma yapan İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Nuray 
Erten, "Böylesine 
anlamlı ve duyarlı 
bir günde bütün 
dünya kadınlarının 
daha çağdaş, 
daha uygarca, 
erkek hege
monyasının 
daha az olduğu 
bur dünyada 
yaşayabilmelerini 
diliyor, bütün 
kadın dostlarımın 
bu güzel günlerini 
kutluyorum" şek
linde konuştu.

Düzenlenen 
yemekte 
DYP’li kadınlar 
gönüllerince 
eğlenirken yapılan 
çekilişlerle de 
çeşitli hediyeler 
kazandılar.
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
yemeğini 
düzenleyerek 
DYP’li kadınları bir 
araya getiren 
Gemlik Kadın 
Kolları yönetimine 
yemeğe katılan 
kadınlar tarafın
dan teşekkür 
edildi.

«■fclEBÎ 
HMİfcffllUl
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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Kavmakam hk emrivlp Kaı/ıirhan^^^
kadar olan yerlerdeki barakalar yerle bir edildi.

Seyfettin

İlçe 
Kaymakamlığının 
emirleriyle 
Kayıkhane ile 
Atamer Tesislerine 
uzanan sahildeki 
tüm barakalar 
yıkıldı.
Belediye Zabıta 
ekiplerinin yaptığı 
yıkımlar esnasında 
güvenlik güçleri de 
olası tepkilere karşı 
önlem aldı.
Bir süre önce 
Manastır Samanyolu 
Sitesi yanında bir 
barakada çıkan 
yangın sonucu üç 
öğrenci gencin 
ölümüyle 
sonuçlanan talihsiz 
olay sonrasında alı
nan çeşitli önlemler 
içinde başlatılan 
çalışmalarda ilçe 
içinde ve çevresinde 
yapılan tüm 
barakalar yıkılmaya 
başlandı.
Dün, sabahın erken 
sajatlerinde Manastır

daşların çeşitli 
zamanlarda şikayet
lerine yol açan 
barakalar, belediye 
ekipleri tarafından 
yerle bir edildi. 
TEBLİGAT 
YAPILMIŞ 
Barakaları yapan 
kişilerin belir
lenerek, kendilerine 
Belediye tarafından 
yıkım tebligatı 
iletildiği öğre
nilirken, yıkım 
esnasında sahip
lerinin barakalara 
gelmedikleri 
görüldü.
Manastır ile Atamer 
Tesisleri arasında 
bulunan sahil kesi
minde sekiz adet 
baraka tespit eden 
Belediye Zabıta 
ekipleri, altısının 
yıkımını yaparken, 
iki adedinin ise

BiHtu

Kayıkhaneden başlayan baraka yıkımlannda 
mal sahipleri barakalarının başına gelmey
ince derme çatma barakalar Belediye ekip
lerince yerle bir edildi.

tebligat gününün 
dolmasında yıkıla
cağı bildirildi.
Sahilde yapılan 
barakaların bazıları 
tuğla ile tam bir ev 
tipinde yapıldığı 

gözlenirken 
içlerinde bir ailenin 
ihtiyâcı olan tüm 
mutfak 
malzemesinin de 
bulunduğu 
görüldü.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Madalyası noksan
Türkiye’de bir milyon ermeninin 
öldürüldüğünü öne süren roman 
yazarı Orhan Pamuk’u Ermeniler 
"Kahraman” ilan etmişler.
Bir de madalya versinler.
Ulusuna ihanet madalyası!
O’na yakışır...

CHPUİlerAK Parti’nin
sağlık politikasını eleştirdi

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, Sağlık 
Bakanlığı’nın 
Anayasa Mahkeme, 
si’nin kararından 
çekinerek SSK 
Hastane ve 
Dispanserlerinde 
gerekli altyapı ve ha 
yati hazırlıklar yapıl
madan uygulamaya 
konulması sonucu 
hastanelerin işlemez 
hale geldiğini

iddia etti.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek açıklamasın
da, hastanelerde 
meydana gelen 
kuyrukların hastaların 
sağlıklarını boz
duğunu belirterek, 
"Getirilmek istenen 
asgari sağlık sigor
tası ile de SSK’lılar 
artık primleri kadar . 
sağlık hizmeti alacak
lar. Eksik kalan sağlık 
hizmet ihtiyaçları 
için ayrıca para

ödeyeceklerdir. 
Kendi hastaneleri 
ellerinden alınan 
SSK’lılara 'ev taşıma
da bile böyle 
aksaklıklar olur’ 
denilecek kadar 
vicdanlar 
perdelenmiştir. 
CHP olarak, hasta
larımızla zorlukları 
aşacağız.
Daha güzel bir 
Türkiye hepimizin 
hakkıdır.
Bunu hep birlikte 
başaracağız.” dedi.

CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek
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DYP’den Belediye anonslarına tepki
Belediye hoporlörlerinden DYP Kadın Komisyonu Kermesi’nin yapılmasının engellendiğini 

söyleyen DYP Başkan Yardımcısı Berkay Kırmızıay, AK Partili kadınların kermes 
anonsunun yaptırılmasını çifte standart olarak değerlendirerek olayı kınadı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkan Vekili 
Berkay Kırmızıay, 
Kadın Kolları ile bir
likte yaptığı açıkla
mada, taraflı yapılan 
belediye anonsları
na tepki gösterdi, 

jîlçe Başkanı Faruk 
(Güzel’in ameliyat 
'olması nedeniyle 
partiye vekalet eden 

| Berkay Kırmızıay, 
Başkanları Faruk 
Guzel'in hızla 
iyileştiğini 
belirterek, 
yakında görevinin 
başında olacağını 
söyledi.
ÇİFTE STANDART 
UYGULANIYOR 
DYP İlçe Yönetimi 
olarak riaı'Kin merr- 
faatleri doğrultusun
da her tür çalış
manın yanında ola
caklarının söyleyen 
Kırmızıay, bir süre 
önce Kadın 
Kollarının Tsunami 
felaketzedeleri için 
Yaptığı Gıda

Kermesi’nin halka 
duyurulması için 
anons istemini ret 
eden düşüncenin 
çifte standart 
olduğunu söyledi. 
Faydalı bir iş için 
Belediye anonsunun 
her partiye açık 
olması gerektiğini 
savunan 
Berkay Kırmızıay, 
"Biz DYP'li olduğu
muz için anons ettir
ilmedi. Ancak, 
AKP Kadın 
Kolları'nın yaptığı 
Gıda Kermesi’nin 
anonsu her nedense 
yapıldı. Uygulanan 
çifte standart kims
eye 
bir şey kazandır? 

maz." dedi. 
GENÇLERİN 
İSTİFASINA 
ANLAM 
VEREMEDİK 
Dyp Üçe Başkan 
Vekili Berkay 
Kırmızıay, önceki 
gün görevlerinden 
toplu olarak istifa 
eden Gençlik Kolları 
Başkanı Adil Tepe

ile 20 kişiden oluşan yaparak istifalarını 
yönetim kurulu'nun verdiler. Biz onların 
yaptıkları harekete çalışmalarından
anlam veremedik
lerini söyledi.
Gençlik Kollarının 
uzun süre önce 
zaten vazife 
yapamadıkları için 
yeni yönetim oluşu
munun yapılmakta 
olduğunu bildiren 
Kırmızıay, "Bu 
arkadaşlar zaten 
görevlerini-bırak- 
mışlardı. Biz, ilçe 
yönetimi olarak yeni 
gençlik kolları için 
liste oluşturduk. 
Tam bunu açıklaya
cağımız anda gerek
siz açıklama 

dolayı kendilerine 
teşekkür plaketi 
vermek arzusunday- 
dık." Şeklinde 
konuştu.
DYP İlçe 
Yönetimi ile Kadın 
Kolları yönetiminin 
kendilerine karşı 
hiçbir zaman 

ilgisiz tavırlar içinde 
olmadıklarını da 
sözlerine ekleyen 
Kırmızıay, 
önümüzdeki gün
lerde yeni Gençlik 
Kolları yönetiminin 
açıklanacağını 
duyurdu.

19 Mayıs 
provaları 
başladı

19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramı hazırlık
ları okullarda 
başladı.Havaların 
yağışlı olduğu 
zamanlarda 
salonları 
kullanan 
öğrenciler 
öğretmenleri

| nezaretinde 
yapacakları 
hareketleri öğren
meye başladılar. 
Her yıl değişik 
figürler üreterek 
19 Mayıs 
Bayramına 
katılacak 
Celal Bayar

Anadolu Lisesi 
öğrencileri 
bu yılda 
sergileyecekleri 
en güzel 
figürleri Beden 
Eğitimi Öğretmen
leri Serpil 
Aka eşliğinde 
öğreniyorlar.
19 Mayıs 
Gençlik ve 
Spor Bayramına 
iki ay zaman 
olmasına karşılık 
öğrenciler tüm 
boş zamanlarını 
okullarında 
yaptıkları çalış
mayla değer
lendiriyorlar.

Çam ağaçlarım yazlıtbak wlw
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçenin değişik 
yerlerinde bulu
nan ve yeşilliğin 
en güzelini 
sunan çam 
ağaçlarına bakım 
yapılıyor.
Belediye İtfaiye 
araçlarının uzun 
sepetlerinden 
istifade eden 
belediye ekipleri 
çam ağaçlarının 
üst dallarında 
budama yapıyor
lar. Sıcak yaz 
aylarında hem 
yeşilinden hem de

gölgesinden fay
dalandığımız 
çam ağaçlarının 
budama işlemleri
ni izleyen vatan
daşlar aynı işlem

lerin ilçenin çeşitli 
yerlerinde bulu
nan diğer ağaçlar
da da yapılması 
gerektiğini dile 
getirdiler.

İlçe stadının çevre düzenlemesi 
yakında başlayacak

Duvarlara tel örgü 
ile çevrilecek, iki 
adette tenis kortu 
yapılacak.
Gemlik Atatürk 
Stadının çevre 
düzenlemesi için 
çalışmaların 
başlayacağı 
öğrenildi.
Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü 
Tesisler Daire 
Başkanlığından 
gelen teknik 
heyet, ilçe stadı 
çevresinde 
incelemeler yaptı. 
Heyet, yapılacak

çalışmalar hakkın
da ön bilgi aldı. 
Çevre düzenleme
si içinde stadın 
ihata duvarlarının 
yarıya indirilerek 
üzerine tel örgü 
çekilmesinin yanı 
sıra yeşillendirme 

ve otopark çalış
maları da yer 
alıyor.
İlçe Stadı-yanında 
bulunan toprak 
saha yanına ayrı
ca iki adet tenis 
kortu yapılacağı 
öğrenildi.
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Yaşlılar Platformu kuruldu
keyfettin SEKERSÖZ

Türkiye yaşlılarını 
temsil eden sivil 
toplum kuruluşları 
bir araya gelerek, 
Yaşlılar 
Platformu'nu kur
dular.
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, yaptığı açık
lamada Platformun 
ilk dönem 
sözcülüğünü TİED 
Başkanı Kazım 
Ergün'ün yürüte
ceğini söyledi. 
Giderek yaşlanan 
Türkiye nüfusunun 
mevcut sorunlarını 
ve gelecekte 
yaşanabilecek 
olası sorunları tek 
çatı altında değer
lendirmek ve birlik
te çözüm önerileri 
üretebilmek

amacıyla kurulan 
platform aynı 
zamanda AGE- 
EUROPE olarak 
bilinen Avrupa 
Yaşlılar
Platformu'nda 
ülkemizin 
yaşlılarını temsil 
edecek.
Altı ay sürecek ilk 
dönem 
sözcülüğünü kısa 
adı TİED olan 
Türkiye İşçi 
Emeklileri 
Derneği'nin yürüte
ceğini söyleyen 
Hüseyin Yener, 
kurulan 
Platform'da kısa 
adı TÜGEV olan 
(Türk Geriatri 
Vakfı) ile ÇADER 
(Çayyolu Yaşlılar 
Derneğifnin yanı 
sıra gözlemci ve 
danışman sıfatıyla 
ERFEM (Avrupa 
Göçmen Yaşlılar 
Federasyonu)'nun 

yer aldığını duyur
du.
Platformun kuruluş 
amaçları arasında 
ise; Ulusal yaşlılık 
politikalarının oluş
masına katkıda 
bulunmak, Uzun 
vadeli ve kalıcı 
yaşlılık ve 
emeklilik poli
tikaları geliştirmek, 
Uluslar arası alan
da ve de özellikle 
AB bünyesinde 
oluşan üst kuru
luşlarda Türkiye 
yaşlılarını temsil 
etmek, Avrupa 
Yaşlılar 
Platformu'nun 
(Age Europe) 
Türkiye ayağı ola
cak Age Turkey'i 
oluşturmak, 
Yaşlılıkla ve 
emeklilikle ilgili 
kuruluşların, sivil 
toplum örgütlerinin 
üniversitelerin ilgili 
bölümlerinin, yerel

yönetimlerin ve 
diğer kurumların 
işbirliği ve koordi
nasyonunu sağlay
acak bir üst yapı 
oluşturmak, 
Gelecek projeksiy
onları üreterek, 
uzun vadede 
Türkiye yaşlılarının 
karşılaşabileceği 
sorunlara çözüm 

üretmek, Katma 
değer yaratan, 
zamanlarını ve 
enerjilerini üretime 
yönelik kullanan 
bir yaşlı popülasy- 
onu oluşturmak, 
Yaşlıların sosyal, 
ekonomik ve huku
ki konumlarını yük
seltecek, 
demokratik yaşa

ma katılım süreç
lerinin önünü aça
cak projeler üret
mek, Her birisi 
birer yaşam ustası 
olan yaşlıların 
deneyim ve 
birikimlerini yeni 
nesillere aktara
bilmesinin formül
lerini üretmek gibi 
hedefler yer alıyor.

Mar soyuluyor m?
SSK 
Hastanelerinin 
Sağlık 
Bakanlığı'na devir
lerinin ardından 
yaşanan kar
gaşaya bir de 
Fotokopi kar
maşası eklendi. 
SSK’lı hastaların 
polikliniklere 
müracaatlarında 
istenen fotokopi 
istekleri hastaları 
çileden çıkarmaya 
yetiyor.
Müracaatta 
istenen 
fotokopi'nin yanı 
sıra eczanelerde 
de istenmesi 
yüzünden zor 
anlar yaşayan 
SSK'lı hastalara 
birde sağlık kuru
luşları vurmaya 
başladı.
Hasta müracaat
larının camlarına

yapıştırılan 
"İçeride Fotokopi 
çekilir ücreti 
250.000" yazısı 
dikkat çekiyor. 
İlçe içinde bulunan 
tüm kırtasiyecil
erde tanesi 100 bin 
liradan (IGYkrş) 
çekilen fotokopi
lerin sağlık merke
zlerinde yüksek 
ücretle çekilmesi 
SSK'lıları çileden 
çıkartıyor. Bazı

SSK'lılar ise (Ne 
olacak SSK'lılar 
devlet kapısında 
da dolandırılıyor
lar) sözlerini sarf 
ederek tepki gös
teriyorlar.
Devlete ait sağlık . 
kuruluşlarının yük
sek ücretle 
fotokopi hizmeti 
vermesinin ise ne 
kadar yasal olduğu 
merak konusu 
oluyor.

BUSKİ'de çalışan 2 bin işçi 
için pazarlık başladı

Hak-İş 
Konfederasyonu' 
na bağlı Hizmet-İş 
Sendikası, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
BUSKİ'de çalışan 
2 bin işçi için 
toplu Sözleşme 
masasına oturdu. 
1 Mart 2005 tari
hinden itibaren 
geçerli olacak 
toplu iş 
sözleşmesi için 
yapılan ilk otu
rum, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter 
Yardımcısı 
Muammer Subaşı 
başkanlığında, 
İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
Genel Sekreteri

İsmet Bora 
Binatlı'nın 
katılımıyla 
gerçekleşti. İlk 
toplantıda idari 
maddeler 
üzerinde durul
duğu, ücret 
artışlarının gün
deme gelmediği 
bildirildi.
Hizmet-İş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı 
Yaşar Yel, 2004 
yılında yaşanan 
enflasyonun 
üzerinde, 6'şar 
aylık dilimler 
halinde ücret 
artışı talep ede
ceklerini söyledi. 
BUSKİ ve 
Büyükşehir 
Belediyesi'nde 
çalışan toplam 2 

bin işçinin hakları 
için işverenle 
masaya oturduk
larını kaydeden 
Yel, şu anda 
belediye ve 
BUSKİ'de çalışan
ların en düşük 
400, en yüksek 1 
milyar 100 milyon 
lira maaş aldığını 
kaydetti.
İki yıl için yapılan 
pazarlıklara, 23 
Mart tarihinde 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ile 
Hizmet-İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Mahmut 
Arslan'ın 
katılımıyla devam 
edileceği 
açıklandı.
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tafefrfen infa yenlini
Çeçen lider Aslan Mashadov'un öldürülmesi sonrasında gözler yeniden sorunlu Çeçenistan

Denktaş’tan onay aldı

bölgesine çevrildi. Çeçenler intikam tehdidinde bulunurken bölgede yeni saldırılar bekleniyor.

KKTC'de yeni hükümet,

Çeçenistan'da 
'ılımlı lider' olarak 
tanımlanan Aslan 
Mashadov'un 
öldürülmesiyle Rus 
- Çeçen barışının 
artık daha da zora 
girdiği belirtiliyor. 
Mashadov'ın yerine 
geçmesi beklenen 
Şamil Basayev ve 
Doku Umarov ise 
sertlik yanlısı 
tutumlarıyla 
tanınıyor.
Liderlik için adı 
geçen diğer bir 
isim ise Doku 
Umarov Beslan 
baskınına bizzat 
liderlik etmekle 
suçlanıyor. 40

Aslan Mashadov nasıl yakalandı
Çeçenistan Başbakan 
Yardımcısı Ramazan 
Kadirov, Çeçen lider 
Aslan Mashadov'u 
nasıl yakalayabildik- 
lerini anlattı.
Mashadov'un yerini 
yakalanan bir adamı 
göstermiş. İşte konu 
ile ilgili açıklamalar.

Çeçenistan Başbakan 
Yardımcısı Ramazan 
Kadirov, Çeçen lider 
Aslan Mashadov'un 
saklandığı yeri, 
yakalanan bir mili
tanın gösterdiğini 
söyledi.
Kadirov, İtar-Tass 
ajansına yaptığı açık
lamada, Çeçenistan'ın 
Tolstoy-Yurt köyünde
ki sığınağa düzenle
nen özel bir 
operasyonda 
öldürülen 
Mashadov'un yan
daşları İrliskhanov 
Nurbaşev ve kuzeni 
Vuskhan'ın da gözaltı
na alındığını belirtti. 

yaşındaki Çeçen 
Lider, 2002 yılında 
direnişçilerin 
Güneybatı Bölgesi 
komutanı oldu. 
Umarov'un tem- 
muz'da 100 kişinin 
öldüğü Inguşetya 
baskınına da bizzat 
katılarak liderlik 
yaptığı belirtiliyor. 
Bu baskının 
sorumluluğunu da 
Basayev üstlen
mişti.
Yani hem Basayev 
hem de Umarov, 
Masadov'un aksine 
Çeçen sorununun 
bölge toprakları 
dışında saldırılarla 
duyurulması

Mashadov'u sağ 
yakalamak istedikleri
ni, ancak 
Mashadov'un, koru
masının açtığı ateş 
sonucu yanlışlıkla 
öldürüldüğünü 
belirten Kadirov, şun
ları kaydetti: 
"Operasyon kapsamlı 
şekilde planlanmıştı. 
Güvenlik güçleri 
Mashadov'u sağ 
yakalamak istiyordu, 
ancak korumasının 
silahının yanlışlıkla 
ateşlenmesi sonucu 
öldü.
Mashadov küçük bir 
sığınakta saklanıyor
du. Kaldığı yer çok 
dardı. Koruması 
beceriksizce davranıp 
kazara ateş etmiş ola
bilir. Ancak silahın 
kazara ateş alması 
ölümcül oldu. 
Mashadov'un kaldığı 
yeri de yakalanan bir 
militan gösterdi. Bu 
militan güvenlik güç
lerinin düzenlediği bir

taraftarı. Her iki 
lider de sivillerin 
hedef alınmasında 
sakınca görmüyor. 
Mashadov ise sivil
lerin hedef alın
masına, Çeçen 
sorunun başka böl
gelere yayılmasına

operasyonda Nozhay- 
Yurt bölgesinde yaka
landı." Kadirov, 
yakalanan militanın 
Mashadov'un 
beraberinde kimlerin 
olduğu bilgisini de 
verdiğini belirtti. 
"Yakında teröristlerin 
tamamen temi
zleneceğine emin 
olduğunu" ifade eden 
Kadirov, "Aşırıların ve 
eşkıyanın liderlerinin 
sayısı her geçen gün 
azalıyor. Ayakları . 
hiçbir zar an yere tam 
basamayacak. Yakın 
bir zamanda Çeçen 
topraklarında hiçbir 
Vahabi'nin, teröristin 
ve diğer şeytanların 
kalmayacağı 
konusunda eminim" 
diye konuştu.
'MASHADOV'UN 
ÖLÜMÜYLE ZAYI
FLAYACAKLAR' 
Rusya Federasyon 
Konseyi üyesi 
Aleksandır Kalita da 
İtar-Tass'a yaptığı 

ve Çeçenistan 
dışındaki eylemlere 
karşı çıkıyordu. 
Her iki lider de 
Mashadov'un 
aksine Rusya ile 
görüşme masasına 
oturmayı kesin bir 
dille reddediyor.

açıklamada, 
Mashadov'un 
öldürülmesinden 
sonra "Çeçenistan'da- 
ki militanların 
bayrağının artık 
kalmadığını" söyley
erek, "Teröristlerin 
Çeçenistan'ın bağım
sızlığı için bir bayrağa 
ve kendilerini bir
leştirecek otoriter 
birine ihtiyaçları var. 
Mashadov'un ölümü 
onları zayıflatacak, 
direniş ve saldırılar da 
giderek azalacak" 
dedi.
Çeçen milletvekili 
Ahmed Zavgayev de 
yaptığı açıklamada, 
Mashadov'un 
öldürülmesinin 
Çeçenistan'daki "orta
lama halk" üzerinde 
olumlu bir etkisi ola
cağını ifade ederek, 
Mashadov'un 
ölümünün, destekçi
lerine, sonlarının da 
onunki gibi olacağını 
göstereceğini söyle

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel 
Başkanı Mehmet Ali Talat başkanlığında 
kurulması tasarlanan CTP-DP Koalisyon 
Hükümeti, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan 
onay aldı.
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, CTP Genel 
Başkanı Başbakan Mehmet Ali Talat ile DP 
Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş'ı kabul etti. 
CTP Genel Başkanı Talat, görüşmede, 
Denktaş'a yeni kabineyi sundu, Denktaş da 
listeyi onaylayarak yeni bakanları atadı. CTP 
Genel Başkanı Mehmet Alî Talat başkanlığın
da, "Geçiş Hükümeti" niteliğinde kurulan 19. 
Hükümet bir önceki koalisyonun devamı 
niteliğinde olacak.
BAKANLAR KURULU
Buna göre, Mehmet Ali Talat 
Başkanlığındaki hükümette, Serdar Denktaş 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
olarak görev yapacak. Aynen yerini koruyan 
diğer bakanlar ise şöyle: 
"Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanı Erbil Akbil, Gençlik ve Spor 
Bakanı Özkan Yorganoğlu, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Hüseyin Celal, Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı Ömer Kalyoncu, İçişleri 
Bakanı Özkan Murat, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Erkan Emekçi, Ekonomi ve 
Turizm Bakanı Derviş Kemal Deniz, Tarım ve 
Orman Bakanı Raşit Pertev."

SATILIK OTOMOBİL

1999 Model jl 
Bayandan satılık klimalı

TOYOTA COROLLA
GSM: 0.542 516 73 83



Sayfa 710 Mart 2005 Perşembe

Kimler. atık şu 
ödemeyecekler?

‘Kapkaç’a neşter atılıyor’
İSKİ'den atık su 
bedellerinin ödenip 
ödenmeyeceği 
konusunda yazılı bir 
açıklama yapıldı. 
Açıklamada kimlerin 
atık su bedeli ödeyip 
kimlerin ödemeye
ceğine açıklık getiril
di. işte İSKİ'nin açıkla
ması: 
Son günlerde, inter
net ortamında "Atık 
su bedellerinin 
belediye kanunu 
gereğince uygula
madan kaldırıldığı ve 
artık alınmayacağı, 
ödenenlerin de borca 
mahsup edileceği" 
şeklinde haber dolaş
makta ve dilekçe 
örneği yayınlanmak
tadır.
2464 Sayılı Kanuna 

eklenen Mükerrer 44 
maddede 25.12.2003 
tarih ve 5035 sayılı 
kanun ile yapılan 
değişiklik ile;
"belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içinde 
bulunan ve

Cep telefonu 
vjrüşüne dikkati

Veri güvenlik şirket
leri, yeni bir cep 
telefonu yazılım 
virüsünün bu hafta 
içinde resim ve ses 
içeren mesajlar 
yoluyla yayılmaya 
başladığını ve 
türünün ilk örneği 
olan bu virüsün 
dünyadaki bütün 
cep telefonlarını 
tehdit ettiğini 
bildirdiler.
Commvvarrior.A 
virüsü, girdiği tele
fonun rehberindeki 
isimlere multime? 
dya mesajları gön
dererek kendini 
kopyalıyor ve aynı 
zamanda aynısını 
başka aygıtlarla 
kurulan kablosuz 
Bluetooth bağlan- 
tıları üzerinden 
gerçekleştiriyor. 
Virüs nihayetinde 
telefonun pilini 
bitiriyor.
Internet üzerinden 
dünyada büyük bir 
hızla yayılan bil
gisayar virüs
lerinden farklı 
olarak cep telefonu

belediyelerin çevre 
temizlik hizmetinden 
yararlanan konut, işy
eri ve diğer şekilde 
binalar çevre temizlik 
vergisine tabidir." 
düzenlemesi getir
ilmiştir.
Yapılan değişiklik ile, 
2560 Sayılı Kanun 
gereği abonelerden • 
tahsil edilen "atık su 
bedeli" ile ilgili 
düzenleme iptal 
edilmemiştir. Ancak 
gelirleri 2464 sayılı 
Kanun ile belirlenen 
belediyelerin tahsil 
edeceği Çevre temiz
lik vergisinin "Su 
tüketim miktarı esas 
alınmak suretiyle 
hesaplanması" esası 
getirilmiştir. 2560 

virüsleri daha önce 
teknoloji nedeniyle 
sınırlı bir kapsamda 
kalıyordu.
Dünyada ortaya 

çıkan ilk cep tele
fonu virüsü Cabir, 
Bluetooth bağlan
tıları üzerinden altı 
ay içinde yalnızca 
16. ülkeye 
yayılmıştı.
Güvenlik yazılımları 
üreticisi Symantec 
yaptığı açıklamada, 
Commvvarrior.A 
virüsünün Symbian 
yazılımı üzerinden 
faaliyet gösteren 
ve çok sayıda kişi 
tarafından tercih 
edilen Series 
60 cep telefonları 
kullanıcılarına 
farklı isimler altında 
multimedya 
mesajları gön-

Sayılı Kanunun 13. 
maddesindeki düzen
leme yürürlükte olup 
bu bedel vergi kap
samından 
çıkartılmıştır. 2560 
Sayılı Kanunda belir
lenen usul ile 
tahakkuk ve tahsilatı
na devam edilmekte
dir.
Arz edilen sebeplerle 
"atık su bedeli"nin 
kaldırıldığı iddiası 
yerinde değildir. İSKİ 
Kanunu, atıksu 
bedelinin alınmasını 
hüküm altına almıştır. 
Çevre Temizlik 
Vergisi'nin bedeli, 
belediyeler adına 
yapılan bir tahsilat 
olup, İSKİ'nin gelirleri 
arasında değildir.

derdiğini bildirdi. 
Kullanıcının bas
ması ve mesajı yük
lemesi halinde virüs 
yayılıyor.
FinlandiyalI virüs 

araştırma şirketi F- 
Secure Direktörü 
Mikko Hypponen in 
verdiği bilgiye göre, 
elde edilen ilk 
göstergeler virüsün 
kökeninin 
Rusya olduğuna 
işaret ediyor. 
Symbian yazılımının 
yüzde 48 ine sahip 
olan dünyanın en 
büyük cep telefonu 
üreticisi Nokia, 
cep telefonu sek

törünün virüslere 
hazırlıklı olduğunu 
ve bilgisayarlarda 
elde edilen 
dersleri kullanabile
ceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, bütün güven
lik güçlerinin 
Türkiye'de huzurun 
ve barışın sağlan
ması noktasında 
samimi bir gayret 
içinde olduğunu 
belirterek, "Kimsenin 
başka türlü bir bek
lentiye girmesine de 
gerek yoktur" dedf. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
Başbakanlık merkez 
binada gerçekleştir
ilen Güvenlik 
Zirvesi'nin ardından 
Adalet Bakanı Çiçek 
ile İçişleri Bakanı 
Aksu açıklama yaptı. 
Başbakan Erdoğan 
başkanlığında asayiş 
güvenlik değer
lendirme toplantısı 
yaptıklarım ifade 
eden Çiçek, bu 
toplantıların daha 
önce İçişleri 
Bakanlığı başkan
lığında belli aralıklar
la yapıldığını hatırlat
tı. Asayiş ve güvenlik 
konusunda, her 
ülkenin olduğu gibi 
Türkiye'nin de 
üzerinde önemle dur
duğunu söyleyen 
Çiçek, bugün 1 
Nisan'da yürürlüğe 
girecek yasalar da 
hesaba katılarak 
daha geniş katılımlı 
bir değerlendirme 
toplantısı yapıldığını 
ve güvenlik birim
lerinin bir kısım bek
lentilerinin bu toplan
tıda dile getirildiğini 
kaydetti.
Toplantıda masaya

yatırılan konuların 
önemli bir 
bölümünün, 1 Nisan 
itibariyle yürürlüğe 
girecek olan Ceza 
Muhakemesi 
Yasası'ndaki (CMK) 8 
yönetmelikle de 
alakalı olduğunu 
belirten Çiçek, bek
lentilerin bu yönet
meliklerle büyük 
ölçüde 
karşılanacağını 
bildirdi.
Büyükşehirler de 
dahil olmak üzere 
asayişle ilgili 
gelişmelerin toplantı
da değişik açılardan 
değerlendirildiğini 
anlatan Çiçek, bu tür 
toplantıların zaman 
zaman yapılacağını 
da kaydetti.
BÜYÜKŞEHİRLERDE 
KAPKAÇ SORUNU 
Çiçek, toplantıda 
kapkaç konusundaki 
önlemlerin özel 
olarak gündeme 
gelip gelmediği 
yönündeki bir soru 
üzerine, güvenlik bir
imlerinin çalış
malarını sürdürdük
lerini söyledi. 
Cezaların, Türk Ceza 
Kanunu'nda yapılan 
değişikliklerle önemli 
ölçüde artırıldığına 
işaret eden Çiçek, 
şunları dile getirdi: 

"Toplum olarak bazı 
suçların azaltılması 
ya da suçluların cay
dırılması açısından 
cezaların artırılması 
bir tedbir olarak 
düşünülür. 1 
Nisan'da yürürlüğe 
girecek olan Ceza 
Kanunu'nda ve Ceza 
İnfaz Yasası'nda hem 
cezalar artırılmıştır, 
hem de içeride kalma 
süreleri artırılmıştır. 
Eskiden 5 gün ceza 
alan 2 gün yatıyordu. 
Şimdi bu üçte ikiye; 
hatta dörtte üçe 
çıkartılabilecektir. 
Şartlı tahliye 
otomatiğe bağlı 
olmaktan çıkmıştır. 
Dolayısıyla cezaların 
bu anlamda artmış 
olduğunu tekrar 
ifade etmek istiyo
rum. Ceza hukuku, 
açısından bu tedbir
ler alındı. Öbür 
taraftan güvenlik ted
birleriyle ilgili olarak 
alınan tedbirleri ise 
burada açıklamak 
uygun olmayabilir. 
Caydırıcı olması 
açısından bazı şey
lerin açıklanmaması 
gerekiyor.'V ;
İçişleri Bakanı Aksu 
ise, toplantıda genel 
bir güvenlik ve asay
iş değerlendirmesi 
yapıldığını ifade etti.
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Öğretmenlik nereye gidiyor? Özürlüler ve yaşlılar için bakıcı
Eğitim Bir-Sen 
tarafından düzenle
nen çahştayda, öğret
menlerin sorunlarıyla 
ilgili 12 ana başlık 
altında toplanan 
konular, 12 çalışma 
grubu tarafından ele 
alındı. Çalışma 
Kurultayı'ndan çıkan 
sonuçların en başın
da "ücret dengesizliği 
ve niteliğin artırılması 
için öğretim program
larının yeniden 
düzenlenmesi" yer 
aldı. Çözüm olarak 
ise, "Türkiye'nin 
sosya-ekonomik 
gelişmişlik düzeyine 
göre eğitim hari
tasının çıkartılarak, 
bu haritaya göre 
iyileştirici ve 
özendirici bir ücret 
sistemi getirilmesi 
gerekiyor" sonucuna 
varıldı.
Öğretmenlerin sorun
larıyla ilgili 12 ana 
başlık belirlenerek 
her bir konuyu müza
kere etmek üzere 12 
çalışma grubu 
tarafından ele alınan 
çalışmalar, Eğitim 
Bir-Sen tarafından 
organize edildi.

'Performans ve kalit
eye dayalı yeni ücret 
sistemi, öğretmenin 
imaj sorunu ve 
toplumsal statüsünün 
güçlendirilmesi, 
İLKSAN ve öğretmen 
evlerinin yeniden 
yapılandırılması' 
konu başlıkları altın
da ele alınan sorun
lara ilişkin çarpıcı 
çözümler ortaya 
kondu. Sonuç bildir
gesinde, öncelikle 
Türkiye'de öğretmen
lerin görev yaptıkları 
yerlere ilişkin eğitim 
haritası çıkartılıp, 
gelişmişlik ve az 
gelişmişlik düzeyine 
göre ücret sisteminin 
düzenlenmesi gerek
tiği belirtildi. Emekli 
ikramiyeleriyle dahi 
bir ev alamadıkları 
kaydedilen öğretmen
lerin emeklilik hak
larının çağdaş 
dünyanın geçim stan
dartlarına ulaştırıl
ması ve yarınından 
endişeli olmaktan 
kurtarılması gerektiği 
sonucuna varıldı.
"KARİYERDE 
OBJEKTİF 
KRİTERLER ARAN

MALI"
Bildirgede, okul türü 
'Anadolu, fen ve 
genel lise' gibi ve 
branş ayrımı yapıl
maksızın ek ders 
ücretlerinin tüm 
öğretmenlere eşit bir 
şekilde dağıtımını 
sağlayacak düzen
leme yapılması 
gerektiği vurgu
lanırken, öğretmen
lerin yükselmesi ve 
kariyer planlamasının 
objektif kriterlere 
dayandırılarak yapıl
ması istendi.
Bildirgede, toplumun 
gözünde eğitimin 
öneminin kavranması 
ve artırılması için 
okulun ve çocuğun 
önemli olduğuna dair 
velilere yönelik anne- 
baba eğitimi çalış
malarına yer verilme
si gerektiğine işaret 
edildi. Öğretmenlerin 
okul idarelerinde 

ciddi yönetim 
sorunları bulunduğu 
kaydedilen çalışma
da, bir an evvel 
okul idarecilerinin 
hizmet içi eğitime 
alınması gerektiği 
ifade edildi.

Türkiye Özürlüler 
Eğitim ve 
Dayanışma Vakfı 
(ÖZEV) tarafından 
yapılan projeyle 
"Özürlü ve Yaşlı 
Bakıcısı" yetiştirile
cek. Projede 300'e 
yakın vasıfsız ele
manın istihdamı 
amaçlanırken, pro
jenin finansal 
desteğini Avrupa 
Birliği (AB) sağlaya
cak.
AB tarafından 
desteklenen pro
jeyle engelli 
ailelerinin ve 
engellilerin en 
büyük ihtiyacı olan 
'Özürlü ve Yaşlı 
Bakıcısı" yetiştirile
cek. Özellikle AB 
entegrasyon 
sürecinde nitelikli 
ve vasıflı işgücünün 
yetiştirilmesini 
amaçlayan projeyle 
özürlülük ve yaşlılık 
alanında bakım, 

leoâvı ve eğitim 
konusunda uzman 
personeller yetiştir
ilecek. Gelişim 
psikolojisi, çocuk 
psikopatolojisi, 
özbakım, kişilerarası 
iletişim, materyal 
hazırlama vb. konu-

larda lisans istihdam imkanına
düzeyinde eğitim 
alacak kursiyerler, 
özürlülere ve özürlü 
ailelerine eğitim, 
sağlık, çalışma ve 
sosyal alanlarda 
karşılaştıkları prob
lemlerde destek ola
caklar.
Türkiye Özürlüler 
Eğitim ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından hazır
lanan ve Milli 
Eğitim ve Sağlık 
Vakfı (MESEV) ile 
Bundesegantur Fur 
Arbeıt'ın iştirakçi 
kurumlar olarak 
katıldıkları projeye 
Avrupa Birliği (AB) 
finansal destek 
verecek. Özürlülük 
alanında AB stan
dartlarında bir-adım 
olarak değer- ** 
lendirilen projeyle 
300'e yakın vasıfsız 
eleman, 
AB düzeyinde aylık 
bir mesleki eğitimle 

kavuşacak. Ayrıca 
proje sonunda 
kursa katılıp 'Uzman 
Personel' sertifikası 
alan kursiyerler, AB 
ülkelerinde de çalış
ma imkanı bulabile
cekler. Özürlülerin 
eğitim, sosyal ve 
iş hayatına daha 

aktif katılımını 
amaçlayan master 
planı çerçevesinde 
Türkiye 
Özürlüler Eğitim 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından uygu
lanacak olan ve 
geçtiğimiz Şubat 
ayında başlayan 
proje 1 yıl sürecek. 
Şubat'ta başlayan 
başvurularda zaman 
sınırlaması 
olmazken, kursiyer
ler için düzen
lenecek kurslar 
2 aşamalı olacak 
ve isteyen herkes 
başvuruda bulun
abilecek.
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Yurtkur alacaklarının 
peşine düştü

Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (Yurtkur) 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
kurumlarına borçları 
olanları tespit 
ederek bunun tah
sili yönünde çalış
malara başladık
larını ve büyük bir 
kaynak yaratıldığını 
söyledi.
Bir dizi inceleme 

ve yurt müdürleriyle 
değerlendirme 
toplantısı yapmak 
için Konya'ya 
gelen Yurtkur Genel 
Mpdürü Haşan 
Albayrak, Konya 
Bölge 
Müdürlüğü'nde 
gazetecilere açıkla
malarda bulundu. 
Göreve geldik
lerinden bu yana, 
hummalı bir 
çalışma içine 
girdiklerini kayde
den Genel Müdür 
Albayrak, özellikle 
kurumlarına borçları 
olanları tespiti aşa
masında önemli 
çalışmalar 
yapıldığının altını 
çizdi.
Kurumlarının 
2003 yılının başına 
kadar Yurtkur'a olan 
borçların sadece 
27 milyon YTL'sini 
toplayabildiğini dile 
getiren Albayrak, 
"Göreve geldikten 
sonra 2003 yılında

23 milyon YTL, 
2004 yılında 
90 milyon YTL 
civarında eski borç 
topladık. Bu sene 
ise hedef 110 mily
on YTL. Ancak öyle 
gözüküyor ki, 140 
milyon YTL'yi bula
cağız. Bu borçları 
tespit edip, düzenli 
bir şekilde topla
yarak kendimize 
büyük bir kaynak 
yarattık" 
dedi. Yurtkur 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
4.5 senelik bir plan 
yaptıklarını ve bu 
plan çerçevesinde 
hem yeni yurtlar 
inşa ettiklerini, 
hem de mevcut 
yurtları düzenledik
lerini kaydederek, 
en büyük hede
flerinin ranza 
sistemini kaldırarak, 
bunun yerine kary
ola sistemini 
getirmek olduğunu 
dile 
getirdi. 
Öğrencilerin rahat 
etmesi için 
ellerinden gelen 
çabayı gösterdik
lerinin altını çizen 
Albayrak, 
"Son 2 sene içinde 
açtığımız yurtlarla, 
toplam 11 bin 800 
yeni kapasite 
sağladık. Rakamı 
arttırmakla 
kalmayıp, bu yurt

ların hepsinde 
öğrencilerin rahatını 
düşündük ve yeni 
yaptığımız yurtların 
hepsine karyola sis
temini getirdik.
Burada yatak kapa
sitesini aşağı 
düşürerek, daha 
sağlıklı ve daha 
yaşanabilir yerler 
oluşturmak istiy
oruz. Bundan son
raki hedefimiz ise 
bütün odaları 3 kişi
lik süit haline 
getirmek. Bu tariht
en sonra 
yapacağımız yurtları 
da ona göre düzen
liyoruz" şeklinde 
konuştu.
İki yıldır müracaat 
eden ve evrakları 
tam olan tüm öğren
cilere harç yada 
öğrenim kredisi ver
ildiğine dikkat 
çeken Genel Müdür 
Haşan Aybayrak; 
hedeflerinin, öğren
cilerin sadece burs 
alarak ayakta kala
bilmesi olduğunu 
vurguladı. Albayrak, 
sözlerinin sonunda 
bütün mesailerini 
öğrencilerin 
rahatlığı için har
cadıklarını savu
narak, "Gençliğe, 
sosyal devlet 
anlayışını yansıtan 
kurum, yüksek 
öğrenim kuru- 
mudur" diye 
konuştu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi % 7.6
Merkez Bankası'nın 
beklenti anketine 
göre yıl sonu 
enflasyon beklen
tisi, 'ilk defa' 
2005 yıl sonu 
için öngörülen 
yüzde 8'in altına 
inerek, TÜFE bazın
da yüzde 7.6 
olarak gerçekleşti. 
Merkez Bankası, 
Mart ayının ilk 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlarını açık

ladı. Buna göre 
Şubat ayının ikinci 
anket sonuçlarında 
yüzde 8 olan 
TÜFE bazında yıl

sonu enflasyon 
beklentisi, Mart 
ayının ilk anketinde 
yüzde 7.6'ya 
geriledi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Vurdu Vurdu, Vuruldu
Değişik bir Trabzonspor, 

neyi ne zaman yapacağı hiç 
bir zaman belli değil.
Türkiye Kupasında şov 
yaparak oynadığı G.Antep 
maçında bu defa sefilleri 
oynadı.

Trabzonspor neden bu 
kadar kendine bu kadar 
güveniyor?

Sporda kendine 
güveneceksin ama 
labualilige hayır.

Kaçan gollere hiç bak
tı larmı? Bu topa nasıl vur
madım derlermi?

Bu maçın kasetini 
zannederim defalarca seyre
deceklerdir, yahut şimdiye 
kadar da seyretmişlerdir.

Bir profesyonel takımda 
iki eksik o kadar etkili olmaz 
kanatindeyim.

Trabzon’un oynadığı bu 
maçta kademeler arasında 
bağın kurulmadığını 
üzülerek gördüm, top 
gitsinde nereye giderse

gitsin.
Türkiye kupası nerede, liğ 

maçı oynayan Trabzon 
nerede?

Trabzon yorgunmuydu? 
bu kadar acemi şekilde fut
bol oynadılar.

Gaziantep idarecileri 
sporculara bu maçı alın 
yoksa istifa eder. Sizde orta
da kalırsınız gibi sözlerle bir 
nevi doping yaptılar.

Evet sözde yapılan dop
ing tuttu.

Gaziantep mağlup olsay
dı. Gençlerbirliği ile aynı 
puana sahip olacaktı. Puan 
cetvelinde onbirinci olo- 
cakdı.

‘Üç mezar yan yana, lazın 
biri mezan başında mezan- 
lığı gezen kişi soruyor!

-neden üç mezar?
- Laz bu vuruldi, vurdi, 

vuruldi bedavaya gitti.
İşte Trabzon sonunda da 

bedavaya gitti.

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdür.

Tansu GÜRLER

KAYIP
Gemlik 

Endüstri Meslek 
Lisesinden 

aldığım 
diplomamı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür 
Murat GÜNEY

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Asli Hukuk Mahkemesi’nin 

2004 / 1397 esas 2005 / 1125 karar nosu 
ile davacı tarafından davasının kabülü 
ile Kars İli Selim İlçesi Yenice Köyü cilt 
no:51 Hane No: 5’de nufusa kayıtlı Yasin 
ve Fatma’dan olma 01.03.1968 doğumlu 
Limon Yeterin adının ‘Leman’ olarak 
düzeltilerek bu şekilde nufusa kayıt ve 
tescili yapılmıştır. İlan olunur

B-1013

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 
KAMPANYAMIZ 
DEVAM EDİYOR

ABONE 
OLUN OKUYUN

OKUTUN
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Yeni bir y// yen/ bir beden
Pilates son zaman
ların en revaçta 
sporlarından.
Vücudu esneten, 
kasları uzatan, ince, 
uzun ve güçlü bir 
vücuda sahip 
olmanızı sağlayan 
spor tüm vücud
unuzu forma sokuy- 
ori, duruş bozukluk
larınızı düzeltiyor. 
Bu yıl daha ince, 
daha şekilli bir vücu
da sahip olmak istiy
orsanız, Pilates'i 
denemenizde fayda 
var. Bu sporu uygu
layarak sadece 6 haf
tada şaşırtıcı 
sonuçlar elde ede
bilirsiniz. Programa 
sadık kalırsanız, 10 
seansta farkı 
hissedecek, 20 
seansta farkı göre
cek ve 30 seansta da 
yeni bir vücuda 
sahip olacaksanız. 
Sizce de denemeye 
değmez mi?
Vücudun alt kısmı 
için Pilates 
Sorunlu bölge: 
Basen, popo ve üst 
bacaklar 
Hedefiniz: Daha ince 
basen ve bacaklara 
ve daha sıkı bir 
popoya kavuşmak.

Bu egzersizleri

yaparken, vücud
unuz sürekli bir 
dirence karşı çalışıy
or olacak. Bu da üst 
ön ve arka bacak, 
popo, üst basen ve 
kasık kaslarının 
güçlenmesini ve 
dayanıklılığının art
masını sağlayacak. 
20 seansta 
poponuzun biraz 
daha yukarı kalk
tığım hissede
ceksiniz. 6 haftanın 
sonunda ise bacak
larınız daha ince ve 
bel altı bölgeniz 
daha şekilli 
görünecek.
Egzersizlerin yanı 
sıra koşun, yokuş 
yukarı yürüyün (ya 
da yürüyüş bandında 
eğimi en az yüzde 4 
arttırın), veya step 
makinasında yüksek 
dirençte çalışın.
Ayrıca rollerblade, 
cross-country kayak 
da bacaklarınızın iç 
kısımlarını ve baseni

inceltir.
Vücudun alt kısmı 
için egzersizler 
Omuz köprüsü

A. Sırtüstü yatıp 
bacaklarınızı dizler
den kırın, ayak 
tabanlarınız yere tam 
bassın, kollarınız 
vücudunuzun iki 
yanında olsun. 
Karnınızı yukarı 
doğru ve içinize çek
tikten sonra, gövd
eniz omuzlardan 
dizlere kadar düz bir 
hat oluşturacak şek
ilde kalçalarınızı yer
den kaldırın. Daha 
sonra sağ bacağınızı 
gergin tutarak 
havaya kaldırın, ayak 
parmak uçlarınız 
tavana baksın.
B. Kalçanız hala 

havada nefes 
verirken, havadaki 
bacağınızı indirerek 
gövdenizle aynı hiza
ya getirin. Aynı 
hareketi sağ 
bacağınızla 3 kez 

daha tekrarladıktan 
sonra kalçanızı yere 
indirip, bu kez sol 
bacakla gene 4 kez 
tekrarlayın'. Her hafta 
birer sayı ekleyerek 
yapın.
Yan tekme 

A. Sağ yanınız üzer
ine yatıp bacak
larınızı öne doğru, 
gövdenizle 45 dere
celik bir açı yapacak 
şekilde uzatın. Bu 
esnada sağ diziniz 
matın üzerinde ve 
her iki eliniz başınızı 
destekler durumda 
olsun. Şimdi 
karnınızı yukarı 
doğru ve içinize 
çekip nefes alın, sol 
bacağınızı yerden 
hafifçe kaldırıp ileri 
doğru uzatın.
Ayağınızı 2 kez gerip 
uzattın ve daha 
sonra size bakar 
şekilde tutun.
B. Nefes vererek sol 

bacağınızı geriye 
doğru uzatın. Bu 
hareketi yaparken 
poponuzu kullanın 
ve parmak uçlarınız 
ileri baksın. 5-6 
tekrar yaptıktan 
sonra, sol bacağınızı 
yere indirmeden, 
saat yönünde 5-6 
küçük daire çizin. 
Şimdi diğer bacakla 

aynen tekrarlayın. 
Her hafta hem bacak 
kaldırma hareketine, 
hem de daire sayısı
na birer sayı 
fazladan ekleyerek 
yapın.
Duvar sandalyesi 

A. Sırıtınızı bir 
duvara yaslayarak 
ayakta durun. Daha 
sonra sırtınız duvar
da, ayaklarınızı 60 
cm kadar ileri 
götürüp, bacak
larınızı kalça 
genişliğinde açın. 
Kollarınız iki yanınız
da olsun. Karnınızı 
yukarı ve içeri doğru 
çekin.
B. Üst bacaklarınız 

yerle paralel olana 
kadar sırtınızı duvar
da aşağı kaydırırken, 
nefes Vererek 
kollarınızı göğüs 
hizasına getirin. Üçe 
kadar sayarak 
pozisyonu koruyun. 
Daha sonra sırtınızı 
yukarı doğru kay
dırarak yükselin. 3 
tekrar daha yapın. 
Her hafta 2-3 sayı 
ekleyerek yapın. 
Vücudun üst kısmı 
için Pilates 
Sorunlu bölge: 
Güçsüz omuzlar, sırt 
ve kollar, kas 
dokusunun vücudun

üst kısmında az 
olması
Hedefiniz: Vücudun 
üst kısmını 
güçlendirip şekil
lendirmek.

Bu egzersizleri uygu
layarak kollarınızı 
güçlendirirken, omu
zlarınızı ve sırtınızı 
şekillendireceksiniz. 
Bu hareketler trisep- 
lerinizi, göğsünüzü, 
omuzlarınızı ve sırt 
kaslarınızı çalıştırır. 
10 ila 15. seansta 
omuz ve kollarınızda 
farklılığı gözlemlem
eye başlarsınız. 
20. seansa 
geldiğinizde, 
göğsünüz açılır, 
beden yapınız 
daha dengeli hale 
gelir.Bu egzersizlerin 
yanı sıra yüzme, 
boks, savaş sanatları 
ile kolları çalıştıran 
kardiyo makineleri 
de sizin için 
yararlı olacaktır._

Kekemeliğe anlayış tedavisi
Erkek çocuklarda 
kızlara göre 
3-4 kat fazla 

görülen 
kekemeliğe, 
genellikle 
çocuğun yaşadığı 
aile içi 
gerilimin yol 
açtığı, tedavisinde 
ailenin göstere
ceği anlayış ve 
sabrın büyük 
önemi olduğu 
bildirildi.
Çukurova Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç.
Dr. Rasim Somer 
Diler'in yaptığı 
araştırmada, 

sinirsel bir 
hastalık olan 
kekemeliğin, 
çocuğun yaşadığı 
gerilimler sonucu 
oluştuğu belirtildi. 
Çocuğun 
küçük yaşta tanık

olduğu aile içi 
gerilimlerin ve 
tartışmaların 
yarattığı stresin 
beyindeki konuş
ma merkezini e 
tkilediği ve 
kekemeliğe neden 
olduğu belirtilen 
araştırmada, 
kekemelik 
yaşayan çocuk

ların yüzde 
40 ile 60'ının 
ailelerinde de 
kekemeliğe rast
landığı 
vurgulandı.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

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

TUTKU SİNEMASI 
BU HAFTA

ŞANS KAPIYI KIRINCA

GÖNÜL YARASI 
Rez. Tel: 513 6406
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Bademcikler vücudun bekçisi İşte soframızdaki
UNESCO'nun destek 
verdiği "Aile Çocuk 
Eğitimi Programı" ile 
"Anne Çocuk Eğitimi 
Programı", Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ile Sağlık 
Grup Başkanlığının 
ortak organizasyonu 
ile başladı. Erdemli 
Halk Eğitim Merkezi 
Konferans 
Salonu'nda düzenle
nen toplantıya yak
laşık 50'ye yakın 
anne ve anne adayı 
katıldı. Bazı 
annelerin 
kucaklarında çocuk
larıyla gelmeleri 
dikkat çekti. 
Toplantı öncesinde 
konuşan Erdemli 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Oktay 
Yılmazer, Erdemli'de 
Sağlık Grup 
Başkanlığı ile ilk 
kez böyle bir uygula
mayı başlattıklarını, 
programların 3 ay 
süreceğini söyledi. 
Programa katılan ve 
maddi durumu iyi 
olmayan ailelere 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
kanalıyla ailelere 
eğitim ve maddi 
yardım yapıldığını 
belirten Yılmazer, 
ayrıca yine vakıf 
kanalıyla nikahsız

yaşayan ailelerin de 
nikah masraflarının 
karşılandığını belirtti. 
Bu tür çalışmaların 
bire bir evlerde de 
uygulandığını dile 
getiren Yılmazer, 
istek geldiğinde 
okuma yazma 
bilmeyenlere de 
okuma yazma 
öğretildiğini kaydetti. 
Yılmazer, ekonomik 
destekli programa 
tüm ev hanımlarının 
katılması çağrısında 
bulundu.
Erdemli Sağlık Grup 
Başkanlığında 
görevli Dr. Sultan 
Şensoy ise toplantı
da özellikle isten
meyen çocuk, çocuk
larda ateşlenme ve 
çocuğun 2 yaşına 
kadar olan döne
minde demir eksikliği 
anemisine karşı alı
nacak tedbirleri 
anlattı. Şensoy, 
ailelere seslenerek, 
"Bakabileceğiniz 
çocuğu yapın" 

çağrısında bulundu. 
İstenmeyen çocuğun 
anne ve babayı 
psikolojik ve 
ekonomik olarak 
olumsuz yönde etk
ilediğine dikkat 
çeken Dr. Şensoy, 
"Çok çocukla az 
çocuğun büyütülme
si arasında farklar 
vardır. Fazla çocuk 
özellikle annelerde 
büyük ruhi çökün
tülere neden olmak
tadır. Bunları önle
menin tek yolu da 
modern aile planla
masının uygulan
masından 
geçiyor" dedi. 
Çocukların ateşlen
me konusuna da 
değinen Dr. Şensoy, 
çocukların 
ateşlendiğinde 
annelerin hiç telaşa 
kapılmadan önce 
çocuğa ateş 
düşürücü hap yada 
şurup vermelerini, 
ardından çocuğu 
en yakın sağlık kuru

luşuna götürmelerini 
tavsiye etti.
Şensoy, ayrıca 
her evde bir 
derecenin bulun
masını ve annelerin 
kullanmasını bilmesi 
gerektiğini kaydetti.
Bademciklerin insan 

vücudunun bekçisi 
olduğunu ifade eden 
Şensoy, 
"Bademciklerimiz 
vücudumuza ağız 
yoluyla girecek olan 
mikroplara karşı 
kalkan görevi üstlen
miştir. Bademcikler 
vücudumuza 
gelebilecek mikrp- 
plara karşı bekçilik 
görevi yürütmektedir. 
Bademciklerin 
vücudu koruması 
için onun da sağlıklı 
Olması gerekir. Aşırı 
sıcak ve soğuk su 
içmekten onu koru
mak gerekir.. 
Bademcikler iflas 
ettiğinde vücudun 
direnci de gitmiş 
dernektir. Çocuk
larımıza parazitlerin 
bulaşmaması ve 
bademciklerin iflas 
etmemesi için, 
yemek sonrasında 
çocukların elleri mut
laka yıkanmalı yedik
leri sebzeler ise 
yıkanmadan ver
ilmemeli" dedi.

W
Uzmanlar, bazen 
sevmediğimiz, kimi 
zaman da ağız 
kokusu yapıyor diye 
yemediğimiz pek çok 
yiyeceğin aslında 
insanları birçok 
hastalıktan 
koruduğunu belirtiy
or.
Dahiliye Uzmanı Dr. 
Deniz Şahin, ceviz ve 
sarımsağın kalp 
hastalıklarından 
koruduğunu, elmanın 
solunum ve 
sindirime iyi geldiği
ni, havucun anne 
sütünü arttırdığını, 
domates, maydanoz 
ve sarımsağın 
yaşlanmayı gecik
tirdiğini söyledi. 
Dr. Deniz Şahin, son 
zamanlarda tüm 
dünyada çeşitli 
gıdalar üzerine 
yapılan araştırmalar 

&

sonucunda birtakım 
besinlerin bazı 
hastalıkların önlen
mesinde çok faydalı 
olduğunun ispat
landığını belirterek, 
şu tavsiyelerde 
bulundu:
"Kalp hastalıkların

dan korunmak için 
ceviz, sarımsak 
tüketin. Solunum ve 
sindirim problemi 
yaşayanlar için elma 
yiyin. Kanse*e karşı 
korunmak için 
domates (özellikle 
prostat kanserine 
karşı), soğan, elma 
(özellikle akciğer 
kanserine karşı) 
tüketin. Anne sütünü 
arttırmak için havuç 
birebir. Bağışıklık 
sistemini 
kuvvetlendirmek için 
maydanoz, havuç, 
domates tüketin.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEk İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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 941VI VAPUR - FERİBOT

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

1

L

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

1
K

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

E

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm ' 51-2 10 72
Kanberoölu-Esadap 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 10 68

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

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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AKP’Iİ il Genel Meclisi üyeleri basın toplantısında 2004-2005 yılı çalışmalarını anlattı

fiem/ft Wen're 1 trikon harcandı
İl Daimi Encümen üyesi Nurettin Avcı, 2004 yılı çalışmalarını anlattı. Avcı, Muammer Ağım Devlet Hastanesi ek binasına 400 milyar AKP’liler dün basın toplantısı düzenledi, irharcandığını, çeyre yoluna yapılacak okul için 900 milyar ödenek konduğunu söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ise, 2005 yılın- ı 
da Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na 18, Atatürk İlköğretim Okulu’na 12 ek derslik yapılacağını bildirdi. S. ŞEKERSÖZ’ün haberi 5'de EL

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK SATILIK VİLLALAR

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
11 Mart 2005 Cuma 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

Gemlik Ticaret Borsası Başkan ye Yönetim Kurulu için dün yeniden kur’a çekimi yapıldı

Borsa’nın yeni Başkanı Dillioglu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Ticaret Borsası Meclis üyeleri seçimlerinde yaşanan ilginç beraber
likler dün sona erdi. Borsa Yönetim Kurulu Başkanlığı için Mehmet 
Dillioğlu ile Nazım Bayrak arasında yapılan kuradan Dillioğlu’nun adı çıktı.

Gemlik’e hizmet
İl Genel Meclisi’nin AK Partili üyeleri dün 

parti merkezinde, İlçe Başkanı Enver Şahin ile 
basın toplantısı düzenleyerek, çalışmalar 
hakkında arkadaşlarımıza bilgiler vermiş.

Tecrübeli siyasetçi Nurettin Avcı, AK Parti İl 
Genel Meclisi Daimi Encümen üyesi..

Daimi Encümen üyeliği önemli bir görev..
İl Genel Meclisi’nin tüm harcamaları bu biri 

min elinden geçiyor..
Daimi Encümen üyeleri, Vali’nin sağ kolu 

gibidirler.. Geçmiş yıllarda, ANAP’tan Esat 
Coşkun da iki dönem İl Daimi Encümen 
üyeliği yapmış ve Gemlik’e önemli hizmet
lerin gelmesinde katkısı olmuştu.

Görülen o ki; 2004 yılında Gemlik köylerine 
azımsanmayacak oranda hizmet getirilmiş..

İl Genel Meclisi’nin bütçesi içinde Gemlik’e 
ayrılan pay her ne kadar açıklanmamışsa da 
bu kadarı bile sevindirici..

2005 yılında hoşuma giden eğitime verilen 
önemdir.

Eğer Belediye, Çevre Yolunda bulunan plan
daki yeri kamulaştırırsa, buraya 2005 yılında 
okul için ayrılan ödenek 900 milyar lira.

Cumhuriyet ve Atatürk İlköğretim Okullarına 
yapılması planlanan 18 ve 12 derslik ilaveleri, 
ilçedeki sınıf içindeki öğrenci sıkışıklığını bir 
parça da olsa rahatlatacak..

Gemlik hepimizin.
Bu kente hizmet yapan unutulmaz.
Unutmayalım.
Not: Dünkü yazımda “Gemlik’in nüfusu 100 

milyona yaklaştı.” sözünü "Gemlik’in nüfusu 
100 bine” yaklaştı olarak düzeltirim.

Gemlik Ticaret BorsasTnda 
günlerdir süren yönetim mücade
lesinde, kur’a sonucu çıkan 
beraberlikler bu kez bozuldu. İlçe 
Seçim Kurulu tarafından dün, Borsa 
Yönetim Kurulu ve Başkanlığı için 
kur’a çekildi. Borsa Yönetim Kurulu 
Başkahhğı’na Mehmet Dillioğlu, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, 
Mehmet Güreşçi, Şerafettin Bağcı, 
Hüseyin Başaran ve Özden 
Çakıroğlu’rıun adları çıktı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Gelir vergisinde 
beyanname verme 

şüreşj uzatıldı
Maliye Bakanlığı, gelir vergisinde 
beyanname verme süresini 15 gün uzat
tı. Buna göre; 15 Mart 2005 Salı günü 
bitecek olan 2004 yılı gelirlerine ilişkin 
beyanname verme dönemi, 31 Mart 2005 
günü akşamına sona erecek. Syf 7’de

En fazla vergi 
Türkiy&de

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü'nün (OECD) 2004 yılı 
"Ücretlerin Vergilendirilmesi" 
Raporu'na göre, Türkiye iki çocuklu 
bir ailenin ortalama ücret kazanan 
bir ebeveyninden en fazla vergi 
ve sosyal güvenlik kesintisi yapan 
ülke konumunda bulunduğu bildirildi

Haberin devamı sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Toprağım
Derin uykulrdan kaldırma beni...

Sesi soluğu kesmeye yönelik yeni yasal düzenlemeler 
yapılıyor.

Düşüncelerin kamuoyuyla paylaşımı zorlaşacak.
Ülkeyi üst düzeyde yönetenlerin bam teline basılmaya

cak.
Eskilerin deyimiyle zülf-ü yare dokunulmayacak.
Dokunursan doğru hapse..
Şimdiden sinyaller geliyor.
Başbakan kendisini “kediye”benzeten bir karikatüristi 

para cezasına mahkum ettirdi.
Bir sürü gazeteci de “başbakan”ın kendileri hakkında 

açtığı davaların sonuçlanmasını “tedirginlikle”bekliyor.
Yazık ...
Dün basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü savunmasını 

kimselere bırakmayan başbakan bugün basın emekçi
leriyle mahkemelik.

Demek ki muhalefetle iktidar arasındaki ince çizgi 
böyle bir şey.

Üzerinde titizlikle durulan düzenlemeler de gösteriyor 
ki ,toplum bir süre daha ninnilerle masallarla avunacak.

Aman sesinizi çıkarmayın .gürültü yapmayın, vatandaş 
uyusun,derin uykulardan uyanmasın.

’tiraz etmesin, yetinmeyi öğrensin.
□nüne konulanla ‘‘idare "etsin.
Bu zihniyet ülkeyi yıllarca yönetti.
Gelinen nokta ortada..
Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük kavramlarının tanım

ları çok farklı..
Cumhuriyet, egemenliği kayıtsız koşulsuz millete veriy

or. Yani milletin dediği oluyor.
Onun için de milletin uyuması gerek.
Uyuyan millete egemenliği kayıtsız koşulsuz versende 

olur vermesende..
Israrla üzerinde durulan bu durum yıllarca masallar 

anlatılan, ninniler söylenilen, iyiyle kötüyü ayırdetme 
yeteneğinden yoksun bırakılan vatandaşın da terazisini 
bozdu.

Bireyselleşti.
Köşeyi dönmek için bir yığın madrabazlığa yöneldi.
Yok yok..
Bu yol hiç de iyi bir yol değil.
“Gemisini yüzdüren kaptan”deyişinde ifadesini bulan 

“bireycilik”pompalamalarına kanmamak gerek.
Böyle giderse gün gelecek ne gemi kalacak ne de 

gemiyi yüzdürecek deniz.
Çünkü bindik alamete gidiyoruz kıyamete..

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

Niye benim 
romanım okuduğum 
romanlara hiç ben
zemiyor!

Benim romanım
da, aşk bile başka 
bir mana taşıyor...

Öyle kutsal ki, 
Mushaf gibi...Ona 
dokunmak için 
tertemiz olmak 
gerek.

Mushaf’ın, bazı 
yapraklarının kenarı
na tutturulan muska 
şeklinde barakların 
silik yaprakları 
içine şaklanmış bir 
Rumeli kadının 
öyküsü bu.

40 ya da 50 yaş 
grubunda olanlar, 
bugün aslında kayıp 
kuşak gibi görünsel
er de, şanslı çocuk
lardı.

Don lastiğinden 
kilitli iğne ve grib
ine kadar her türlü 
malzemenin satıldığı 
bakkallarda, karton 
kutuların içinde açık 
çikolataları almak, 
hiç de kolay değil
di.Bakkal amca, 
parasına göre 
koparıverirdi çiko
latayı, iki, üç 
parçacık.Ya da bir!

Hele ki, renkli 
baraka sarih çiko
latalara sahip 
olmanın tadı, çikola
tanın lezzetini unut
tururdu.

Dilimizin içinde 
hiç bitmeyecek gibi 
yuvarladığımız çiko
latalar. Su içmeden 
o lezzeti saklamanın 
ayrıcalığı.

Hani o özenle el 
ütüsü yaptığımız ve 
defterlerimizin arası
na koyduğumuz ren
kli baraklar.

Bir temiz mendil. 
Bir de barak..

İkisini de muska 
gibi korurduk.
Mendil muska şek
linde katlı dururdu, 
temiz defterin beyaz 
sayfasında.

Rumelili kadın 
Emine’nin, yüzyıl 
sonrasında , 
Mushaf’ının bazı 
sayfalarının uçların
da, bu muska şekli
ni almış baraklar.

Yılların is ve 
kokusunu sararan 

yapraklarına 
gizleyen o sayfaları, 
bir kişi açmamış, 
küflenmiş, yapışmış, 
renkler solgun.

Sayfalara kutsal 
dokunuşta, o koku 
parmaklarınızdan, 
yüzünüze vuruyor.

Yüzyılın 
öyküsünde, tarihin 
gizli kalmış say
falarında bir 
Rumelili kadın.

Yazdıkça, sözcük
ler birbirleriyle 
yarışıyor.

Yüzyılın 
öyküsünü dile 
getirmek, canlandır
mak, ruh vermek 
kolay değil

Kanatları yoktu 
ki.

Kanatları olsay
dı!

Çocukluğunu 
bıraktığı o ülkeye 
uçuverirdi. 
Hoyratça, umur
samazca. Özgürce.

“....Burnunu 
dayadığı pencerenin 
nemli camının ardın
dan bölünüp duruy
ordu; değişik yüzyıl
lara dağılmış kim
liğiyle. Çocukluğu 
Kosova’daydı. Yitik 
olan gençliğinden 
sonraki yaşamı ise 
başka bir yüzyılda!

Etamine batırılan 
her kare de kanav- 
içe gibi dokuduğu 
yaşamında, mor, 
yeşil, kırmızı, mavi 
çiçeklerin içine 
sızıveren siyah ve 
gri dallarda kay
boluş (mu)!

Patiskanın üzer
ine teyelli yaşamı 
gibi tutturduğu 
kanaviçenin 
patiskası, sararmış 
sandık lekesini 
taşırken, yüzyıllık 
Rumeli özleminin 
kokusunu yayıyor
du; Mushaf’ın altın
daki yer alan çeyiz 
sandığı.

Naftalin kokusu 
yerine elma kokusu
nun yayıldığı 
çeyiz sandığı 
içindeydi, Rumelili 
küçük kız!

“...Umutlarını, 
düşlerini, özlemleri
ni, tanrısal aşkını, 

acılarını lezzet 
cehenneminde sak
lamıştı!

80 yılın kelimesiz 
, hafızasını yitirmiş 
olan o sözcükleri, 
ilmik ilmik işliyordu 
yüreğine.

Hiç bir ilmiği atla
madan. İşte bu 
öykünün sessiz 
kelimeleri, çeyiz 
sandığında, dile 
geliverirdi.

Yüzyılın 
kokusunu taşıyan 
bu çeyiz sandığını 
açmak!

O sandığın içinde 
kaybolmak.

Baraklarla say
faları ayrılmış 
Mushaf, altıbuçuk 
sayfaya sığan 
yüzyılın Rumeli 
türküsü, Rumeli 
gencin son kez 
saçlarını taradığı 
kırık saç tarağı, 
siyah çarşaflı Emine 
ile İbrahim’in toyluk 
ve tek fotoğrafı, 
meyve şeklinde ren
kli sabunlar, altı 
metrekareye sığın 
bir yaşam.

Tüm malzeme bu 
değildi elbette.

Almanya teyp
lerinin bantlı kaset
lerine kaydedilen 
sesler. Ağıtlar.

‘Bülbüller 
ötmeyin!ü’diye bir 
ağıt da var!

Acaba bu ağıt 
Kosova’da var mıydı 
da, Rumelili 
Emine, cehennem 
azabı çektiği o gün, 
bu ağıtı yorumluy- 
ordu; tüm zeytin 
ağaçlarının yaprak
larını titretircesine, 
kuşların sesini 
kesercesine.

“Bülbüller 
ötmeyin...”

Ne büyük bir 
mana.

Toprağım.
Toprak her yerde 

aynı değil mi? 
Çiçeği, böceği, 
ağacı ile.

Ama o toprağım 
diyordu; gaz lam
basının kızıl ışığına 
yansıyan perdenin 
gölgesindeki yal
nızlığında.

Toprağını özlüy- 
ordu!
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Gemlik Ticaret Borsası Başkan ve Yönetim Kurulu için dün yeniden kur’a çekimi yapıldı

Borsa’nın yeni Başkanı Diliioğlu
Gemlik Ticaret Borsası Meclis üyeleri seçimlerinde yaşanan ilginç beraberlikler dün sona erdi. Borsa yönetim
Mu Başkanlığı için Mehmet Diliioğlu ile Nazım Bayrak arasında yapılan kuradan Dillioğlu’nun adı çıktı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
için yapılan kurayı 
Mehmet Diliioğlu 
kazandı. Diliioğlu 4 
yıl süreyle Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevi 
yürütecek.
Dün, Borsa'da 
İl^e Seçim Kurulu 
Başkanı Hakim Ali

Bülbül ve Sandık 
Kurulu üyeleri 
gözetiminde yapılan 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Ankara 
Delegesi ve Yönetim 
Kurulu asil ve 
yedek üyeleri için 
oylama yapıldı.
Yapılan iki tur 
oylamada, iki listede 
yine eşitlik çıkınca, 
taraflar arasında 
önceden olduğu 
gibi yine torba usulü

Borsada tüm kur’a çekilişleri Sandık Kurulu 
Başkanı CBAL Müdürü İdris Aka yaptı.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Yazık değil mi?.... 
Yurdumuzda her yıl 476 bin 
trafik kazasında 7 bin 500 
vatandaşımız can veriyormuş. 
Ulaşım değil, sanki ölüm 
makinaları Azrail Hazretleri, 
Karayollarını ızda kol geziyor 
0 da o kadar can almak istemez de, 
illa al, al denirse ne yapsın 
kırmayıp alıyor.
0, görevini yapıyor....

kur’a yapıldı. 
Kur’a çekimi 
sonucunda, Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı 
için iki adaydan 
Mehmet Diliioğlu 
kurayı kazanarak 
başkan seçilirken, 
yönetim kurulu üye
likleri için yapılan 
kurayı Mehmet 
Güreşçi, Şerafettin 
Bağcı, Hüseyin 
Başaran ve Özden 
Çakıroğlu kazandı. 
Yönetim kurulu 
yedek üyeliğini ise, 
Hüseyin Daşçı 
kazandı.
Borsada yapılan 
kur’a çekimi 
sonucunda, 
Borsanın Ankara 
Delegeliği’ni Erdoğan 
Barutçuoğlu 
kazanırken, yedek 
delegeliğe Adem 
Kaptan getirildi. 
Ticaret Borsası

AKŞer hastaları ziyaret etti
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Teşkilatı geleneksel 
hale getirdikleri has
tane ziyaretlerinde 
hastalarla birlikte 
olarak onların sorun 
larını dinliyorlar. 
Önceki akşam, 
ilçemizde bulunan 
sağlık kuruluşlarına 
yapılan ziyarette, 
hastalara çiçek 
veren İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile > 
yönetim kurulu 
üyeleri yatan hasta
lara çiçek vererek, 
geçmiş olsun 
dileğinde bulundu
lar. AK Parti ilçe 
yöneticileri, 19 
Şubat'ta Sağlık 
Bakanlığına devri

Ticaret Borsası Başkanı da İlçe Seçim Kurulu tarafından kur’a ile belirlendi
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Diliioğlu ile birlikte 
aynı listeden yönetim 
kurulu üyeliğini 
kazanan Şerafettin 
Bağcı ile Özden 
Çakıroğlu diğer 
listede bulunan ve 
yönetime giren 
Mehmet Güreşçi

ı eski 
mi Sahil 
Hastanesi’ne

ak yapılan 
ikler hakkın 
aldılar.

ve Hüseyin 
Başaran'a karşı 
üçte iki çoğunluk 
sağlamış oldular. 
Borsa’nın yeni 
Başkanı Mehmet 
Diliioğlu, yaptığı 
açıklamada kur’a 
çekiminden sonra 
toplanarak, Özden 
Çakıroğlu'nun

başkan vekilliğine 
getirildiğini bildirdi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanlığı seçiminin 
ise, Pazartesi günü 
yapılması beklenir 
ken, Erdoğan Barut 
çuoğlu ile Mustafa 
Doğan'ın aday 
olacağı öğrenildi
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W$aMHMrtrolfama;isı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Sanayi Sitesi 
içinde yönetimce 
yapılmak istenen 
araç güzergah 
değişikliğine tepki 
gösteren esnaf 
bordürleri kırdı.
Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Fıstık, Site içinde 
yapmak istedikleri 
yol ayırımı için 
döşenen bordür 
taşlarını kırıldığını 
ileri sürerek, çalış
maların engel
lendiğini söyledi. 
Büyük araçların 
Site içinde yollara 
bırakıldığı için 
geçişlerin zor
landığına dikkat 
çeken Site 
Yöneticisi Mehmet 
Fıstık, yolların geliş 
ve gidiş olarak ikiye 
bölünmesi için 
yapılan trafik çalış
malarında hiçbir art 
niyet bulunmadığını 
öne sürerek, soru
nun kaba kuvvetle 
değil, konuşup 
görüşerek çözüme 
kavuşturulabileceği

Küçük Sanayi Sitesi içinde 
yolların ikiye ayrılmasına

ni söyledi.
Yapılan trafik uygu
lamasının geçici 
olduğuna da dikkat 
çeken Mehmet 
Fıstık, trafik ekip
lerinin gelip kontrol 
yaptıklarını ve 
uygun gördükleri 
için müdahale 
etmediği uygula
manın sertlik 
kullanarak, 
engellenmek 
istenmesine anlam 
veremediklerini 
söyledi.
EKMEĞİMİZLE 
OYNUYORLAR 
Öte yandan, Sanayi

Sitesi içine girerek 
bakım ve onarım- 
larını yaptırmak 
isteyen büyük 
araç sürücüleri ise, 

yollanır bölün
mesinin doğru 
olmadığını 
savundular.
Site yöneticilerin 
taraflı olarak 
kafalarına göre 
uygulama

mi

yaptıklarını ileri 
süren araç 
sahipleri ise ve 

, yolların ikiye
bölünmesine 

tepki gosteraııer. 
İşyeri sahipleri, 
TIR’ların siteye 
alınmak istememesi 
halinde işyerlerini 
kapatmak zorunda 
kalacaklarını 
söylediler.

E[ emeği göz nuru sergi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
Pratik Kız Sanat 
Okulu sergisi açıldı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda

görücüye çıkarılan el 
emeği göz nuru 
ürünler sergisinin 
açılışını İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet
Ercümen Yaptı. 
Dikim ve Nakış

öğretmeni
Hülya Erşan ile
Giyim ve Kırk
Yama öğretmeni 
Ümmühan Ergün'ün 
gözetiminde
30 kursiyer haftalar 
boyunca meydana

getirdikleri El Nakışı, 
Makine nakışı, Takı 
tasarım, Kilim doku
ma ve kırk yama'dan 
oluşan el emeği göz 
nuru çeşitli ürünlerin 
tanıtıldığı sergi iki 
gün açık kalacak.

Artvinliler
geceye 

hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Artvinliler 
Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Zeki Gedik, yaptığı 
basın açıklamasın
da Gemlik'te bulu
nan tüm Artvinlileri 
düzenledikleri 
geceye bekledik
lerini söyledi.
Cengiz Kurtoğlu 
ile vöresel 

sanatçılarında 
sahne alacağı gece 
Pazar günü saat 
19.00 da Atamer 
Tesisleri’nde 
yapılacak.
Gemlik ve çevre 
yaşayan tüm

Artvinli hemşehri
lerini bir arada 
görmek arzusunda 
olduklarını belirten 
Dernek Başkanı 
Zeki Gedik, 
"Gemlik ve 
çevresinde yaşayan 
hemşehrilerimizle 
birlikte dayanışma 
içerisinde güzel 
etkinlikler 
düzenleyerek, 
güzel Artvin ilimizin 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 
43 yıldönümünü 
kutlayacağız. Bizim 
için anlamlı olan 
bu günde tüm 
hemşehrilerimizi 
bekliyoruz" şek
linde konuştu.

~-
---

---
-
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Mt köylerine I trilyon lira harcandı
İl Daimi Encümen üyesi Nurettin Avcı, 2004 yılı çalışmalarını anlattı. Avcı, Muammer Ağım Devlet Hastanesi ek binasına 400 
milyar harcandığını, çevre yoluna yapılacak okul için 900 milyar ödenek konduğunu söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Enver 
Şahin ise, 2005 yılında Cumhuriyet İlköğretim Okuluna 18, Atatürk İlköğretim Okulu’na 12 ek derslik yapılacağını bildirdi.
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile İl Genel Meclis 
üyeleri'nin birlikte 
dün yaptıkları 
basın toplantısında, 
2004 yılı içinde 
Gemlik köylerine 
1 trilyon lira yardım 
yapıldığı açıklandı. 
AK Parti İl Genel 
Meclisi Daimi 
Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı, 
2004 yılı içinde 
Gemlik’e bağlı tüm 
köylerin yol bakım
larının yapıldığını 
belirtirken, bazı 
köylerin ise atık su 
çalışmalarının 
bitirildiğini söyledi. 
"Arıtma yapılmaya
cak hiçbir kanalizas 
yon projesini uygu
lamayacağız." diyen 
Avcı, bir köyden 
geçen dereye 
bırakılan 
kanalizasyon 
sularının başka köye 
zarar verdiği için bu 
kararın alındığını 
söyledi.
KÖYLER GEREKEN 
YARDIMI ALDI

Köy içi yolları ve köy 
meydanı 
yapımı için Gemlik 
köylerine toplam 
22 bin 500 metrekare 
taş verildiğini 
söyleyen Avcı, 
köylere yardım 
fonundan ise 129 
milyar yardım 
yapıldığını söyledi. 
Karacaali Köyü sula
ma suyu ihalesinin 
iki kez yapıldığını 
hatırlatan Avcı, iki 
ihaleye de aynı 
kişinin girmesi 
sonucu ihalenin iptal 
edildiğini söyledi. 
Avcı, Adliye 
Köyü’nün sulama 
suyu için 24 milyar 
lira harcanarak işin 
bitirildiğini 
belirterek, Katırlı 
Köyü içme suyu için 
67 milyar, Fevziye 
Köyü için 24 milyar 
ve Haydariye Köyü 
için de 7 milyar lira 
harcanarak, işlerin 
tamamlandığını 
söyledi.
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 

ek binası için İl Özel 
İdaresinden 400 mil
yar lira harcandığını 
da açıkladı. 
OKUL İÇİN 
BELEDİYE 
KAMULAŞTIRMA 
YAPACAK 
Eğitim için 2004 
yılı içinde sadece 
okullara onarım ve 
tamirat yardımı 
yapıldığını bildiren 
Avcı, Çevre yolu 
arkasında bulunan 
ve Belediyenin 
kamulaştırma 
yapması gerek arsa 
içinde açıklık getirdi. 
Gemlik'e yeni bir 
okul yapımı için İl 
Özel İdaresinden 
900 milyar lira para 
ayrıldığını bildiren 
Avcı, okul yapıla
bilmesi için mutlaka 
Belediyenin kamu
laştırma yapması 
gerektiğini söyledi. 
Sportif çalışmalar 
içinde ilçe stadı 
çevre düzenlemesi 
için 68 milyar lira 
ayrıldığını bildiren 
Nurettin Avcı, 
genel olarak ilçede 
bulunan okulların 
çeşitli ihtiyaçları

içinde 540 milyar 
lira harcama 
yapıldığını söyledi. 
2005 YILI 
YATIRIMLARI 
2005 yılı yatırım 
programını açık
layan AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, bu çerçevede 
sağlık hizmetleri için 
Umurbey Sağlık 
Ocağı’na 15 bin YTL, 
Küçük Kumla Sağlık 
Ocağına 10 bin YTL 
ayrılırken Gemlik 1 
ve 2 nolu Sağlık 
Ocaklarına 15'er 
bin YTL ayrıldığını 
söyledi.
Avcı, Cumhuriyet 
İlköğretim okulu 
için 18 ek derslik,

Atatürk İlköğretim 
okulu için de 12 ek 
derslik yapılmasının 
projelendirildiğini 
söyledi.
Köy hizmetleri 
bağlantı yollarının 
ise 2004 yılı içinde 
stabilize ve 
asfaltlama işlem
lerinin tamam
landığını söyleyen 
Enver Şahin, 
Köyler için yapılan 
tüm programın 
muhtarlarla 
görüşüldükten 
sonra hazırlandığını 
açıkladı.
İl Genel Meclisi 
çalışmalarında 
spor kulüplerine de 
çeşitli yardımların 

yapılacağını duyuran 
Nurettin Avcı, 
İlçede bulut an 
6 kulübe çeşitli spor 
malzemesi yardımı 
yaparken geniş çaplı 
faaliyet gösteren 
Zeytinspor 
Kulübü’ne ise, 
yardımların daha 
fazla olacağını 
duyurdu. 
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin 
Avcı, 2005 yılı 
programında 
tamamlanamayan 
projelerin ise, 
2006 yılının ilk 
yapılacak projeleri 
olacağını 
söyledi.

Yolda 500 kişiye aşure dağıttılar
Seyfettin SEKERSÖZ

Eski Pazar Caddesi 
üzerinde bulunan

Özerol 
Baharat sahibi 
Abdurrahman 
Özerol, cadde

üzerinde vatan
daşlara Aşure 
dağıttı.
Aşure ayında 
buişi geleneksel 
hale getirdiğini 
söyleyen 
Abdurrahman 
Özerol, 500 
kişilik için hazır
ladığı aşure 
kazanının başına 
geçerek, yoldan 
gelen geçen 
vatandaşlara 
aşure dağıttı.
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Avrupa Parlementoşu 
Türk polisini kınadı

Avrupa 
Parlamentosu Genel 
Kurulu, Dünya 
Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle 
İstanbul'da düzenle
nen gösterilerde 
çıkan olaylara ilişkin 
olarak, Türk polisini 
kınayan bir tasarıyı 
kabul etti.
Kınama ifadeleri, 
AP'nin düzenleye
ceği 'Dünya 
Kadınlar Konferansı* 
çerçevesinde daha 
önce hazırlanan bir 
karar tasarısına son 
anda eklendi. 
Tasarıda şu ifadeler 
yer aldı.
AP, 6 mart 2005 tari
hinde İstanbul'da 
gerçekleşen ve 
Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü

SSK personeline fazla mesai yok
Hastane, tıbbi 
malzeme ve binalarla 
birlikte Sağlık 
Bakanlığı emrine ver- 

I ilen yaklaşık 40 bin
SSK personeline 2 
iyi, 1 de kötü haber 
var. 15 Mart'tan 
itibaren "maaş ve 
döner sermaye pay
larım almaya başlay
acak olan SSK per
sonelinin "fazla 
mesai" ücretleri iptal 
edildi. SSK personeli 
bundan böyle Sağlık 
Bakanlığı çalışanları 
gibi fazla mesai 
ücreti alamayacak. 
SSK personelinin 
maaşları Sağlık 
Bakanlığı bütçesin
den ödenecek.
19 Şubat'tan 2005 
tarihinden itibaren 
resmen Sağlık 
Bakanlığı'na 
devredilen SSK 
sağlık çalışanlarının 
günlerdir merakla 
beklediği müjde 
Maliye 
Bakanlığı'ndan geldi. 
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü, Sağlık 
Bakanlığı'na 
devredilen SSK per

dolayısıyla yapılan 
gösteride, Türk 
polisinin 'aşırı 
kaba' tavrını şidde
tle kınar.
AP, en kısa zaman
da Avrupa Birliği 
Komisyonu'ndan 
söz konusu olay
larla ilgili daha 
ayrıntılı bilgi talep 
eder.
AP, Türkiye'de kadın 
haklarının da içinde 
bulunduğu son 
reformlardan duy
duğu memnuniyeti 
dile getirir, ancak 
buna rağmen, 
kadınların hedef 
alındığı töre cinayet
leri ve şiddetin 
devam etmesinden 
duyduğu endişeyi 
de hatırlatır.
Türkiye'de yapılan 

sonelinin Mart ayı 
maaşlarını Sağlık 
Bakanlığı bütçesin
den alabilmesi için 
gerekli düzenlemeyi 
yaptı.
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilen personelin 
aylık, ücret ve diğer 
mali haklarına ilişkin 
hizmetler Saymanlık 
Müdürlüğü bulunan 
illerde bu saymanlık
larca, diğer illerde ise 
Muhasebe 
Müdürlüklerince yer
ine getirilecek. 15 
Mart'tan itibaren 
Sağlık Bakanlığı 
bütçesinden maaş 
almaya başlayacak 
olan SSK personeli, 
"döner sermaye gelir
lerinden yapılan ek 
ödemeler"den de 
yararlanacak. Sağlık 
Bakanlığı maaş ve 
katkı payına ilişkin 
çalışmalarını büyük 
oranda tamamladı. 
SSK PERSONELİNİN 
SOSYAL HAKLARI 
KORUNACAK 
'Bazı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
Devredilmesine Dair

yasal reformların 
memnuniyetle karşı
landığı ifade edilen 
tasarıda, 'bununla 
birlikte kadınların 
hala şiddete ve töre 
cinayetlerine hedef 
olmasının endişeyle 
karşılandığı' belir
tiliyor.
Tasarıda, AB 
Komisyonu ve 
Konseyi'ne çağrıda 
bulunularak, Türk 
yetkililerle işbirliği 
içinde Türkiye’deki

Kanun'un 5. mad
desinin 5. fıkrasında, 
"4. fıkra uyarınca 
devredilen personel, 
benzer birimde aynı 
unvanlı kadroda 
çalışan ve hizmet yılı 
aynı olan emsali 
bakanlık personeli 
esas alınarak döner 
sermaye ek 
ödemesir 'en yarar
landırılır. bunlara 
yapılacak ek 
ödeme hiçbir 
şekilde emsaline 
yapılabilecek ek 
ödeme üst sınırını 
geçemez" ifadesi yer 
alıyor. Bu hükme 
göre, devredilen 
sağlık birimlerinde, 
devir tarihi itibariyle 
çalışan personelden, 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nun 4. mad
desinin (B) fıkrası 

kadın haklarının 
yakından takip 
edilmesi isteniyor. 
İstanbul'da 8 Mart 
Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü 
öncesinde 
geçtiğimiz pazar 
günü Beyazıt'ta izin
siz yürüyüş yapmak 
isteyen gruba polis 
müdahale etmişti. 
Polisin biber gazı ve 
cop kullandığı olay
da yaklaşık 50 kişiyi 
gözaltına alınmıştı.

hükmü gereğince, 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilen personel, 
Sağlık Bakanlığı per
soneli gibi döner ser
maye gelirlerinden 
yapılan ek ödemeden 
yararlanacak. Ancak, 
sözleşmeli personele 
yapılacak ek ödeme 
tutarı, aynı birimde 
aynı unvanlı kadroda 
çalışan ve hizmet yılı 
aynı olan emsali 
sağlık personel esas 
alınarak belirlenecek 
ve bunlara yapılacak 
ek ödeme, hiçbir şek
ilde emsaline yapıla
bilecek ek ödeme üst 
sınırını geçmeyecek. 
Bu arada Söz konusu 
kanunun 5. mad
desinin 6. fıkrasında 
ise, SSK çalışan
larının sosyal 
hakları koruma 
altına alınıyor.

Vergi 
memullan 
direnişte

Gelir idaresi'nin 
yeniden yapı
landırılmasına 
ilişkin tasarıya karşı 
çıkan vergi 
memurları, tasarının 
kendileri için hak 
kayıpları getirdiğini 
belirterek, vergi 
dairelerinde pasif 
direnişe başladı. 
IMF ile yeni stand- 
by'ın başlayabilme
si için Meclis'ten 
çıkması gereken 
yasa tasarısına, 
özellikle gelirler 
kontrolörlerinin iti

SATILIK OTOMOBİL

1999 Model 
Bayandan satılık klimalı 

TOYOTA COROLLA 
GSM: 0.542 516 73 83 
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J KENT GAZETELERİNE ! 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR ’ 

! KÖRFEZ REKLAM 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

razı var.
Bu yüzden, Ankara, 
İstanbul ve İzmir 
gibi büyük 
şehirlerde bazı 
memurlar vergi 
dairelerinde beyan
name almayarak 
pasif eylem başlattı. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ise, 
tasarıda bazı eksik
likler olabileceğini, 
ancak bunların mut
laka giderileceğini 
söyledi. Unakıtan, 
"personelimizi mağ
dur etmeyiz" dedi.
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Beyan dönemi uzadı En fazla vergi Türkiye’de
Maliye Bakanlığı, 
gelir vergisinde 
beyanname verme 
süresini 15 gün 
uzattı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
imzasıyla yayım
lanan Gelir Vergisi 
Sirküleri ile 15 Mart 
Salı günü bitecek 
olan 2004 yılı gelir
lerine ilişkin beyan
name verme döne
mi, 31 Mart akşamı 
sona erecek.
Geçen yıl 1 milyar 
800 bin TL'nin 
üzerinde konut kira 
geliri olanların da 
yeraldığı gelir ver
gisi mükellefleri, 
sirküler 
çerçevesinde, 
31 Mart mesai saati 
bitimine kadar 
vergi dairelerine 
beyanda bulun
abilecek.
Maliye Bakanlığı, 
bu yıl gelir vergisi 
beyannamelerinin 
belirli limitler 
dahilinde elektronik 
ortamda verilmesi 
zorunluluğunuri 
getirildiğine dikkati 
çekerek, süre uza

ŞENEN BâvıAvttmlaitaeti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
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Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

w iiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz
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tımına da e-beyan- 
namenin ilk uygula
ma yılı olması 
nedeniyle gidildiği
ni bildirdi.
ÖDEME DÖNEMİ 
DEĞİŞMEDİ 
Sirkülere göre, 
beyanname 
verme süresinin 
uzatılması, ödeme 
dönemini etkile
meyecek. Bu 
nedenle, beyan
namelerini ek 
süre içinde veren 
mükellefler de, 
tahakkuk eden 
vergiyi kanuni 
süresi içinde 
ödeyecek. Bu 
çerçevede, 
gelir vergisinin 
ilk taksiti Mart, 
ikinci taksiti de 
Temmuz ayı 
içinde ödenecek.

Bu arada, 
Bakanlıkça 
bastırılarak 
dağıtılmış olan 
yıllık gelir vergisi 
beyannamelerini 
internet ortamında 
gönderecek olan 
mükelleflerin, 
beyannamedeki 
mali bilgileri 
gösteren tabloyu 
doldurmaması 
uygulamasında da 
değişikliğe gidildi. 
Sirkülerde, veri 

ambarı oluşturul
masında bü bil
gilere ihtiyaç duyul 
ması nedeniyle, 
internet ortamında 
beyanda bulunan
ların da, mali bil
gilere ilişkin 
bölümü doldur
maları gerektiği 
belirtildi.

Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği 
Örgütü'nün (OECD) 
2004 yılı "Ücretlerin 
Vergilendirilmesi" 
Raporu'na göre, 
Türkiye iki çocuklu 
bir ailenin ortalama 
ücret kazanan bir 
ebeveyninden en 
fazla vergi ve 
sosyal güvenlik 
kesintisi yapan ülke 
konumunda 
bulunuyor. Raporda 
Türkiye'nin ücretler 
üzerindeki kamusal 
yüklerde 2004 yılın
da 0.5 puanlık artış 
yaptığı ortaya 
konuldu.
OECD'nin 2004 yılı
na ilişkin ücret 
geelirleri üzerindeki 
vergi.yükü araştır
ması, bekar ve evli- 
iki çocuklu bir 
çalışan esas alı
narak ayrı ayh 
hesaplandı. 
Türkiye'nin de 
aralarında bulun
duğu dört ülke 
dışındaki OECD 
ülkelerinde evli ve 
çocukluların 
ücretlileri üzerinde 
daha düşük bir 
vergi yükü bulunuy
or.
Buna göre bekar bir 
çalışanın ücreti 
üzerinden alınan 
vergi ve benzeri 
kamusal yükler 
geçen yıl 30 OECD 
ülkesinin 18'inde 
arttarken, 11'inde 
azaldı, birinde ise 
değişmedi.
Araştırmada ortala
ma ücret kazanan 
iki çocuklu bir 
ebeveynden yapılan 
kesintiler ise 15 
ülkede 2003 yılına 
göre yükselirken, 12 
ülkede azaldı, 3 
ülkede ise sabit 
kaldı.
Vergi ve sigorta 
primi gibi kamusal 
yüklerin çocuk 
sahibi, evli ya da 
bekar olmasına 
göre değişmediği 
Türkiye, ise her iki 
hesaplamada da 
ücretler üzerindeki 
vergi ve prim kesin
tisi yükünü artıran 
ülkeler içinde yer 
aldı. Buna göre, 
Türkiye ortalama

ücret kazanan bir 
kişiden ve ortalama 
ücret kazanan iki 
çocuklu bir 
ebeveynin 
ücretinden yaptığı 
kesintileri 0.5 puan 
artırırken, iki çocuk
lu ortalama ücretin 
yüzde 67'sini 
kazanan bir kişi 
üzerindeki vergi 
yükün ise 0.8 puan 
yükseltti.
Ortalama ücret 
kazanan bir kişi 
üzerindeki vergi 
yüklerinde Hollanda 
ve Slovenya'dan 
sonra en çok artış 
yapan ülke konu
munda olan
Türkiye, ortalama 
ücretin yüzde 
67'sini kazanan ıkı 
çocuklu bir 
ebeveynin 
ücretindeki vergi 
yükü artışı sırala
masında da 7'nci 
oldu. İki çocuklu ve 
ortalama ücret 
kazanan bir kişiden 
yapılan kesintilerde
ki artış oranıyla da 
Türkiye 14'üncü 
sırada yer aldı. 
Nakit yapılan 
yardımlar çıkarıldık
tan sonra gelir ver
gisi ile işçi ve işv
erenin ödediği 
sosyal güvenlik 
primlerinin dikkate 
alındığı hesaplama
da, 30 ülke içinde 
Türkiye yüzde 
41.8'lik oranla 
ücretler üzerinde 
en yüksek kesin

tinin yapıldığı ülke 
konumuna geldi. 
Türkiye, iki çocuklu 
evlilerden yalnızca 
birinin çalıştığı ve 
ortalama ücretin 
tamamını elde 
ettiği gelir 
üzerinden yapılan 
vergi ve sosyal 
güvenlik kesinti
lerinde de yüzde 
42.7'yle en fazla 
kesinti yapılan ülke 

konumunda 
bulunuyor. 
Ortalama ücretin 
tamamını elde eden 
bir kişinin geliri 
üzerinden yapılan 
kesintilere 
bakıldığında ise, 30 
ülke içinde yüzde 
42.7’lik yükle 
Türkiye 11. sırada 
yer aldı. 
Türkiye'de bir 
ücretli çalışan 
üzerindeki net vergi 
yükü ise yüzde 30.4 
düzeyinde bulunuy- . 
or. Bu oran, çocuklu 
çalışanlar için de 
değişmiyor. 
Türkiye'de çocuklu 
aileler için vergi ve 
sosyal güvenlik 
kesintilerinde her
hangi bir istisna 
uygulaması 
olmadığı için ortala
ma ücret kazanan 
tek bir kişiden 
kesilen vergi ve 
sosyal güvenlik 
primleri ile iki 
çocuklu ortalama 
ücret kazanan bir 
ebeveynden kesilen 
vergi ve sosyal 
güvenlik primleri 
arasında fark oluş
muyor.
Türkiye, Yeni 
Zelanda, Meksika ve 
Yunanistan'la birlik
te OECD ülkeleri 
arasında çocuk 
sayısıyla bağlantılı 
farklı vergi uygula
ması yapmayan 
ülkeler arasında yer 
alıyor. Çocuk sayısı
na göre en yüksek 
vergi ve sosyal 
güvenlik prim indiri
mini Lüksemburg 
uyguluyor.
Türkiye'de ücretler 
üzerindeki 
42.7'lik yükün 12.7 
puanı gelir vergisin
den, 12.3 puanı 
sosyal güvenlik 
primi işçi payı, 
17.7 puanı da işv
eren paylarından 
kaynaklanıyor.
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Beklenen kar geldi Bilim adamlarından
Beklenen kar 
yağışı başladı 
İstanbul'da bekle
nen kar yağışı 
'sulu kar' şeklinde 
başladı. Karadeniz 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı 
havanın haftaso- 
nuna kadar tüm 
yurtta etkili olması 
bekleniyor.
İstanbul'da bugün 
hafif olarak 
başlayan kar 
yağışının, gece 
saatlerinde etkisini 
artırması bekleniy
or. Bugün karla 
karışık yağmurun 
kara dönüşmesiyle 
İstanbul gündüz 2, 
gece eksi 2 derece 
olacak. Havanın 

' açması beklenen
12 Mart Cumartesi 
günü ise; sıcakhk-

। ların gündüz 7, 
| gece -3 derece ola- 
। cağı tahmin ediliy-

or.
Orta ve doğu 

i Karadeniz, İç
Anadolu'nun 
doğusu, doğu ve

güneydoğu 
Anadolu ile öğle 
saatlerinden 
itibaren Ege, 
Marmara, batı 
Karadeniz ile 
Eskişehir 
çevrelerinde 
yağış bekleniyor. 
Yağışların güney 
Ege kıyıları ile 
güney doğu 
Anadolu'da yağ
mur, diğer yerlerde 
karla karışık yağ
mur ve kar şek
linde olacağı tah
min ediliyor.
11 Mart Cuma 
günü; Marmara'nın 
batısı ile kıyı Ege 
dışında tüm yurt 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar kuzey ve 
iç kesimlerde karla 

karışık yağmur ve 
kar, güney kesim
lerde yağmur şek
linde görülecek. 
Hava sıcaklığı 
yurdun kuzey ve iç 
kesimlerinde 
hissedilir derecede 
(6 ila 8 derece) 
olmak üzere 
tüm yurtta azala
cak. Hava sıcak
lığında ki azalmay
la birlikte görüle
cek kar yağışları ile 
Perşembe ve Cuma 
günleri yurdun batı 
kesimlerinde bekle
nen buzlanma ve 
don olayının oluş
turacağı olumsuz 
şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları gerekiyor.

korkutan rapor
İngiliz bilim 
adamlarının 
hazırladığı rapora 
göre, dev volkanik 
patlama zamanı 
geldi.
1 milyar kişinin 
öleceği nükleer 
kış ise kapıda. 
Patlamanın gerçek
leşme ihtimali, 
dünyaya dev bir 
göktaşı çarpmasın
dan 10 kat 
daha fazla.
İngiliz bilim 
adamları tarafından 
hazırlanan bir 
rapora göre, 
dünya üzerinde 
yaşanacak büyük 
bir volkanik patla
ma sonucu 1 mil
yar kişi yaşamını 
yıii'reoüi'r.
Volkanik patla
manın, Güneydoğu 
Asya'yı vuran 
tsunami

felaketinden de 
ölümcül' sonuçlar 
doğurabileceği 
belirtiliyor. 
İngiliz Jeoloji 
Derneği tarafından 
hükümete bağlı 
Doğal Tehlikeleri 
İnceleme Grubu'na 
sunulan rapora 
göre, felaket 
yaratacak bir 
patlamanın 

gerçekleşme ihti
mali, dünyaya dev 
bir göktaşı

çarpmasından 
10 kat daha fazla. 
Bu ihtimalin 
hükümetler 
tarafından ulus
lararası boyutta 
gözardı edildiğini 
savunan bilim 
adamları, küresel 
çapta felakete 
neden olan dev 
volkanik patla
maların ortalama 
50 bin yılda 
bir gerçekleştiğini 
açıkladı.

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 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, liradan 
sıfır atılmasının olumlu etki yarattığını söyledi. Barbarosca

Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor - Duaçınarıvalandaşı olumlu etkiledi’
Serdengeçti: YTL 
vatandaşı olumlu 
etkiledi 
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, 
liradan sıfır atılması 
uygulamasının 
vatandaş üzerinde 
olumlu etki yarat
tığının gözlendiğini 
bildirdi.
Serdengeçti, "Para 
Politikaları" konulu 
konferans vermek 
üzere geldiği 
Mersin'de 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Macit Ozcan'ı 
ziyaret etti.
Ülke genelinde 
uyguladıkları makro 
ekonomik poli
tikaların faydaların
dan Mersin'in de 
yararlanmasını arzu 
imiklerini Delirten 
Serdengeçti, şun
ları söyledi: "Para 
politikasının 
kazançları ilerleyen

dönemde daha 
fazla hissedilebile- 
cek. Özellikle 30 yıl 
yaşanan tahribattan 
sonra paradan sıfır 
atılması, vatandaş 
üzerinde olumlu 
etki yarattı. Bunun 
tepkilerini gözlem
liyoruz." Özcan da 
görevde olduğu 6 
yıl boyunca kentin 
temel sorunu olan 
altyapıya büyük 
yatırım yaptıklarını 
vurgulayarak, 
"Arıtma tesisi pro
jemiz Devlet 
Planlama

Teşkilatı'nın yatırım 
programına alındı. 
Kentin diğer 2 
önemli sorunu olan 
ulaşım ve çöp 
konusunda çalış
malarımız sürüyor. 
Projelerin tamam
lanabilmesi için 
hükümetin gerekli 
desteği vermesi 
gerekiyor" diye 
konuşju.
Daha sonra Özcan, 
Serdengeçti'ye 
plaket ve Mersin'i 
tanıtan kitap 
armağan etti.

Devam eden Bursa 
amatör küme maçlarına 
13 Mayıs 2005 pazar günü 
saat 14.oo’de Gemlik 
Atatürk sahasında 
Gemlikspor ile Duaçınar 
maçları oynanacak.

Duaçınarı, Yıldırım, 
Y.Selim, Şükran iye gibi 
takımlar aşağı yukarı aynı 
güzergah ve aynı semtin 
takımları.

Bu takımlar bilerek veya 
bilmeyerek aynı gruba 
düştü?

Duaçınarıspor’un 
epeyce bir geçmişi var. 
Güreş dalında Bursa’ya bir 
hayli şampiyon güreşçiler 
çıkarmış, futbolda ise 
zaman içerisinde şampiy
onluğa oynamış bir takım.

Duaçınar takımının 
göbekte oynayan ve ön

Mirin W rt yıiM
Japon kredi 
derecelendirme 
kuruluşu JCR, 
Türkiye'nin 
kredi notunu 
B (+)'dan BB (-)'ye 
yükseltti.
Not artırımı 

Türkiye'nin tahvil
leri ve yerel para 
birimi cinsinden 
uzun vadeli 
borç notunu kap- 
sıyor.JCR tarafın
dan yapılan açıkla
mada, kredi 
notunun yük
seltilmesinin, 
mevcut Hükümetin

Parlamento'daki 
çoğunluğunun da 
etkisiyle sağladığı 
siyasi istikrar ile 
"AB'den müzakere 
tarihinin alınması, 
IMF ile Stand 
by anlaşmasının

imzalanacak 
olması ve yapısal 
reformlar ile makro 
ekonomik istikrar
da elde edilen
ilerlemeden" 

kaynaklandığı 
vurgulandı.

Üzüntü
Kumlaspor Başkanı 

Özcan kardeşim, hakem 
camiasından özür dilemiş. 
Olmadı.

Sayın Başkan, hakeme 
itiraz olur, hakemin karar
larını beğenmeyebilirsin. 
Bunlara evet.

Bir pisliğin bütün suyu 
bulandıracağını bilmeni 
isterim.

Bir hakem ne kadar 
traflı da olsa, düdük çalsa 
da bu gibi girişimler 
olmamalıydı.

Bir futbolcunun yaptığı 
terbiyesizliği bütün takı
ma mal etmek elbette 
doğru değildir.

Bunu yazmadan geçe- 

Hainjl ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE OLDUNUZ MU?

liberosunun takımının iyi 
olduğu, ikili forvette ise 
sağ kanat oyuncusuna çok 
dikkat edilmesi gereken 
futbolcu.

Gemlikspor’un bu 
engelide aşacağına inanıy
orum.

Gökhan ve Tahsin’in 
olmayışı Gemlikspor için 
bir dezavantaj olmasına 
rağmen Gemlikspor’un bu 
maçı alması lazım.

Gemlik hocasının bu 
maça da önem vermesi 
gerekir. Boş olan bu yer
lere iyi montaj yapılırsa bu 
maçı da alacağına inanıyo
rum.

Gemlik’ti spor severlere 
biraz fazla iş düşecek. Bu 
maça gelmelerini bekli - 
yoruz. Gemlikspoı ’un size 
bugünlerde ihtiyacı var.

- yazık!
meyeceğim. ‘At sahibine 
göre kişner. ’

Şimdi ne olacak?
Takımda bu işe iştirak 

eden veya edenler, 
hakemin raporu, gözlem
cinin raporu doğrultusun
da oynanan Burgaz 
maçının hükmen mağlu
biyetine 3. puanın silin
mesine karar verilebilir.

Bu karar, korkarım 
Kumlaspor’u ikinci kü 
meye düşürür.

Kumlaspor eğer iyi 
yönetilirse, bu gruptan 
birinci olmasa bile ikinci 
olarak elemelere katıla
bilirler.

KAYIP
Gemlik Nufus 

Müdürlüğünden 
aldığım 

nufus cüzdanımı, 
ehliyetimi, SSK 
kartımı, Tasarruf 
teşvik kartımıve 

öğrenci kimliğimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Yasemin CAN 

KAVURMACIOĞLU
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^amile kald ığı nızda Meşin verecek bir tavsiyesi vardır
Dostlarınız, aileniz, 
eşinizin ailesi, 
hamile olduğunuzu 
öğrendiklerinde 
kuşkusuz çok 
sevineceklerdir. 
Öte yandan hepsi 
uzman kesilecek
lerinden, binbir 
farklı tavsiye 
arasında aklınızı 
kaçırmanız işten bile 
değil.
Hamile olduğunuzu 
öğrenmek gerçekten 
büyük bir heyecan 
ve,mutluluk. Hele 
bunu aile ve dost
larınızla paylaşmak 
daha da güzel bir 
duygu. Öte yandan 
hamile olduğunuzu 
öğrenenlerin, sizi 
tebrik etmek kadar, 
size verecek pek çok 
tavsiyeleri olduğunu 
görmek sizi şaşırt
masın. Özellikle bu 
deneyimi önceden 
yaşamış olanların, 
tüm 'iyi niyetleriyle' 
beslenmeniz, doğu

munuz ve bebeği 
besleme gibi konu
larda bol bol 
tavsiyede bulunarak 
kafanızı bulandır
ması mümkün. Tabii 
iş bunlarla kalmayıp, 
isim ve okul 
seçmede yardım 
etmeye, tatil 
planınızı sizin hazır
lamaya kadar gide
bilir.
Günlük alışkanlık
larınızı düşünün.
Mesela sabah kalk
tınız, gazetenizi 
okurken sabah kahv
enizi içiyorsunuz. 
Tam bu esnada 
"Sence kahve içmen 

doğru mu?" gibi bir 
cümle duymanız 
olağandır.
İnsanlar genellikle 
kendilerine olan ya 
da kendilerine 
olmasını istedikleri 
şeylere dayanarak 
tahminler de yürüte
bilirler: Örneğin;
"Aaa epidural yaptır
mak istemezsin şek
erim! Ben yaptırdım 
ve ardından gün
lerce başağrısı çek
tim.", ya da "Artık 
bebeğe bir bakıcı 
tutarsınız herhalde.." 
gibi.
Tavsiye listesi uzar 
gider ve en kötüsü 

de hayatınıza müda
hale eden, kafanızı 
karıştıran ve sizi 
rahatsız eden bir 
şekilde olmasıdır. 
Endişelerle başet- 
mek
Hamile kalıp bebek 
sahibi olmak bir 
maceradır. Evet 
heyecan vericir, ama 
elbetti ki riskleri ve 
zorlukları da yok 
değildir. Bu nedenle 
geleceğe dair endişe 
ve korkularınızın 
olması, her şeyle 
nasıl başa çıka
cağınızı düşünüp 
kuruntu yapmanız 
normaldir. Bu da 
sizi, diğer insanların 
düşünce ve deney
imlerinin yaratacağı 
olumsuz etkilere 
karşı korunmasız 
kılar.
Bununla başetmenin 
yolları: 
İnsanlar gösterdik
leri ilgi için teşekkür 
edin. Sonra da kendi 

istediğiniz şekilde 
devam edin.
Kendinizi bil
gilendirin. Güvenilir 
bir kaynak edinin. 
Aklınızdan geçenleri 
söyleyin. Eğer diğer 
insanların ne 
düşündüğünü duy
maktan yorgun 
düştüyseniz, açık 
açık konuşun: 
Teşekkür edip, kendi 
kararlarınızı kendi
nizin verebileceğini 
kibar bir dille 
anlatın.
Kuruntu yapmanıza 
sebep olmayacağına 
güvendiğiniz diğer 
insanlarla kaynaşın; 
mesela diğer anne 
adayları gibi.
Eşinizle konuşun, 
birbirinize güven 
aşılayabilirsiniz. 
İşe keyifli tarafından 
yaklaşın: İnsanların 
ilgisini işinize karış
mak değil, ilgi olarak 
algılamaya çalışın ve 
tüm dikkatlerin 

merkezinde olmanın 
tadını çıkarın. 
Kendinizi bil
gilendirin 
Bilginin kaynağına 
bakın. Kimin 
söylediğine/yazdığı- 
na ve ne zaman 
söylendiğine/yazdığı 
na dikkat edin. 
Yapılan bir araştır
maya göre, saygı 
gören bir tıp dergisi 
ya da gazetesi, bir 
gazete ya da sıradan 
bir dergide çıkan bir 
yazıya göre daha 
fazla dikkate alın
maya değer. Ayrıca 
güvendiğiniz bir 
kişiye, duyduğunuz 
ya da okuduğunuz 
bir şey hakkında 
fikrini de sora
bilirsiniz. Eğer 
gerçekten canınızı 
sıkan bir şey varsa, 
o zaman doktorunu
zla konuşmak en 
makulü olacaktır.

—_________ —------ ------------ —-----— ~ —

Elma şiltesi,1 güzellik feiri
Binlerce yıl 
önce mahzende 
unutulan bir şarap
tan tesadüf eseri 
keşfedilen elma 
sirkesinin, ciltteki 
lekelerden fazla 
kilolara, sağlıksız 
saçlardan varisli 
damarlara kadar 
birçok derde deva 
olduğu bildirildi. 
Elma sirkesinin 
özellikle pırıl pırıl 
saçlar, lekesiz bir 
cilt ve incecik bir 
vücuda kavuşmada 
çok önemli katkılar 
sağladığı 
vurgulandı.
Elma sirkesiyle 

cilt güzellik sean
sını herkes evinde 
kolayca uygulaya
bilir. Bugüne 
kadar sadece 
sofrada kullanılan 
elma sirkesinin cilt

güzeliği için doğur
duğu 'inanılmaz' 
sonuçlar ise şöyle 
sıralanıyor:
- Kepeksiz saçlar: 
Saçınızı yıkadıktan 
sonra, son durula
ma süyuna elma 
sirkesi ekleyin. 
Saçlarınızın kepek
ten arındığını ve 
parlaklaştığını 
göreceksiniz.
- Akne tedavisi: 
Su ile seyreltilmiş 
elma sirkesi ile 
yüzünüzü temiz
leyin ve su ile

durulayın.
Elma sirkesi 

cildinizi y muşat- 
tığı gibi, antiseptik 
özelliği ile akneye 
neden olan mikro
pları öldürecektir. 
- Ciltteki lekelere: 
Dörtte bir litre 
suya, üç çorba 
kaşığı elma sirkesi 
ekleyip, kaynayın- 
caya kadar 
ısıtın, ateşi kısın. 
Başınıza bir örtü 
örtüp, yüzünüzü 
buhara tutun.
Yarı yarıya

sulandırılmış 
elma sirkesi ile 
yüzünüzü silin. 
Haftada iki 
kez tekrarlaya
bilirsiniz.
- Varisli damarlara: 
Bir bezi elma 
sirkesine batırıp 
sıkın. Bezi varisli 
bölgeye sarın ve 
30 dakika bekletin. 
Bu süre içinde 
bacaklarınızı 
yukarı kaldırarak 
dinlendirin. Sabah- 
akşam tekrarlayın. 
- Zayıflamak için: 
Bir bardak suya 
bir-iki kahve kaşığı 
elma sirkesi ve bir 
kahve kaşığı bal 
ekleyip, karıştırın. 
Uygun bir 
rejimle birlikte 
kullanıldığında, 
düzenli kilo verm
enize katkı sağlar.

DÜZELTME
8.3.2005 Tarihli gazetemizde yayınlanan 
İşçi Emeklilerine şefkat indirimi başlıklı 

haberin Uzmanlar Tıp Merkezine 
ait fotoğraf altında

yanlışlıkla Uzmanlar Polikliniği yazılmıştır. 
Düzeltiriz. Gemlik Körfez

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

TUTKU S NEMASI’NDA 
Bü HAFTA

ŞANS KAPIYI KIRINCA 
GÖNÜL YARASI

Rez. Tel: 513 64 06
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65 yaşındaki şeker 
hastası pankreas 
hücresi nakliyle 
iyileştirildi. Bu 
sayede karaciğerin 
pankreas görevi gör
erek insülin üretmesi 
sağlandı. Hastanın 
kendisine insülin 
enjekte etmesine 
gerek kalmadı 
Ingiltere'de doktor
lar, tıpta devrim 
niteliği taşıyan bir 
yöntemle şeker 
hastalığını tedavi 
etmeyi başardı. 
Beyin ölümü gerçek? 
leşen hastaların 

»pankreasından alı
nan hücreler, şeker 
hastasının karaciğer
ine nakledildi. 28 
yıldır şeker hastası 
olan Richard Lane'i 
sağlığına kavuşturan 
ameliyat, 
Londra'daki Kings 
College 
Hastanesinde 
gerçekleşti. 61 
yaşındaki Lane, bir
inci tip şeker has
tasıydı.
Pankreasındaki 
Langerhans adacık 
hücreleri bağışıklık 
sistemi tarafından

engellendiği için 
günde 6 kez insülin 
iğnesi kullanıyordu. 
Kanada'daki Alberta 
Üniversitesi'nde 
görev yapan James 
Shapiro tarafından 
geliştirilen yöntemde 
Langerhans adacık
ları diye bilinen 
bölgeden hücreler 
almıyor. Bu hücreler 
vücutta gelişmeleri 
için en uygun yer 
olan karaciğer 
damarlarına enjekte 
ediliyor. Gelişen 
hücreler karaciğerin 
bir pankreas gibi 
çalışarak, kan şek
erini düzenlemesini 
ve insülin üretmesini 
sağlıyor. Uzmanlara 

göre başarı için en 
az 1 milyon hücrenin 
enjekte edilmesi 
gerekiyor. Bu da 3 
kişinin pankreasının 
kullanılması anlamı
na geliyor.
Hedef yaşayan 
bağışçı
Kings College'da 
nakli olan iki hasta 
halen az dozlarda da 
olsa insülin kullanıy
or. Dünyada birkaç 
yüz hastada dene
nen yöntemde hasta
ların yarısı insülin 
kullanmıyor. Ancak 
bu sayı artıyor.
Pankreasların hayat
ta olan bağışçılardan 
alınması en büyük 
hedef.

Kahkaha at 
uzun yaşa

ABD'deki 
Maryland Üniver
sitesi Tıp 
Merkezi'ne 
bağlı bilim 
adamları, kahka
ha atarken sal
gılanan bir mad
denin vücuttaki 
damarları 
genişleterek kalp 
krizi ve inme riski
ni ciddi ölçüde 
azalttığını tespit 
etti. Toplam 20 
deneğin film 
izlerken kahkaha 
attıkları ve stres 
yaşadıkları anlar
daki vücut verileri
ni derleyen dok
torlar, bunları 
hastaların deneye 
katılmadan önce 
elde edilmiş veri
leriyle arşılaştırdı. 
Deneyin sonuçları, 
kahkaha atanların 
sadece film 
süresince de 
olsa, daha önce

yaşadıkları strese 
dayalı kalp-damar 
sorunlarından 
önemli ölçüde 
uzaklaştıklarını, 
buna karşılık 
strese maruz 
kalanlarda ise 
önceki vücut veri
lerine göre daha 
da kötü onuçların 
ortaya çıktığını 
gösterdi.
Komedi filmi 
izleyerek kahkaha 
atanların damar
larındaki genişle
menin, kalp ve 
beyin damarların
daki muhtemel 

tıkanıklıkları 
önlediğini veya 
en azından 
ertelediğini 
söyleyen araştır
ma yöneticisi 
Dr. Michael 
Miller'e gö e, 
bunun sebebi, 
vücudun kahkaha 
sırasında damar 
genişletici etkisi 
olan nitrik asit 
sıvısını salgıla
ması. Miller 
"Her gün en az 
bir kahkaha, 
sağlıklı bir 
kalp için ilk 
adım" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513.37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46 ‘

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydy n Turizm 513 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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
11 MART ÇARŞAMBA 

SERİM ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok. 

Tel: 513 50 07
GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2077 

FİYATI : 0,25 YTL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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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

Manastır Semtinde oturanlar, Halk Otobüsü ile evlerine giderken balık istifi gibi oluyor.

Manaştfa otobüs çilesi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Manastır semtine giden Halk Otobüslerinin in belli saatlerde çok yolcu 
alması, araçlarda sıkışmalara ve tartışmalara neden oluyor. Yolcular 
‘paramızla sıkıntı çekiyoruz’ derken ek otobüs konmasını istiyorlar.

Yine taşıma sorunu
Biliyorum bugünkü alt manşetimizi gören 

minibüsçüler bana sitem edecek.
Ancak ben, onların siteminden çok, vatan

daşların bize ilettikleri haklı şikayetleri 
sütunlarıma taşıyarak, sorunların çözülme
sine yardımcı olmayı sürdüreceğim.

Son günlerde caddede giderken birçok 
vatandaş önümü keserek, iş çıkışı ve okul 
çıkışı saatlerinde, Manastır hattında çalışan 
Halk Otobüslerine binen yolcuların çok ka 
labalık olduğunu söylemesi üzerine, İş 
Bankası önünden birkaç kez yaşanan sıkın
tıyı gözlemledim.

Belli saatlerde yolcu sayısı ile kalkan 
araçın taşıma kapasitesi arasında denge 
bozuluyor.

Biran önce evine gitmek isteyen yolcular, 
sıkışık mıkışık dinlemeden, balık istifi oto
büslere doluşuyor.

Bu, ezilmeylere, bayanların rahatsız 
olmasına kadar varan sonuçlar doğuruyor.

Öyleyse sonunu çözmek için bu saatlere 
birkaç fazla araç koymak yetecek..

Bu yapılmayınca eziyet devam ediyor..
Bu da şikayetlerin bitmemesine neden 

oluyor.
İnsanlar, bir yerden biryere giderken para 

ödüyorlarsa, insanca gitmeliler..
Bunun yolu da belli sayıda yolcu taşı

madan geçer.
Peki belediye ve trafik bu ilçede ne işe 

yarar.
Salt İstiklal Caddesindeki park eden 

araçları izlemekle işler bitmiyor..

Manastır hattında çalışan 
Halk Otobüslerinin iş ve 
okul çıkış saatlerinde ek 
otobüs koymaması, yol
cuların tepkilerine neden 
oluyor.
Evlerine kadar giderken 
çile çektiklerini söyleyen 
yolcular, ilgililerin 
otobüslere binerek 
vatandaşın nasıl sıkıntı 
çektiğini görmelerini 
istiyor.
Yolcular, bu tür taşı
macılığın, insanlara 
eziyet çektirdiğine dikkat 
çekerek önlem alın
masını istiyorlar.

Kadri GÜLER’in 
Haberi sayfa 3’de sayılarının arttırlaması isteniyor. (Fotoğraf : Gemlik KÖRFEZ)

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Asrın Evliya Çelebisi
Taşlaması Sayfa 3’de

Buluşma
Gürhan

, MMS ÇETİNKAYA

Polis de insan

Yazısı sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Polis de insan
Dünya Kadınlar günü kutlamaları sırasında polisin "kadınlara"yönelik 

uyguladığı şiddet dikkat çekti.
Özellikle AB gözlemcilerinin gözü önünde meydana gelen engelleme gir- 

işimlerieleştiri konusu oldu.
Gerçekler gözardı edilerek,medya polise yüklendi.
İktidar polise aba altından sopa gösterdi.
Avrupa Birliği gözlemcileri polisi suçladı.
Haklı yanları da var kuşkusuz ancak,
Polis ,bu devletin bir kurumu.
Bağımsız değil.
Olaylar karşısında salt kendi özgür iradesiyle hareket edemiyor.
Çoğu kez,özellikle toplumsal olaylarda üzerinde siyasi otoritenin 

baskısını hissediyor.
Bu baskı polisin elini kolunu bağlıyor.
Onun için polisin örgütlenme yapısının yeniden gözden geçirilmesi,kendi 

iç hizmet yasasının oluşturulması gerek.Kuşkusuz vardır ama görünen o ki 
yetersiz.

İşte o zaman polisin davranışların eleştirme hakkını kendimizde 
görürüz.Aksi takdirde,polisin üzerine gitmenin bir anlamı yok.

Yok çünkü;siyasi irade değişiklikleri,genellikle polis örgütünün üst 
yönetiminin yenilenmesine neden oluyor.

Bu durum doğal olarak polisin sağduyulu hareket etmesini güçleştiriyor. 
Polisin de insan olduğunu unutmamak gerek.
Bu noktada sözü bir polis müdürüne bırakalım :
Polis Müdürü sözlerine Richard Knight'in “ Tam bir özgürlük anarşidir, 

tam bir düzen de zulüm.Bu iki uç arasındaki dengeyi korumak demokratik 
toplumların asırlar boyu amacı olmuştur.”saptamasıyla başlamış ve şöyle 
sürdürmüş:

"Diyebiliriz ki polislik, bir risk yönetimidir; özgürlüklerin kullanılmasına 
müdahale etmeyecek, fakat anarşiye de izin vermeyecek. Ancak, toplumda 
anarşi meydana gelmesi riski endişesiyele kamu düzenini sağlamak için 
yapılacak denetimde sadece düzen(!) sağlanmak istenirse ortaya çıkacak 
sonuç zulümdür.

Ülkede anarşi olmaması için düzen(!) i değil “kamu düzeni” ni sağlamak, 
bunu yaparken de içinden çıktığı halkına zulmetmemek, bu iki uç arasındaki 
hassasdengeyi korumak son derece önemli bir misyondur.

Demokratik bir toplum olabilmenin bedeli ne kadar zor, buna katkı 
sunacak kuramların işi ne çetin!

Bu nedenledir ki çağdaş devletlerde kolluk gücünü kuvvetlendirmek 
başta gelen uğraştır; Dünyanın her yerinde kolluk gücünü kuvvetlendirmeye 
yönelik çabalara girişilmektedir. Güçlü kolluğu olmayan bir ülkede 
demokrasiyi yerleştirip yürütmek mümkün olamaz

Peki nedir, nasıldır bu güçlü kolluk?
Güçlü kolluk deyince, insan haklarına saygılı, demokrasi kuralları 

içerisinde etkin olarak çalışan ve bu maksatla çağdaş bilimin bütün veri
lerinden ve uzmanlık bilgisinden yararlanan bir kolluk anlaşılmaktadır.

21. Yüzyıla Hazırız sloganı ile 2000 li yıllara giren Türk Polis Teşkilatı, suç 
işlenmesini önlemek, işlenmiş suçları aydınlatmak amacıyla çağdaş bilimin 
bütün verilerinden ve uzmanlık bilgisinden gerektiği şekilde yararlanmak
tadır.

Ancak polis teşkilatı, kendi insan kaynaklarına gereken önemin ver
ilmemesi nedeniyle insan haklarına saygı, demokrasi kuralları içerisinde 
etkin olarak çalışma açılarından eleştirilmektedir. Bu noktada biraz düşüne
lim:

“...Polis kanun adamıdır, mutlaka sayılmalıdır...” ilkesine rağmen 
günümüzde ne kadar sayılıyor, değer veriliyor?

Polisin ve dolayısı ile Devletin etkinliği kaldı mı; polis, yasalarıuygula- 
maya, işini yapmaya çalışırken kendisine gösterilen etiket(!) lerkarşısında 
ne yapabiliyor?

İnsan haklarına saygılı olması mutlak gerekli bu kişilerin, onların çocuk
larının, eşlerinin de hakları yok mu; yaptıkları işe, çalışma sürelerine veşart- 
larına, aynı işi yapan diğer genel kolluk teşkilatlarının mensuplarına uygun 
ücret almaları gerekmiyor mu?

Almanya’ da bir polis çok istisnai haller dışında diğer memurlar gibi 
günde sadece 8 saat çalıştığı halde, Ülkemizde günde en az 12 saat çalışıy
orsa; sadece emirle çalışma süresi uzatılabiliyor, yasal izni kesilebiliyorsa; 
bunun yorgun polise, böyle bir polisin eşine, çocuklarına, işi gereği muhat
ap olacağı vatandaşlarımıza verebileceği zarar ne zaman dikkate alınacak?

Polisin maaşının düşük olmasının sadece polisi değil suçlulukla 
mücadeleyi de/olumsuz yönde etkileyebileceği, polise yoksulluk sınırında 
maaş verilmesinin yaratabileceği komplikasyonlar tahmin ediliy r mu?

“Polisin çalışma koşullarına ilişkin düzenleme ve uygulamalar 
Anayasanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesininilgili hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle... yakınmalara 
kulak vermek gerekir”bilimsel görüşleri ve personelin “yakınmaları duyuluy
or mu?

Polisin koşullarının düzeltilmesinin sadece polisin yararına değil, aynıza- 
manda insan hakları ihlalleri ile mücadelenin en gerçekçi yolu olduğunu 
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Raporu veya İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi Kararı ile mi öğrenmemiz gerekiyor?

Kolluk hizmetlerinin kalitesinin her bir yurttaşımıza, toplumumuza, 
demokrasimize ve hatta geleceğimize etkisini hesap edemez miyiz?

Alt yapının tam, personel seçimi ve eğitiminin çağdaş, çalışma 
koşullarının mükemmel, maaşlarının yeterli olduğu bir polis teşkilatında 
görev yapanlardan hiç kötü muamele beklenebilir mi?

Kolluk personelinin özlük haklarını, görev koşullarını, mesleki 
güvencelerini ve kolluk hizmetlerini iyileştirmeden Avrupa Birliği’ne girebile
cek miyiz?

Bütün bunların ve başka soruların cevapları olumlu değil ise, anarşi ile 
zulüm arasındaki denge korunabilir mi? Ne dersiniz?"

Esnaf Ni kuyruğunda
Gemlik Esnaf Kefalet Koperatifi 
ortakları, kredi faizlerinin yüzde 18’e 
inmesi ve piyasaların daralması 
nedeniyle kredi taleplerini arttırdı. 
Kooperatif Başkanı Mevlut Avcı, 
2004 yılında ortaklarına 2 trilyon 700 
milyar lira kredi dağıttıklarını söyledi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ- 
Gemlik Esnaf 
Kefalet 
Kooperatifi'ne kredi 
kullanmak için 
yapılan başvurular 
her geçen artıyor. 
Kullanılan kredilerin 
2004 yılında yüzde 
25 faizli olmasına 
karşılık 2005 yılında 
yüzde 18'e 
düşürülmesinin de 
talep artışında etkili 
olduğu belirtildi. 
Gemlik Esnaf
Kefalet Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, kredi alan 
esnafın geri ödeme 
lerde çektiği sıkın
tının yeni kredi ala
cakları olumsuz 
yönde etkilediğini 
söyledi.
2004 yılı içinde 
Kredi için 554 
kişinin fayda
landığını söyleyen 
Avcı, devletten 
gelen 895 milyar 
liranın yanı sıra 
kendi plasmanlarıy
la birlikte toplam 2 
trilyon 700 milyar 
lira kredi kul
lanıldığını açıkladı. 
Kredi faizlerinin 
düşürülmesiyle bir
likte esnaf arasında 
kredi kullanma 
oranında yüzde 50 
artış görüldüğünü 
bildiren Mevlüt Avcı, 
talepte bulunan 
üyelerine ancak bir 
ay sonraya gün 
verebildiklerini 
söyledi.
2005 yılının ilk üç 
ayında devletten 
gelen paranın 155 
bin YTL olduğunu

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlut 
Avcı, kredi taleplerinin arttığını söyledi.

bildiren Mevlüt Avcı, 
kooperatif olarak 
kendi plasmanlarıy
la birlikte bu süre 
içinde 65 kişiye 361 
bin YTL kredi ver
ildiğini söyledi.
ÖDEMELERDE 
ZORLANMA VAR 
Gemlik Esnaf 
Kefalet Kredi 
Kooperatifi'nin 
esnafa yönelik 
başarılı hizmetler 
verdiğini ifade eden 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, esnafın geri 
ödemelerde zorlan
ması nedeniyle yeni 
müracaatları ileri 
tarihlere kaydırmak 
zorunda kaldıklarını 
söyledi.
Kooperatif Yönetim 
Kurulu olarak kre
disini ödemeyen 
esnaf için bir ay 
bekleme süresi

yetkilerinin bulun
duğuna dikkat 
çeken Mevlüt Avcı, 
"Süre dolduğunda 
kredi alan esnaf kim 
olursa olsun bor
cunu ödemediği tak
tirde icra takibi 
başlatmak 
mecburiyetindeyiz. 
Piyasanın da olum
suz etkileri 
nedeniyle esnafımız 
arasında aldığı 
krediyi ödeye
meyenler oluyor. Bu 
kişilerin aksaması 
yeni kredi alanları 
da olumsuz yönde 
etkiliyor" şeklinde 
konuştu. Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt 
Avcı, devletin 
başarılı kooperati
flere gönderdiği 
kredi yardımının 
artırılması 
gerektiğini söyledi.
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Manastır semtine giden Halk Otobiislerininin belli saatlerde çok yolcu alması, araçlarda sıkışmalara ve
tartışmalara neden oluyor.Yolcular ‘paramızla sıkıntı çekiyoruz’ derken ek otobüs konmasını istiyorlar.

Son günlerde 
Manastır Semtinde 
oturunların günün 
belli saatlerinde 
evlerine gidebilmek 
için Halk 
Otobüslerine çok 
sayıda yolcu 
almaları nedeniyle 
balıkistifi gittikleri 
bildiriliyor.
Okulların dağılma ve 
işden çıkış saat
lerinde yolcu

hergün
artışa

ı, Manastır hat-
yeterli ek araç 
maması yüzün- 
yaşanan sıkın- 
halkı canından

çe İnsan Hakları 
bmisyonu’nda da 
ündeme gelen 
linibüslerdeki taşı
la sistemi tartış- 
lası sürüyor, 
alkın bir yerden bir 
Bre gidebilmesi 
in verilen taşıma 
izmetinin insanlık 
nuruna yakışır bir 

durumda olması 
gerektiğini söyleyen 
vatandaşlar, 
“Paramızla eziyet 
çekiyoruz.” diyorlar. 
BALIK İSTİFİ 
YOCULUK 
Manastır hattında 
günün belirli sat- 
telerinde ihtiyaca 
göre ek araç 
takviyesinin yapıl
masının zorunlu 
hale geldiğini 
söyleyen vatan
daşlar, hem taşı
macılığı yapan 
kooperatiften, hem 
de Belediyeden 
şikayetçiler. 
Bu saatlerde 
Manastır mıntıkası
na bir sorumlunun 
Halk Otobüslerini 
binmesi halinde 
vatandaşın çektiği 
çileyi görecekleri 
söylüyorlar.
İLGİ BEKLİYORLAR 
Yolcuların balık istifi 
otobüslere binmesi 
sonucu bayanların, 
yaşlıların ve çocuk-

ımj 
ısııH

İKASI

Manastır’da oturanlar okul ve işi çıkış saatleri 
ne konan otobüs sayısının az olması 
nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini söylüyor

Vatandaşın otobüs çileşi 
bitmek bilmiyor

ların ezilme tehlikesi 
geçirdiklerine dikkat 
çeken yolcular, bu 
durumun mutlaka 
çözüme kavuşturul
ması gerektiğini 
belirterek ilgi bekli 
yorlar. Belirli 

saatlerde ek otobüs 
konarak sonrunun 
çözüleceğini 
söyleyen yolcular, 
durumun yaz kış 
aynı şekilde 
sürdüğünü 
söylediler.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Asrın Evliya Çelebisi
Başbakanımız 2 yıllık süre içinde 47 
ülkeyi 87 kez ziyaret ederek, 326 bin 85 
km. yol katetmiş.
Yani dünyanın çevresini 9 kez dolaşmış..
Asrın Evliya Çelebisi...
Henüz Seyahatnamesi yok.
Yazsalar da bizler de sonuçları öğrensek. 
İş yapan mı, boş gezen mi?

Bursa da Internet Çafe cinayeti
İnternet kafede 
çalışan bir kişi, kimliği 
belirsiz kişi ya da kişil
erce başına sert bir 
cisimle vurulup sırtın
dan bıçaklanarak 
öldürüldü.
Erfihiyet 
Müdürlüğü'nden alı- * 
nan bilgiye göre kanlı . 
olay, dün gece geç 
saatlerde Siteler 
Mahallesi Kanuni 
Caddesi'ndeki bir 
internet kafede mey
dana geldi.
İnternet kafede 
çalışan Yunus Parlak 
(43) isimli kişi, sabah 

09.30 sıralarında kafe 
sahibi Aydın 
Koçdemir (31) tarafın
dan ölü olarak bulun
du.
Büyük şok yaşayan 
Koçdemir; durumu 
polise bildirirken, 
ekipler kısa sürede 
olay yerine geldi. . 
Yapılan incelemede, 
sırtında bir bıçşk 
yarası ile başında sert 
bir cisimle vurularak 
oluşan yara tespit 
edilen Yunus Parlak'ın 
gece saatlerinde' 
öldürüldüğü anlâşıldj. 
AynCa işyerinin 

dağınık olduğu 
.görülürken, bira 
şişeleri ile küllükte 
çok sayıda sigara 
izmariti bulundu. 
Ayrica suç aleti bıçağı 
da ele geçiren polis 
ekipleri, Parlak'ın 
kafasına da bilgisa
yarla vurulduğunu 
belirledi. Bir süre 
önce eşinden ayrıldığı 
ve çoğu zaman inter
net kafede kaldığı 
öğrenilen Yunus 
Parlak'ın "mühür 
fekki" (hnühüh kopar
ma) suçundan kay
dının bulunduğu belir

tildi. Bu arada cinayeti 
işleyen kişi ya da kişi
lerin, internet kafenih . 
kapısını kapatarak 
kayıplara karıştıkları ■ 
belirlendi.
Olay yerine gelen 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemelerinin ardın
dan Yunus Parlak'ın 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgü'na 
kaldırıldı. Olayla ilgili 
soruşturmanın çok 
yönlü olarak 
sürdürüldüğü bildirildi. 
(Enhar GÜNEŞ BHA)
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Tüp depolarının hali içler açışı
Tüp satıcılarının Belediye Mezbahası yanındaki depoları yıllardır bakım yüzü görmeyince 

tavanları çöktü. Birkaç tüpçünün zor bela barındığı işyerleri belediyeden ilgi bekliyor.
I Seyfettin ŞEKERSÖZ .

Belediye Mezbahası 
yanında bulunan 
tüp depoları bakım
sız hktan harabeye 
döndü.

I Yerleşim böl
gelerinde tehlike 
yarattığı gerekçe
siyle İlçe dışına 
çıkarılan tüp depo- 

। (arının korkunç 
I görüntüsü insanları 

ürkütüyor.
Tavanlarının çök
tüğü, duvarlarının 
yıkıldığı, hiçbir 
güvenceleri bulun
mayan tüp depo
larında şimdilerde 

I sadece dört firma 
| göstermelik olarak .

tüplerini depoluyor.
Gemlik Belediyesine 

। ait olan tüp depo- 
1 iarına her av 

İ muntazam olarak 
i kira ödediklerini 

belirten depo sahip
leri ise mallarının 

< bulunduğu depolara 
: geceleri korkudan 
; gidemediklerini ileri 
\ sürerek, mal sahibi 
I olan belediyeden 

yardım bekliyorlar: 
I BELEDİYE MALINA 
| SAHİP ÇIKSIN 
I Belediyenin depo- 
I fardan sadece kira 
İ aldığım, bunun 
; yanında kendilerine 
] hiçbir hizmet ver- 
! mediğini ileri süren 
। depo kiracıları ise 
\ çareyi araçlarım 
i çeşitli otoparklarda 

■ muhâlaZa yölbriâ 
*giîmekW buldular.

Jenth'k Dadaşlar 
Kültür ve Yardımla 
Derneği Başkanı O' 
Fşrefoğlu, yazar 
• )rhao Pamuk'un 
ermeni soykırımı iddia 
larını destekler içerik* 
‘ >ki .açıklamalarım

Ccrııek lokalinde* ; 
nâı bu* m ar’Mam-
da, bir «üre önce 
Sabancı Üniversitesi’n-

Mazbaha yanında bulunan Belediye’ye ait tüp depolan bakımsızlık
tan dökülüyor. Tüpçülerin terkettiği depoları birkaç esnaf kullanı
yor. Tüpçüler, Belediyeden ilgi beklediklerini söylüyorlar.
Belediye Fen İşleri 
ne çeşitli defalar 
sorunları hakkında 
müracaatta bulun
duklarını ifade eden 
depo sahipleri, 
virane görünümlü 
tüp depolarında 
mallarını gerektiği 
gibi koruyamadık
larını söylüyorlar. 
Hiçbir güvencesi 
bulunmayan virane 
tüp depolarına 
araçlarını bıraka
mayan firmalar ise 
çareyi dere boyunda 
bulunan çeşitli 
otoparklarda 
arıyorlar.
Özel otoparkların 
bekçilerinin olması 
nedeniyle daha 
güvenli olduğu için 
buraları tercih eden 
tüp firmaları 
otoparkların bazı 
yerlerini de depo 
olarak kullanıyorlar.

si^an yazar Orhan Pamuk’a öfke
den Prof. Halil Berktay 
ile yazar Orhan 
Pamük’un yaptıklar» 
soykırım iddia larını 
destekler,görüşlon 
için tüm Erzurumlular 
adına kendilerini 
kınadıklarını bildirdi., 
Erzurum'un düşman 
işgalinden kurtuluşu 
nun 87. yıldönümüne 
kutlamaya hazır 
{anıldığı günlerde

İSli

çıkarılan bu asılsız 
söylentilerin kendileri
ni rahatsız ettiğini 
ifade eden dernek 
Başkanı Olcay 
Fşrefoğlu, Berktay ile

□muk'un Erzurum'a 
davet edilerek katliam 
belgelerini bölgede 
bulunan köylerde 
bulabileceklerini ifade 
etti. Erzurum'da 
F.rmenilerin katlettiği 

50 bin Türk'ün olduğu
nun belgelerle kanıt
landığını söyleyen 
Olcay Eşrefoğlu, 
"Erzurum bölgesinde 
köy köy, ilçe ilçe her 
yerde Ermeni 
çetelerinin katlettiği 
insanların gömüldüğü 
toplu mezarlar var. 
Belgesiz tarih olmaz." 
şeklinde konuştu.

Kitap Ayar 
Kitapeyinden 

alınır
Ayar Kitapevi uzun bir 
aradan sonra yeniden 

kitap satışlarına döndü.

Gemlik’in en eski 
kitpevlerinden 
olan Ayar 
Kitapevi, uzun bir 
aradan sonra 
kitap satışlarına 
yeniden başları. 
Gemlikli okurse- 
verlere kitap 
sevgisini aşılayan 
Ayar Kitapevi, 
kitap satışlarında 
yaşanan krizden 
sonra yavaş 
yavaş kitap 
getirmeyerek, 
krtasiyeciliğe 
yönelmişti.
Kırtasiyeciliği de 
kapatan Ayar 
Kitapevi, balık 
rektaurant işlet
meciliği ardından 
yeniden kitapevini 
açtı.
Ayar Kitapevi 
sahibi Halit Ayar, 
Gemliklilere eski
den olduğu gibi 

kitap sevgisini 
kazandıracaklarını 
belirterek şunları 
söyledi: 
“-Babadan 
devraldığımız 
mesleğimize bir 
süre ara vermek 
zorunda kaldık. 
Yeniden 
kitapçılığa 
dönerek, Gemlik 
gençiğine kitap 
sevgisini 
kazandırmayı 
amaçladım. 
En yeni baskı 
romanlar, öyküler, 
çokuk kitapları, . 
yardımcı ders 
kitapları en uygun 
fiyatlarla okuyu
cuların hizmetine 
sunduk.
Amacımız gün 
geçtikçe nüfusu 
çoğalan Gemlik’in 
okumasına katkı
da bulunmaktır.” w
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Umurspor deplasmanda, Gemlik ve
K. Kumla sahamızda oynayacak

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Birinci Amatör 
Kümede mücadele 
eden Gemlik takım- 
lan'ndan Umurspor bu 
hafta deplasmanda 
oynarken, Gemlikspor 
ile Kumla Belediyespor 
ilçe Atatürk stadında 
mücadele verecek. 
CUMARTESİ MAÇI 
Umurspor maçını 
Bursa Beşevler 
sahasında saat 14.00 
de Beşevler ile 
oynarken, ilçe stadında 
ise Kumla

Bursa Valiliği 
don uyarısı yaptı

Belediyespor saat 
14.00 de Bursa 
Balkanspor ile 
karşılaşacak. 
PAZAR GÜNÜ 
KARŞILAŞMASI 
Yarın ise yine ilçe 
Atatürk stadında 
Gemlikspor Bursa 
Duaçınarı'nı konuk 
edecek.
Saat 14.00 de başlaya 
cak olan karşılaşmaya 
Gemlikspor'a gönül 
verem tüm futbolsev
erlerin gelerek takım
larına destek vermeleri 
bekleniyor.

Bursa Valiliği, 
meteorolojik veri 
lere dayanarak, 
çiftçileri ve 
sürücüleri 
buzlanma ve dona 
karşı tedbirli 
olmaları 
konusunda 
uyardı. Bursa 
Valiliği'nden 
yapılan açıklama
da, bu geceden 
itibaren pazar 
gününe kadar kar 
yağışıyla birlikte 
hava sıcaklık

larının sıfırın altı
na düşeceği, 
bu nedenle bekle
nen buzlanma 
ve don olaylarına 
karşı sürücülerle, 
zirai üretim 
yapanların önlem 
almaları gerektiği 
bildirildi.
BUSKİ de, su 
ayaçlarının donma 
olayına karşı 
korunması gerek
tiğini 
hatırlattı.

Ülkü Ocaklarından çukur tepkisi
İkii Ocakları Başkanı Osman Durdu, cadde ve sokaklardaki büyük çukurların araçlarda maddi hasarlara neden olduğunu söyledi

Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu, ilçe 
merkezinde bulu
nan çukurlardan 
şikayetçi olarak 
esnaf ve vatan
daşın durumdan 
mağdur olduğunu 
söyleyerekyetk- 
ililerin konuya 
duyarlı davran
madığını istedi 
Elindeki metreyle 
bir çukurun enini 
ve boyunu ölçen 
Osman Durdu, 2 
metre ye yaklaşan 
boy ve 30 santime 
yakın çukurlardan

araçların geçerken, 
büyük zarar 
gördüğünü, 
ekonomik açıdan 
da zarar verdiğini 
belirterek, başta 
belediye olmak 
üzere yetkilileri 
konuya duyarlılık 
göstermeye davet 
etti.
Osman Durdu ile 
birlikte duruma 
tepki gösteren 
bölge esnafı da 
Belediye Başkanını 
göreve davet 
ederken “bunun 
gibi ilçe 
merkezinde çok sayıda çukur var. Sayın Başkan Gemlik'te durmuy

or ki bu çukurları 
görsün, eğer 
belediyenin parası 
yoksa biz esnaf 
olarak aramızda 
para toplayıp 
buraları 
yaptıralım” 
dediler.
Özellikle bir ay 
önce yağan kar 
sonrası minibüs 
garajının yanı sıra 
işlek caddelerde ve 
Pazar Caddesi 
üzerinde ortaya 
çıkan çukurlar, 
araçlarda maddi 
hasara da neden 
olmakta.
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Mesut Barzani, 
“Kerkük meselesi 

hemen halledilsin”
İran'ın Mşmalı
fiütfeer prog/afl»

IKDP lideri Mesud 
Barzani, Kerkük 
meselesinin 
hemen sonuç
landırılmasını 
istedi.
El Arabiye 
televizyonuna 
konuşan Barzani, 
"Meselevi 
anayasadan son
raya ertelemeyi 
kabul etmiyoruz. 
Kerkük konusun
da hemen anlaş
ma sağlamalıyız" 
dedi.
Daha önce Şii ve 
Kürt ittifakın, 
Kerkük mese
lesinin daimi 
anayasadan 

BAYRAMOĞLU'NDA
ŞOK KAMPANYA !

X 10 TAKSİT

sonra halledilme
si konusunda 
anlaştıkları ve 
birlikte koalisyon 
kuracakları açık
lanmıştı. IKDP 
lideri Barzani, 
Kerkük'ün akıbe
tinin şimdiki geçi
ci anayasanın 
58. maddesine 
göre de 
halledilebileceğini 
savundu.
30 Ocak'ta 
yapılan seçim
lerde Şii ittifakı 
275 sandalyeli 
mecliste 146, 
Kürt ittifakı ise 
77 sandalye 
kazanmıştı.

O

İran'la nükleer 
konuda müzak
ereler gerçek
leştiren AvrupalI 
devletler, hazır
ladıkları ilerleme 
raporunda, 
görüşmelerin 
umulandan daha 
yavaş ilerlediğini, 
ancak yine de bir 
uzlaşmaya varıla
cağına inandık
larını belirttiler. 
Müzakerelerin 
başını çeken 
İngiltere, Fransa 
ve Almanya; 
uzlaşmaya varıla
cağı inancına rağ
men, bir uzlaşma 
sağlanamadığı 
takdirde AB'nin 
İran'ın BM 
Güvenlik 
Konseyi'ne 
şevki yönündeki 
çağrısını 
destekleyecekleri
ni ifade etti.
AB Lüksemburg 
Başkanlığr'na 
sunulan 
raporda,

"İlerleme, iste
diğimiz kadar 
hızlı olmamakla 
beraber doğru 
yönde hareket 
ettiğimizi 
düşünüyoruz. 
İran, uranyum 
zenginleştirme 
faaliyetlerini 
geçici olarak 
durdurmaya 
devam ederse ve 
bu da 
BM Uluslararası 
Atom Enerjisi 
Ajansı (UAEA) 
tarafından doğru
lanırsa, bu konu 
UAEA yetkilileri 
tarafından çözüm
lenebilir. Aksi 
takdirde, daha 
önce yapılan 
anlaşmalarda ima 
edildiği gibi, 
İran'ın nükleer 
programının BM 
Güvenlik 
Konseyi'ne taşın
ması dışında bir 
seçeneğimiz 
kalmayacaktır" 
denildi.

KKIC’de
Cumhurbaşkanlığı 

ıçm 4 başm

KKTC'de 17 
Nisan'da yapılacak 
cumhurbaşkanlığı 
seçim takvimi 
çerçevesinde 
bugün 4 aday 
başvuru yaptı. 
İlk adaylık başvu
rusu, Cumhuriyetçi 
Türk Partisi'nin 
(CTP) adayı Genel 
_R_şş.kj?.n Rashakan 
Mehmet Ali Talat 
adına yapıldı. 
CTP Genel 
Sekreteri Ferdi 
Sabit Soyer, 
beraberinde bir 
heyetle Yüksek 
Seçim Kurulu 
(YSK) Genel 
Sekreterliği'ne 
giderek, Talat'ın 
başvuru belgelerini 
YSK Genel 
Sekreteri Ruhsan 
Borak'a sundu.
CTP yetkililerinin 
ardından bağımsız 
aday Arif Salih 
Kırdağ da YSK'ya 
belgelerini vererek, 

adaylık başvu
rusunu yaptı. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimine katılacak 
adaylardan Yeni 
Parti (YP) Genel 
Başkanı Nuri 
Çevikel ile Kıbrıs 
Sosyalist Partisi 
(KSP) adayı Zehra 
Cengiz de YSK'ya 
başvurularını yap
tılar.
CTP adayı Talat, 
bağımsız aday 
Kırdağ, YP adayı 
Çevikel ile KSP 
adayı Cengiz'in 
başvurularıyla öğle 
saatlerine kadar 
yapılan başvuru 
sayısı 4'e yükseldi. 
Öğleden sonra 
3 partinin ve 

bağımsız aday 
çıkacağını açık- , 
layan Zeki 
Beşiktepeli'nin 
başvurularıyla 
aday sayısının en 
az 8 olacağı tahmin 
ediliyor.

PEŞİN 270

HAZLAR
TÜIVI ÜRÜNLERDE 12 AYAV/KRA

BAYRAMOGLU EMLAK'TA 
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR - ARAZİLER
Kordanda Kelepir 2+1 

Kalollferll ve asansörlü, deniz 
manzaralı 1OO ma Daire

İbrahim Akıt Cad. PTT Karşısı 
Tel: (0.224) 513 34 37 

f BURSA HAKİMİYET VE . 

J KENT GAZETELERİNE J 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR ’. 
[ KÖRFEZ REKLAM!
1 TEL .'(0.224) 513 86 83 1
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liilıisıtamMş 30 fakülteye dekan atandı
Cankurtarandaki 
işyerinde sahte rakı 
sattığı iddia edilen 
Aydın Düdük 
hakkında, 5 yıldan 
15 yıla kadar ağır 
hapis istemiyle 
dava açıldı. 
İstanbul 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından 
hazırlanan iddi
anamede, bir ihbar 
üzerine, Sirkeci 
Polis Merkezi ekip
lerinin 3 Mart 2005 
tarihinde 
Cankurtaran 
Akbıyık 
Caddesi'ndeki 24 
numaralı "Maviş 2" 
adlı işyerine baskın 
düzenlediği 
anlatıldı. İşyerinde 
yapılan aramada, 
faturasız ve irsaliye- 
siz olarak bir tanesi 
yarıya kadar içilmiş 
7 tane 70 cc'lik 
'Yeni Rakı" bulun
duğu anlatılarak, 
rakılarla ilgili 
yapılan analiz 
raporlarına yer 
verildi.
Rapora göre, ele 

geçen rakıların,

ŞENEN Salibe Av Malzemeleri Tıcarefi
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

"Yeni Rakı" benzeri 
taklit ve sahte 
rakılar oldukları, 
insan sağlığını 
olumsuz yönden 
etkileyebileceğinin 
tespit edildiği belir
tildi. Raporda ayrı
ca, "Etiketli şişeler 
içindeki sıvı 
materyallerin tortu
lu, bulanık olması, 
üretimin sağlıksız 
koşullarda 
yapıldığını göster
mektedir" denildi. 
Hakkında, "Sahte 
rakı satmak 
suretiyle umumun 

sıhhatini tehlikeye 
düşürmek"suçun
dan 5 yıldan 
15 yıla kadar ağır 
hapis istemiyle 
dava açılan Aydın 
Düdük'ün savcılık 
ifadesinde,

12 tane "Yeni Rakı" 
bulunan 1 koliyi 
tanımadığı bir 
şahıstan 165 YTL’ye 
aldığını söylediği, 
"Rakıların üst
lerinde de Tekel 
bandrolü vardı, 
sahte olduğunu 
anlamadım.
5 tanesini sattım. 
Bendekilerden biri
ni de yarısına kadar 
içtim" dediği 
öğrenildi.
Olayla ilgili olarak 
tutuklanan 
Düdük'ün yargılan
masına İstanbul

Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
başlanacak. 
Düdük'ün ceza 
alması halinde, 
işyeri de 7 günden 
6 aya kadar kap
atılabilecek.

YÖK Genel 
Kurulu'nda, 30 fakült
eye dekan atandı. 
Genel Kurul, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç'in 
başkanlığında top
landı. Eğitim komisy
onun çalışmaları ile 
ilgili konuların 
görüşüldüğü yaklaşık 
3 saat süren toplantı
da, 30 fakülteye dekan 
atandı.
Fakülteler ve dekan
ların isimleri şöyle: 
-Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Uşak İkti
sadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
H. Hüseyin Bayraklı, 
-Ankara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi'ne 
Prof. Dr. Meryem 
Seçkin Özden, 
-Ankara Üniversitesi 
Sağlık Eğitim 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Fulya Tekşen, 
-Atatürk Üniversitesi 
Ağrı Eğitim 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Bilge Seyidoğlu, 
-Atatürk Üniversitesi 
Erzincan Eğitim 
Fakültesi'ne Prof.Dr 
Erdoğan Büyükkasap, 
-Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi'ne 
Prof. Dr. Mükerrem 
Kaya,
-Celal Bayar Üniver
sitesi Mühendislik 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Ergun Köse, 
-Çukurova Üniversite
si Diş Hekimliği 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
İlter Uzel,
-Çukurova Üniversite
si Eğitim Fakültesi'ne 
Prof. Dr. A. Necmi 
Yaşar,
-Çukurova Üniversite

si Fen-Edebİyat 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Gülten Günel, 
-Çukurova Üniversite
si Su Ürünleri 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Ercan Şarıhan, 
-Gazi Üniversitesi 
Endüstriyel Sanatlar 
Eğitim Fakültesi'ne 
Prof. Dr. Tevfik Murat 
Özden, 
-Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi’ne Prof. Dr. 
Tansel Türkdoğan, 
-Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Osman Karkacıer, 
-Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Mehmet Murat Fırat, 
-Hacettepe Üniversite
si Mühendislik 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Hüseyin Selçuk 
Geçim, 
-İnönü Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Kadir Karkın, 
-İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi'ne 
Prof. Dr. Tahsin Akalp, 
-İstanbul Teknik 
Üniversitesi Tekstil 
Teknolojileri ve 
Tasarımı Fakültesi'ne 
Prof. Dr. O. Bülent 
Özipek,

-Kafkas Üniversitesi 
Artvin Orman 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Cantürk Gümüş, 
-Kafkas Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’ne 
Prof. Dr. Abamüslüm 
Güven, 
-Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniver
sitesi Tıp Fakültesi'ne 
Prof. Dr. İlhami Taner 
Kale, 
-Mustafa Kemal 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’ne Prof. Dr. 
Ömer Camcı, 
-Sakarya Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi'ne 
Prof. Dr. Vahdettin 
Sevinç,
-Sakarya Üniversitesi 
Fen-Edebiyat . 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Mehmet Alpargu, 
-Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
İnci Mevlitoğlu, 
-Yıldız Teknik Üniver
sitesi Elektrik- 
Elektronik 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Galip Cansever, 
-Yıldız Teknik Üniver
sitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi'ne 
Prof. Dr. Aykut 
Polatoğlu, 
-Yıldız Teknik Üniver
sitesi İnşaat 
Fakültesi'ne Prof. Dr. 
Yalçın Yüksel atandı.

v Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun

"S İp Çeşitleri
* * Sandal Malzemeleri
'S Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

S/kun S£ıW] 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Mükellefler uyarıldı
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, ödeme 
kaydedici cihazların 
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) uyarlanması 
çalışmalarının, 31 
Mart'a kadar 
tamamlanması 
konusunda 
mükellefleri uyardı. 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'ndeh 
yapılan yazılı açık
lamada, mükelle
flerce kullanılan 
ödeme kaydedici 
cihazların, üretici 
ya da ithalatçı kuru
luşların yetkili 
servisleri aracılığı

ile YTL'ye uyarlan- düşülmemesi
ması çalışmalarının 
başlatıldığı hatır
latılarak, "Uyarlama 
çalışmalarının en 
geç 31 Mart 2005 
tarihine kadar 
tamamlanması 
gerekmektedir. 
Anılan sürenin 
azalmış olması, 
ileride herhangi bir 
sıkışıklık yaşanma
ması, cezalı duruma 

bakımından, ödeme 
kaydedici cihaz kul
lanan mükelleflerin 
31 Mart 2005 tarihi
ni beklemeksizin, 
biran önce yetkili 
servislere başvuru
da bulunarak, ciha
zlarını YTL'ye göre 
işlem yapacak tarz
da düzenlettirmeleri 
gerekmektedir" 
denildi.
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MEB'e geçici personel
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
geçici personel 
ahırımda başvuru
ları 14 Mart 2005 
tarihinde almaya 
başlayacak. 
Çalıştıkları kurum- 
ların özelleştirilme
si sonucu boşa 
çıkan ve Devlet 
Personel 
Başkanlığı 
havuzunda bek
letilen 8 bin 500 
sözleşmeli person
elden 4 bin 933'ü 
memur veya 
hizmetli olarak ala
cak. Adalet 
Bakanlığı bu per
sonelin bin 
500'ünü daha önce 
almıştı. MEB 
Personel Genel 
Müdürlüğü, başvu
ruların il milli 
eğitim müdürlük
lerine yapılacağını 
açıklayarak, başvu
ruların 20 Mart 
2005 tarihinde 
mesai bitiminde 
sona ereceğini 
bildirdi. Ayrıca

başvurular hafta 
sonu Cumartesi ve 
Pazar günleri de 
yapılabilecek.
Personelin başvuru 
için başka kurum 
veya kişilere 
başvuruda bulun
mamaları ve gerek
li duyurunun " 
http://personel.meb 
.gov.tr " adresin
den yapılacağı 
bildirildi. Atamalar 
ise öğretmen ata
malarında olduğu 
gibi kamuoyu 
önünde bilgisa
yarla gerçekleştir
ilecek.
Özellikle MEB'in 
taşra birimlerinde 
istihdam edilecek 
sözleşmeliler, 5 il 
tercihinde bulun
abilecekler.

Sözleşmeliler il ve 
ilçe milli eğitim 
müdürlüklerinde 
veya okullarda 
memur olarak 
çalıştırılabilecek 
veya müstahdem 
olarak alınacaklar. 
MEB, 45 bin 
civarındaki ilk ve 
ortaöğretim oku
lunda hizmetli 
kadrosunda sıkıntı 
yaşıyor ye çoğu 
okul yönetimi de, 
asgari ücretin altın
da sigortasız 
olarak işçi 
çalıştırıyor. 
Alınacak 6 bin 500 
sözleşmelinin her 
yıl, il ve ilçe milli 
eğitim müdürlük
leriyle sözleşmeleri 
yenilenecek.

Kaçalı elektrik kullananların 
sayısı M bin oldıı

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, kaçak 
elektrik kullanan 
sayısının 708 bin 
337 olduğunu 
açıkladı. Güler, 
kaçak elektrik kul
lananlar için 2 ile 
5 yıl arasında 
hapis cezasının 
öngörüldüğünü 
belirterek 'doğru 
dürüst adam gibi 
paranızı ödeyin, 
haksızlık yap
mayın' diyoruz" 
dedi.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Türkiye Elektrik 
Dağıtım Şirketi'nin 
'elektrikteki kayıp 
ve kaçakların

önlenmesi' 
konusunda yaptığı 
çalışmaları, bir 
basın toplantısıyla 
anlattı.
Türkiye'de 25 
milyon aboneden 
13 milyonluk, 
bölümünde 
denetleme yaptık
larını belirten 
Güler, kaçak 
sayısının 708 bin

337 olduğunu 
açıkladı.
Kaçak elektrik kul
lanımıyla ilgili 
olarak kesilen 649 
milyon YTL 
cezadan 193 mily
on YTL'nin tahsil 
edildiğini belirten 
Güler, 200 bin 
kişinin de 
savcılığa sevk 
edildiğini açıkladı.

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

http://personel.meb
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Mıw Bankası Başkanlığı için 
Kemal Derviş önerildi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Seyirci

Dünya Bankası 
başkanlığı İçin yarış 
hızlandı. Dünya 
Bankası eski Birinci 
Başkan Yardımcısı, 
Cllnton'un eski 
danışmanı ve Nobel 
ödüllü ekonomist 
Joseph Stiglitz, 
Dünya Bankası 
başkanlığı için 
Kemal Derviş'i 
önerdi.
Halen ABD'deki 
Columbia Üniver- 
sitesi'nde ekonomi 
profesörü olarak 
görev yapan 
Stiglitz, Tayvan'da 
yayınlanan Taipei 
Times gazetesinde* 
ki makalesinde 
Dünya Bankası 
başkanlığı konusu 
üzerinde durdu. 
Stiglitz "Üçüncü 
dünyada yoksuluğu 
azaltmak, dünyanın 
karşı karşıya bulun
duğu en büyük zor
luktur. Bu demek ki 
Amerikalı olmazsa 
bile, en iyileri ve en 
parlakları Dünya 
Bankası başkanlığı 
için aday olmalı" 
diye yazdı.
Dünya Bankası

başkanının nasıl 
seçileceğinin 60 yıl 
önce belirlendiğini, 
demode bir sistem 
olduğunu savunan 
Stiglitz, bu sisteme 
göre IMF'nin bir 
Avrupah, Dünya 
Bankası'nın ise bir 
Amerikalı tarafın
dan yönetildiğini 

anımsattı.
Joseph Stiglitz, 
Dünya Bankası 
başkanlığı seçi
minin 
"Cumhuriyetçi 
Parti'ye bağlı bir 
Amerikalı olmalı" 
düşüncesiyle sınır
lanmasının yan
lışlığına dikkat çek
erken Dünya 
Bankası'nı en iyi
lerin yönetmesi

gerektiğini vurgu
ladı.
Bu çerçevede, isim
leri geçen ABD 
Savunma Bakan 
Yardımcısı Paul 
Wolfowitz ve 
Hevviett-Packard'ın 
eski CEO'su Carly 
Fiorina'nın, 
ekonomik gelişme 

ye rinansaı 
piyasalar konusun
da gereken eğitim 
ve tercübeden yok
sun olduklarını 
belirten Stiglitz, 
ekonomik gelişme 
konusunda üstün
lüklerini gösteren, 
siyasi ve yönetim 
yeneteği olan birin
ci sınıf şahsiyet
lerin bulunduğunu 
söyledi.

Petra
Petrol talebi bekle
nenden de hızlı 
artacak 
Uluslararası Enerji 
Ajansı (UEA), 
petrol talebinde 
artış hızının daha 
önceki tahminlerin 
üzerine gerçek
leşeceğini bildirdi. 
Ajansın aylık 
petrol piyasası 
raporunda, bu 
yıl için günlük 
petrol talebindeki 
artış hızı tahmini, 
290 bin varil 
artırılarak 1,81 
milyon varile 
çıkarıldı. Talep 
artış hızının bu

Bir futbol takımına 
bakıldığında sahada onblr 
kişiyi görürüz. Normalde 
futbol oyunu onbir kişi ile 
oynanır.

Burada avantaj, 
oynadığınız saha ve seyir
cidir.

Seyirci bilgili ve bilinçli 
olduğu zaman desteklediği 
takımın lehine olur.
Hakemde neticede bir 
insan.

Futbolcularla beraber 
koşuyor ter atıyor ve 
zamanın binde bir anında 
düdük çalıyor.

Gördüğü o anda, seyir
ciye göre doğru veya yanlış 
bunu yapıyor.

Ne olur? İşte burada spor 
kültürü başta gelir. Seyirci 
hakemin kararını protesto 
ederse, herkes gibi hakem
lerde bundan etkilenir.

Zamansız bir pozisyonda 
çaldığı düdük inanın 
oynanan oyunun seyirini 
değiştirir.

İlk yazılarımda Türkiye 
Kupası başlığı altında 
Uşakspor’la oynadığımız bir 
anımı yazmıştım. Bu anıyı 
tekrar yazıyorum:

Hakem Denizli Futbol 
Federasyon’na bağlı.

Uşakspor’la Türkiye 
Kupası oynuyoruz. Hava 
yağışlı, saha ağır.

Bizim takımda oynayan 
sağ bek İhsan (Bizden 
sonra Beşiktaş’ta futbol 
oynadı) karşısındaki sol 
açıkla takışır gibi oldu.

Hakem Uşak’lının aley
hine faul vermişti. Uşak sol 
açığa sinirlenip, İhsan’a 
tekme atınca oyuncu hakem

düdüğü İle dışarı atıldı (O 
zaman kırmızı kart yoktu).

Sol açık hakeme gidip bir 
yumruk attı. Ne olduysa 
bundan sonra oldu. Saha 
birden karıştı, seyirciler 
üzerimize yürüdüler. Zaman 
içerisinde olaylar yatıştı ve 
maç başladı.

Bu hadiseden sonra 
hakem biraz bize yönelir 
gibiydi.

Bereket bizim seyircimiz 
yoktu. Takımımız daha derli 
topluydu ve hakeme iti
razsız oynuyorduk.

Kazanan takım bizdik. 
Belki Uşakspor bizi yenecek 
durumda idi ama olmadı...

Pozisyonlar icabı hakem
le yan yana oluyorduk. 
Şunu inanın seyirci kötü 
tezahürat yapınca, isteme
den de olsa hakemin ağızın- 
dan: “Edin, edin 
görürsünüz’’ sözcüğü çıktı.

Maçı alıp giden biz 
olmuştuk. İşte seyircinin 
hakem üzerindeki etkisi.

Geçmiş zamanad 
Gemlik’te kavga olmadı 
ama, türibünden hakeme 
küfür edildiğini duydum.

Ben inanıyorum Gemlik’li 
sporseverler sporu iyi bilen 
kitleden oluşmuştur.

Önümüzde çok yakında 
olmuş bir Kumlaspor olayı 
var, ne oldu? Evet olan 
Kumlaspor’a oldu.

Bugün Gemlik sahasında 
Kumlaspor’un maçı var. 
Kumlaspor’un idarecilerinin, 
güzel bir buketle hakemin 
gönlünü almalarını dilerim.

Görsünler Gemlik ve 
civarı, iyi niyetli ve sporu 
bilen seyirci ile doludur.

düzeyde gerçek
leşmesi, ortalama 
günlük küresel 
petrol tüketiminin 
84,3 milyon 
varili bulması 
anlamına geliyor. 
Raporda, 
daha önceki tah
minin revize 
edilmesinin

gerekçesi olarak 
kuzey yarıkürede 
kış mevsiminin 
son günlerinin 
alışılandan sert 
geçmesinin ve 
ABD île Çin'deki 
güçlü e^pnom 
büyümen! ” ya;. 
tığı talep baskıl.n 
gösterildi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşruhat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORÇANİZASYONUYAPILIR ;

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

saporaMfe

OodelBayandan 
sablıülimalı 
ipi
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İHALE İLANI
TIBBİ SARF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Sarf malzemeleri alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
1. idarenin
a) Adresi
b) Telefon - Faks numarası
c) Elektronik Posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim Yeri (leri)
c) Teslim Tarihi
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi - Saati

: 2005/ 26715

: Cumhuriyet Mahallesi Gemlik / BURSA
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı
: Sözleşmenin onayından sonra 10 gün içinde teslim edilecektir.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma odasında 
: 07.04.2005 - 10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, 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 Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasında, 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 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu 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 

yansından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağı ilişkin taahhütname
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve 

idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konuşu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer 
nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından 
teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu ahm veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikte
ki atımlara 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 bel

gesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgler
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 

yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 

sertifikalar
Tıbbı sarf malzemeleri yerli ise ürüne ait TSE ve TSEK, yabancı ise yine ürüne ait CE, FDA, DİN, TÜV, 

vb. kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır ve firma teklifi ekinde belgelendirmelidir. İhale teknik 
şartnamelerinde Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz yönetmeliği gereği zorunlu CE belgesi istenen ürünlerde mut
laka CE belgesi verilecektir. Ayrıca ihale teklif dosyasında sunulan kalite ve yetki belgelerinin hangi 
kalem/kalemlere ait olduğu mutlaka belirtilecektir.

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuru
luşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditas 
yon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Firmaların teklif ettiği ürünlerin tanınmaması halinde muayene ve kabul komisyonunca numune ve kata

logları istenebilecektir.
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak, isteklinin ihale konusu tıbbı sarf malzeme ile ilgili iş alanında yaptığı 

resmi ve özel işler, benzer iş olarak kabul edilecektir. •
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecekttir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma odasında adresinde görülebilir ve 50 

YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilecektir. İhaleye *eklif verecek olanların ihale dokümanının 
satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 07.04.2005 tarihi saat 10.30’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma odasında 
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla daj(<gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdin İhale sonu
cu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonücu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmı^teklif verilebilir.

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

11. Verileri tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
Diğer Hususlar:
Ek
277 kalem çeşitli tıbbi sarf malhzemesi 
TIBBİ SARF MALZEMENİN CİNSİ
1- Çeşitli tıbbi sarf malzeme
2- Laboratuvar sarf malzemesi
3- Laparoskopi disposıble el aletleri
4- Röntgen sarf malzemeleri

MİKTARI 
217 Kalem 
35 kalem 
15 kalem 
10 kalem B-

GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2004/ 679
Davacı Muharrem Faraş tarafından 

davalılar Hâzineye izafen Gemlik Mal 
Müdürlüğü ve K.Kumla Belediye 
Başkanlığı aleyhine mahkememizde 
açılan senetsizden tescil davasının 
yapılan tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa ili Gemlik İlçesi 
K.Kumla Beldesi, Kuştaşı mevkiinde kain 
krokide (A) harfi ile gösterilen 3440.64 m2 
miktarındaki Doğusu: Cevdet Kaya 
zeytinliği, Batısı: Cemil Altın zeytinliği ve 
kısmen Abdullah Beki zeytinliği, Güneyi: 
Küçük Kumla - Haydariye yolu, Kuzeyi: 
Muhittin Beki zeytinliği ile çevrili taşın
maz hakkında hak iddia edenlerin son 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkemimizin 2004/679 esas sayılı 
dosyasına müraacat etmeleri, aksi halde 
davacı Muharrem Faraş adına tescil 
kararı verileceği ilan olunur.

Hakim 37564 
B

GEMLİK SULH HUKUK

Dosya No: 2004/ 680
Davacı Muharrem Faraş tarafından 

davalılar Hâzineye izafen Gemlik Mal 
Müdürlüğü ve K.Kumla Belediye 
Başkanlığı aleyhine mahkememizde 
açılan senetsizden tescil davasının 
yapılan tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa ili Gemlik İlçesi 
K.Kumla Beldesi Kuştaşı mevkiinde kain 
krokide (A) harfi ile gösterilen 3687.66 m2 
miktarındaki Doğusu: Gülek Biçer zeytin 
liği, Batısı: kadastro harici yer ve kısmen 
6831 s.y. 2/b parseli, Güneyi: Nizam tar
lası ve kısmen kadastro harici yer, 
Kuzeyi: Kadastro harici ile çevrili taşın
maz hakkında 2004/680 esas sayılı 
dosyasına müraacat etmeleri, aksi halde 
davacı Muharrem Faraş adına tescil 
kararı verileceği ilan olunur.

Hakim 37564 
B-

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REM ALINIR

KÖRFEZ REUM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3IB GEMLİK 

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

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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MiiıMiİMiMww! faÇİÎlM İZih
Bal anları tarafından 
çeşitli bitkilerden 
toplanan özsülardan 
üretilen Bal çok eski 
zamanlardan beri 
değeri kabul edilmiş 
kıymetli bir besin 
maddesidir.

» Ballar nektar kay
nağına göre çam 
balı, pamuk balı, 

r kestane balı vb.
pazara sunulmuş 

| biçimlerine göre ise
süzme bal, petek bal 
olarak sınıflandırıl
maktadır.
Bal zengin bir besin 
kaynağıdır. Bebek ve 

. çocuk beslen
mesinde çok önemli 
rol oynamaktadır.
Çocuklarda bağırsak 
tembelliği, kusma, 
öksürük, bronşit 
gibi hastalıklarda 
kullanılmaktadır.
Çabuk sindirilmesi, 
bünyesindeki

, serbest asitler 
dolayısıyla yağ 
hazmını kolaylaştır
ması, iştah açması 
gibi özellikleri ve 
huysuzluğu azaltan 
sakinleştirici etkisi, 
balın bebek ve çocuk 
beslenmesindeki 
önemini artırmak
tadır.

Çocuklara yalnız süt 
yerine ballı süt içir-, 
ilmesi kansızlığı 
önlemektedir. Bal ile 
beslenme, çocuklar
da bir kemik 
hastalığı olan raşi
tizm, bağırsak iltk 
habı ve erken doğum 
gibi burumlarda da 
yarar sağlamaktadır.
Bal, dağcılık, atle

tizm, basketbol, fut
bol, bisiklet yarışı 
gibi sporlarla 
uğraşan insanlara 
güç vermek ve 
yorgunluklarını hafi
fletmek için sade 
veya portakal suyu 
ile karıştırılmış 
olarak kullanılmak
tadır.' 
Balın mikrop 
öldürücü özelliğin
den dolayı yara ve 
yanıkların 
tedavisinde de kul
lanıldığı bilinmekte

dir.
Balda tiamin (B), 
riboflavin (B2) astor- 
bik asit (c), pridoksin 
(B6 ), pantotenik asit 
(B5) ve nikotinik asit 
(B2) gibi vitaminler 
bulunmaktadır.
Vitaminlerin miktarı 
nektar ve polen kay
naklarına bağlı 
olarak değişmektedir

İngiliz ve 
DanimarkalI bilim 
adamları, 
havuçta bulunan 
bir bileşenin 
kanserin gelişimi
ni önlemede 
yardımcı olabile
ceğini saptadılar. 
New Castle 
Üniversitesi ve 
Güney Danimarka 
Üniversitesi bilim 
adamları, 
havuçta bulunan 
'falcarinol' 
isimli doğal 
zehrin faralerde 
kanser gelişimi 
riskini azalttığını 
bildirdiler. New

TÜTKÖ SİNEMASI’NDA 
sum

ŞANS KAPIYI KIRINCA 
GÖNÜL YARASI

Rez, Tel: 513 64 06

BURSAHAKİMİYETVEKENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REM 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

Castle Üniversite
sinin internet 
sitesinde yayın
lanan haberine 
göre, araştırma
cılar, kanser 
başlangıç tümörü 
bulunan 24 
laboratuar faresi

ni 3 gruba bölüp 
hepsine 18 
hafta boyunca 
bir dizi diyet 
uyguladılar, 
emeklerine 'fal- 
carinol' isimli 
madde katılan 
ve havuçla besle
nen 2 ayrı grupta
ki farelerin 
kanserli tümör

lerinin, 3. gruba 
göre 3'te 1 
oranında daha 
az gelişim 
gösterdiklerini 
saptandı.
New Castle 
Üniversitesinden 
Kirşten Brandt, 
havucun 
kanser riskini 
azalttığını 
daha önceden 
bildiklerini; fakat 
havuçtaki 
hangi maddenin 
bu özelliğe 
sahip olduğunu 
yeni k 
eşfettiklerini 
söyledi.

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 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

METRO ' 513 12 12
Aydyn Turizm ■ 513 20 77
Süzer Turizm •5'12'10 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
Totalgaz__________ 514 17 00

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

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

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

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

NÖBİTÇİ-ECİİNEy
12 MART ÇARŞAMBA 

ONUR ECZANESİ
İstiklal Cad. No:17

Tel: 513 73 94

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2078s 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaciık-Yaymcılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Çevre kirliliğini önlemek amacıyla, doğalgaz bulunan illerde 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren odun kömür yakılmayacak

Bursa’da odun-kömür yakana ceza geliyor
Çevre ve Orman Bakanlığı, çıkardığı yakıt yönetmeliği ile ilginç bir karar aldı. 1 Nisan 2005 tarihinden yürürlüğe girecek karara göreve Orman Bakanlığı, çıkardığı yakıt yönetmeliği ile ilginç bir karar aldı. 1 Nisan 2005 tarihinden yürürlüğe girecek karara göre, 
çevre kirliliğini önlemek amacıyla doğalgaz olan illerde odun kömür yakanlara ağır para cezaları kesilecek. Haberi sayfa 5’de

i., GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KErfe
TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

14 Mart 2005 Pazartesi 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

Haftada bir gün pazar kurulan Zeytin Hali’nde mal çokluğundan pazar günleri de alım satım yapılıyor.

Zeytin üreticisinin hali perişan
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halde durum..
Üretici Zeytin Hali’nin ortasında bulunan 

merkez bina yıktırılıyor.
Kooperatif Başkanı Hulusi Bayrak, 

binanın kaçak yapıldığını öğrendiklerini 
belirterek, buranın yıktırılmaya başlandığını 
söyledi.

Böylesi hiç duyulmamış ve görülmemişti.
Dün, binanın fotoğrafını çekmek için Hale 

girdim.
Kaç haftadır Halin önünden geçerken, 

satıcıların ve alıcıların araçlarının yollara 
kadar taştığını görüp merak ediyordum.
Zeytin Halleri Gemlik’te kurulduğundan 

beri, büyük ahm ve satımlar pazartesi gün
leri yapılırdı.
Yurdun dört bir yanından gelen alıcılar da 

pazartesi günü gelir istediği zeytini ahr 
giderdi.

Bu yıl iş değişti.
Pazar günleri de, üreticiler hale zeytin 

getiriyor.
Her yer zeytin dolu.
Genelde küçük taneli zeytinler pazarlanı 

yor.
Bir köylüye soruyorum.
Neden böyle diye.
Yanıt - “Geçen yılın zeytini kar nedeniyle 

küçük taneli idi. Kooperatif bu zeytinleri 
almayınca kaba attık. Bu yıl zeytin kaliteliy
di ama ürün azdı.

Geçen yılın kaptaki zeytinini çıkarıp satıp 
başlayan masraflara kullanalım istiyoruz 
ama yüzüne bakan yok..”

Üretici Marmarabirlik’ten destek istiyor.
Bizden duyurması..

Zeytin Üreticileri Hali’ne getirilen 2003- 2004 yılı 
küçük taneleri binlerce ton zeytin kilosu bir milyon 
liradan alıcı bulamıyor. Üreticiler, Marmarabirlik’in 
küçük taneli salamura zeytini almasını istiyorlar.
Zeytin üreticileri, 
Zeytin Hali’nde artık 
Pazar günleri de 
zeytin getirerek, 
satışa sunuyor.
Dün, Üretici Zeytin 
Hali’nde binlerce 
ton zeytin alıcısını 
beklemesine karşın, 
üretici umduğunu 
bulamadı.
Küçük taneli zeytine 
ilgi göstermeyen 
alıcılar nedeniyle, 
üretici zeytinlerini 
geri götürmek 
zorunda kalıyor.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

Sahte zeytinyağı bulundu 
Sahte rakı nedeniyle ölenlerden sonra 
sahte olarak imal edilen diğer içkilerle 
ilgili gelişmeleri izleyen polis ekipleri, 
Aydın’ın Söke ilçesinde bir ihbarı 
değerlendirerek, 9 bin litre 
zeytinyağı ele geçirdi. Sayfa 8’de

Bağ^KurJulara yurt 
dışında tedavi imkanı 
TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl ve 
bir grup AK Parti'li milletvekili, TBMM’ye 
bir yasa teklifi verdi. Buna göre, Bağ-Kur 
çalışanlarının bakmakla yükümle olduk
ları kişiler, yurt dışı tedavi imkanlarından 
yararlanabilecek. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yassıada muhafızının
İstiklal Marşı...

12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul 
edildiği tarih.

İstiklal Marşı’nın söz yazarı ise Mehmet Akif 
Ersoy.

Mehmet Akif Ersoy, İslam inançlarına sıkı sıkıya 
bağlı bir şair.

Ancak tutuculuktan uzak. Kadere körü körüne 
boyun eğmeyen bir anlayışa sahip.

Zaten İstiklal Marşı’nı yazdıran da bu düşünce 
yapısı.

Çünkü İstiklal Marşı bağnaz ve kafatasçı bir zih
niyetin ürünü asla olamaz.

Ve bu şiir, Kurtuluş Savaşı’nı yaşayan bir 
toplumun düşüncelerinin mısralara dökülüşüdür.

İstiklal Marşı TBMM’de onaylanışının üzerinden 
tam tamına 84 yıl geçtiği halde bugün bile özelliğini 
hala koruyor.

Anlamını hala taşıyor.
Bir kez daha İstiklal Marşı’nın dizelerini anımsa

yalım.
“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma,kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül ! Ne bu şiddet bu celal. 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal !

Ben ezelden beridir hür yaşadım ,hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 
Kükremiş sel gibiyim,bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları,enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakini sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun,korkma I Nasıl böyle bir imanı boğar. 
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?”

Atatürk ve silah arkadaşlarının tüm olumsuz 
koşullara karşın verdiği Ulusal Bağımsızlık Savaşı 
ancak bu dizelerle anlatılabilirdi.

Ne var ki, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki 
aydınlanma hareketleri 1938 yılında Atatürk’ün 
ölümünden sonra, “karşı devrim sürecini” başlattı.

O günden itibaren uygulanan yöntemler,öncelikli 
olarak Türkiye’yi ekonomik açıdan dışa bağımlı 
hale getirdi.

Bugün ise “yabancılar” ülkenin iç işlerine karış
mak için fırsat kolluyorlar, buldukları anda da 
karışıyorlar.

Özgürlüğü için kanını canını sakınmadan veren 
bir ulus hak ediyor mu bu sonucu ?

Çoğulcu demokrasiye geçtikten sonra Türkiye’yi 
büyük bir sayısal çoğunlukla “idare eden” siyasi 
otoritenin kemikleri hiç sızlamıyor mu ?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

Celal
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar'ın 
Yassıada’da yargılandığı 
süre içinde koruma 
muhafızlarından biri 
olan emekli Deniz 
Subayı Mehmet Nuri 
Taşdelen, Umurbey’de 
bulunan Celal 
Bayar’ın anıt mezarını 
ziyaret etti. 
BUTTİM’de açılan 
3. Bursa Kitap Fuarı’nda 
kaleme aldığı kitabın 
imza gününe katılan 
Taşdelen, Umurbey 
Belediye Başkanı

Bayar sevgisi

Mehmet Fatih 
Güler’in davetlisi olarak 
geldiği Umurbey’de 
anılarını tazeledi.
"Yassıada Menderes 
ve Muhafızları" isimli 
kitabın yazarı olan 
Mehmet Nuri Taşdelen, 
Bayar’ı Yassıada’da 
bekleyen muhafız 
ekibinden biri olarak, 
Bayar’ın demokrasinin 
ülkemize yerleşmesinde 
en büyük rolü olduğuna 
inandığı söyledi.
15 ay süreyle Celal 
Bayar’ın muhafızlığını 
yapan ekipte 
bulunduğunu 
söyleyen Taşdelen, 
Bayar’ın ölümünden 
önce Umurbey’e geldiği
ni ancak, bu gelişinde 
çok değişik bir 
Umurbey gördüğünü 
belirterek "Celal 
Bayar’ın Anıtı 
mükemmel yapılmış.
İlk kez gezdiğim 
müze ise harika."

şeklinde konuştu. 
Celal Bayar’ın Anıt 
Mezan’nda saygı 
duruşunda bulunan 
emekli Deniz 
Subayı Mehmet Nuri 
Taşdelen, kısa süre 
kaldığı Umurbey’de 
müze ile Celal Bayar’ın 
doğduğu evi gezerek, 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’den 
bilgi aldı.

Taşdelen, kitabını 
yayınlattıktan sonra, 
ATV televizyonunda iki j 
gün üst üste haber 
konuğu olarak 
Celal Bayar ile 
yassıadadaki 
anılarını anlatmıştı.
Taşdelen, "Yassıada, 
Menderes ve 
Muhafızları" kitabında 
Bayar dan da 
söz ediyor..
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Haftada bîr gün pazar kurulan Zeytin Hali’nde mal çokluğundan pazar günleri de alım satım yapılıyor.

Zeytin üreticisinin balı perişan
Zeytin Üreticileri Hali’ne getirilen 2003- 2004 yılı küçük taneleri bin
lerce ton zeytin kilosu bir milyon liradan alıcı bulamıyor. Üreticiler, 
Marmarabirlik’in küçük taneli salamura zeytini almasını istiyorlar.
Gemlikli zeytin 
üreticisi 2003-2004 
yılı küçük taneli 
zeytinine alıcı 
bulamıyor.
Türkiye’nin tek 
zeytin ahm satım 
halini artık pazar 
günleri de zeytin 
üreticisinin 
ürünleriyle dolup 
taşıyor.
Dün, Üreticiler 
Zeytin
Kooperatifi’ne çevre 
köylerden binlerce 
ton zeytin geldi. 
Daha çok 2003-2004

T.S.E.... 

TSE’de de yolsuzluk.
Olmayan yer, makam mı kaldı 
Onda da olsun standart’a uygun olsun. 
Tescil mercii orası da....
Tüm doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlar, 
başarılarının devamını dilerim.

yılı ürünü olan 
küçük taneli zeytini 
Hale getiren üretici 
geç saatlere kadar 
alıcı beklemesine 
karşın ürünlerini 
satamadı.
450 taneli küçük 
boy zeytine 1 milyon 
lira fiyat koyan 
zeytin üreticisinin 
malla elinde 
kalırken, taneli 
zeytinler daha iyi 
alıcı buluyor.
Geçtiğimiz yıl 450 
taneli zeytine 750 
bin lira fiyat 

verildiğini söyleyen 
üreticiler, ürünlerini 
kooperatife 
vermeyerek kaba 
koyduklarını
ancak şimdi de alıcı 
bulamadıklarını 
söylüyorlar.
Marmarabirlik’in

1EE5. <±» ■ «z> ■ «z> ■ de —

Kendi binalarını kaçak diye yıktılar
Zeytin Üreticileri Kooperatifinin ortasında bulunan 

binanın kaçak yapılması üzerine yönetim binayı yıktırıyor
Sınırlı Sorumlu 
Zeytin Üreticileri 
Pazarlama 
Kooperatifi yönetii- 
mi, Hal ortasında 
bulunan kaçak 
binayı yıkmaya 
başladı.
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, 
yönetime geldiğin
den beri 
Kooperatifi gerek
tiği gibi çalıştırdık

küçük taneli kap 
zeytinini alması 
gerektiğini söyleyen 
üreticiler, tüccarın 
yağ fabrikalarında 
bu zeytini değer
lendirmesine 
karşın, 
Marmarabirlik’in 

larını, kendi
lerinden önce Halin 
ortasına izinsiz 
olarak yapılan 
binayı yıkma kararı 
aldıklarını söyledi. 
Geçtiğimiz 
günlerde yıkım 
çalışmalarına 
başlanan iki katlı 
binanın enkazı 
kaldırıldıktan 
sonra, halin ortası 
boş kalacak.

değer- 
lendirmemesinin 
üreticinin zararına 
neden olduğunu 
belirtiliyor.
Birliğin amacının 
ortaklarının her 
türlü zeytinini 
değerlendirmek

olduğuna dikkat 
çeken üreticiler, 
“Marmarabirlik 
piyasaya zeytinyağ 
satmaya başladı.
Küçük taneli 
zeytini tüccar gibi 
almaları gerekir" 
dediler.
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Aypekve Nutlu’ya veda yemeği
Belediye de 27 yıl çalışan Evlendirme Memuru Osman Aypek
ile Doktor Levent Kutlu için belediyeciler bir araya geldiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye'den 
emekli olan 
Evlendirme 
Memuru Osman 
Aypek ile istifa 
ederek, görevinden 
ayrılan Doktor 
Levent Kutlu'ya 
çalışma 
arakadaşları 
veda yemeği 
düzenlendi.
UNUTULMAMAK 
İÇİN ARMAĞAN 
VERDİLER 
Kardelen 
Restorant'ta 
verilen yemekte, 
belediye çalışan
ları emekli olan 
Aypek ile Kutlu'ya 
çeşitli armağanlar 
verdiler.
Gemlik 
Belediyesinin 
çeşitli birimlerinde 
27 yıl aralıksız 
çalışan, son yıllar
da ise Evlendirme 
Memurluğu 
görevini sürdüren 
Osman Aypek ile 
11 yıldır Belediye 
Doktorluğu 
görevini sürdüren 
Levent Kutlu için 
arkadaşları bir 
araya geldiler.
Eski arkadaşlarının 
da anıldığı 
yemekte, hoş 
saatler geçiren 
belediyeciler, 
Aypek ve Mutlu'yu 
unutmayacaklarını 
söylediler.

YENİ NİKAH 
MEMURU 
MEVLÜT ARSLAN 
Öte yandan 
Osman Aypek'in 
emekliye ayrıl
masıyla boşalan 
Nikah Memurluğu 
görevine Tahsilat 
Servisi'nden 
Mevlüt Arslan'ın 
getirildiği 
öğrenildi.

Aypek ve Mutlu’ya çalışma arkadaşları çeşitli armağanlar verdiler.

Aypek ve Mutlu’nun veda yemeğine, eski çalışma arkadaşları da 
katıldı. Belediyeciler geç saatlere kadar anılarını anlattılar.

Nikah 
Memurluğu 

görevine Tahsilat 
Servisi'nden, k Mevlüt Arslan 

getirildi

Gemlik 
esnafı fuarları

kaçırmıyor
Esnaf Odası yöneticileri 

ve üyeleri TüYAP ile 
fuarları bir bir geziyorlar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gelişen teknolojiyi 
yakından takip 
etmek için 
çeşitli fuarlara 
ziyaretler yapan 
Gemlik Esnaf 
Odası üyeleri, 
bu kez Konya'ya 
gitti.
İskele Meydam’nda 
bir araya gelen 
esnaflar, 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan'ın 
başkanlığında 
TÜYAP'ın sağladığı 
araçla Konya'ya 
hareket ettiler. 
TÜYAP tarafından 
açılan "2. Doğalgaz, 
Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, 
Pompa, Vana, 
Tesisat Yalıtım 
Ekipman ve 
Malzemeleri 
Fuan"nı gezerek, 
yakında ilçede 
başlayacak 
doğalgaz çalış

maları konusunda 
bilgilerini 
arttırdıklarını 
söyleyen
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, "Esnaf 
arkadaşlarımız 
fuardaki ekipman 
ve çalışmaları 
yakından görerek 
bilgi sahibi 
oldular. Biz de 
Oda olarak 
düzenleyeceğimiz 
kurslarda 
esnafımıza 
doğalgaz konusun
da sertifika 
vereceğiz.
İl eri ki günlerde 
esnafımız için 
yararlı tüm teknolo
ji fuarlarına gitmek 
arzusundayız." 
dedi.
Konya'daki 
fuara katılan kafile 
cumartesi günü 
ilçeye döndü.

ABONE OLDUNUZ MU?

KPrfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Özel Turuncum Yabana Dil Kursu hizmete açıldı
Seyfettin SF.KF.RSÖZ Baygül'ün ilçede
Akmanlar İş Merkezi 
ikinci katında 
tadilat çalışmalarını 
tamamlayan Özel 
Turuncum Yabancı 
Dil ve Bilgisayar 
kursu hizmete 
açıldı.
A. Muttalip Araş'ın 
kuruculuğunda 
emekli öğretmen 
Ahmet Sayım 
Başuğur'un kurum 
müdürlüğünü yap
tığı yabancı dil kur
sunun açılışına çok 
sayıda siyasetçi ile 
misafirler katıldı. 
Kaymakam Mehmet 

olmaması 
nedeniyle, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
birlikte yaptığı 
açılışta ilk olarak 
misafirler bilgisayar 
önüne geçerek, 
bilgi aldılar.
HEDEF İYİ EĞİTİM 
Hedeflerinin iyi 
eğitim ile kaliteli 
eleman yetiştirmeyi 
amaçladıklarını 

söyleyen Kurum 
Müdürü A- Sayım 
Başuğur, başta 
İngilizce olmak 
üzere Bilgisayar 
işletmeciliği, 
Bilgisayarlı Muhase 
be ile Bilgisayar 
donanım derslerinin 
de verileceğini 
duyurdu.
Gemlik'te başlayan 
sanayileşmenin 
gerekli yabancı dil 
alt yapısını oluştur
mak amacında 
olduklarını ifade 
eden Başuğur, dil 
kurslarının 6 aylık 
kurlarla 4 dönem 
olduğunu ve 2 yıl 
sonunda İngilizce'yi 
hiç bilmeyen birinin 
kendini iyi 
yetiştirmesi 
durumunda iyi 
yere gelebileceğini 
söyledi.
Yabancı dil öğren
mek isteyenlerin bu 
ihtiyaçlarını artık 
Gemlik'te karşılaya

bilecek düzeyde 
mükemmel bir 
yabancı dil eğitim 
merkezini hizmete 
açtıklarını dile geti 
ren Başuğur, yaban 
cı dil eğitiminin 
yabancı öğretmen
ler tarafından verile
ceğini söyledi. 
Yabancı dil kursu
nun açılış kurdelesi
ni birlikte kesen 
Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay ve İlçe

ifade ederek, bu 
hizmetin 
Gemliklilere hayırlı 
olmasını dilediler.

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
bu güzel açılışa 
tanık olmaktan mut
luluk duyduklarını

Bursa’da odun-kömür yakana ceza geliyor
Çevre kirliliğini 
önlemek amacıyla 
doğalgaz bulunan 
illerde 1 Nisan’dan 
sonra odun, kömür 
ve kalorifer yakıtı 
kullanan kişi ve 
kurumlara ağır 
para cezası kesile
cek.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, 13 
Ocak’ta çıkardığı 
‘yakıt yönetmeliği’ 
ile ilginç bir karara 
imza attı. 1 
Nisan’dan itibaren 
yürürlüğe girecek 
yönetmeliğe göre 
İstanbul, Ankara ve 
Bursa gibi doğal
gaz bulunan illerde 
ısınmak için kömür, 
odun ve kalorifer 
yakıtı diye bilinen 
fuel-oil kullanıla
mayacak. Boru hat
tının geçtiği yer
lerde doğalgaz kul
lanımını mecburi 
kılan düzenlemeye 
uymayan kişi ve 

kurumlan ise 7 bin 
YTL’yi bulan para 
cezaları bekliyor. 
Denetimi, valilik 
ve belediyeler 
yürütecek.
17 gün sonra 
yürürlüğe girecek 
‘Isınmadan 
Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin 
Kontrolü 
Yönetmeliği’ndeki 
maddeler konunun 
taraflarını karşı 
karşıya getirdi. 
Mesken, kooperatif, 
okul, üniversite, 
hastane, resmi 
daire, işyeri ve 
sanayi kuru
luşlarında ısınma 
amaçlı olarak 
sadece doğalgaza 
vize veren düzenle
meye sektörden 
destek geldi. 
Doğalgaz Cihazları 
Sanayici leri ve 
İşadamları 
Derneği, ‘hava 
kirliliği ancak böyle

önlenebilir’ mesajı 
verdi. Maden 
Mühendisleri Odası 
ise yerli üretim 
kaynakları dış
landığı için yönet
meliğin değiştir
ilmesini istiyor. 
Oda, ‘tek tip yakıt 
şartı’nı rekabet 
hukukuna da aykırı 
buluyor. Çevre 
Bakanlığı’nın aldığı 
karar, elektrik üreti
minde kömür ve 
barajların 
kullanılmasına 
öncelik veren 
Enerji Bakanlığı’nın 
uygulaması ile de 
çelişiyor.

Tüketiciler Birliği, 
yönetmeliğin çevre 
sağlığını koruma 
adına tüketicinin 
seçme hürriyetine 
engel olduğu gö
rüşünde. Doğalgaz 
kullanılan bazı iller 
şunlar: İstanbul, 
Ankara, Bursa, 
Eskişehir, İzmit, 
Adapazarı, 
Tekirdağ, Kütahya, 
Uşak, Yalova, 
Çanakkale, Sivas, 
Samsun, Karaman, 
Manisa ve İzmir. 
Türkiye’de geçen 
yıl 22,1 milyar 
metreküp doğalgaz 
tüketildi. Bu 

rakamın 4,4 milyar 
metreküpü konut
larda, 3,8 milyar 
metreküpü 
sanayide, geri 
kalanı ise elektrik 
ve gübre üreti
minde kullanıldı. 
İran, Niyerja, 
Cezayir ve 
Rusya’dan ithal 
edilen doğalgaz 
için yılda yaklaşık 3 
milyar dolar 
ödeniyor. Maden 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Mehmet 
Torun, doğalgazın 
mecburi tutulması 
gibi bir uygula
maya gidilemeye
ceğini belirterek, 
“Bu bir dayatma, 
kabul edilemez. 
Oda olarak uygula
maya karşıyız.
Çünkü, uygulama 
ile başta kömür 
olmak üzere yerli 
kaynaklar dışlanı 
yor. Oysa yerli kay
nakların kullanımı 

teşvik edilmeli.” 
dedi. Kararın reka
bet kurallarına 
aykırı olduğunu 
kaydeden Torun, 
yönetmenliğin 
değiştirilmesi için 
hukuki yollara 
başvurduklarını 
söyledi. Torun, 
başta kömür olmak 
üzere diğer yakıt 
türlerinin hava 
kirliliği yaptığı 
eleştirilerine de 
karşı çıkarak, 
bugünkü teknolojik 
imkanlar ile 
(bacalara takılacak 
filtreler vb.) hava 
kirliliğinin önüne 
geçilebildiğini 
kaydetti. Mehmet 
Torun, ayrıca 
yönetmenliğin yerli 
enerji kaynaklarının 
kullanılmasını 
teşvik eden 
Enerji Bakanlığı 
politikaları ile de 
çeliştiğine 
dikkat çekti.
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Koku testi yapan
hırsızlara dikkat!

Hırsızların, yeni 
geliştirdikleri yön
temle, evlere 
giderek, ünlü deter
jan firmalarının yeni 
ürünleri hakkında 
anket yapma 
bahanesiyle "koku 
testi" yaptırdıkları ev 
sahibini bayıltıp soy
gun yaptıkları 
bildirildi.
İnternetten gönder
ilen e-postalarda bu 
konuda vatandaşlar 
uyarılırken, hırsı
zların uygulamaya 
başladıkları bu yön
tem şöyle anlatılıy
or: "Hırsız evin 
kapısına geliyor, 
tanınmış deterjan fir
malarından birinin 
adını verip, yeni 
ürünleri için anket 
yapma bahanesiyle 
yaklaşıyor. Anket 
teklifi kabul 
edildiğinde deterjan

hediye edileceğini 
belirten hırsız, yeni 
ürünün kokusunun 
test edilmesini istiy
or. Kutular açılıp 
ürün seçenekleri 
çıkarılıyor ve kok- 
landığında da için
deki bayıltıcı madde 
nedeniyle ev sahibi 
kendinden geçiyor. 
Hırsız, ev sahibi 
ayıhncaya kadar 
amaçlarını gerçek
leştirmiş oluyor." 
"TANIMADIĞINIZ 
KİŞİYE KAPIYI 
AÇMAYIN" 
Adana Emniyet

Müdürlüğü yetkilileri 
de son dönemde 
dolandırıcıların 
genelde ev 
kadınlarını hedef 
aldığını, bu 
nedenle tanınmayan 
kişilere kesinlikle 
kapının açılmaması 
gerektiğini 
belirterek, "koku 
testi" yöntemi 
konusunda duyum
lar aldıklarını, 
ancak şu ana 
kadar bu yönde 
şikayette 
bulunulmadığını 
belirttiler.

BAYRAMOGLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA 1

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
=> BUZDOLABI 

AVİZE ÇEŞİTLERİ
■=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
■=> TELSİZ TELEFONLAR
■=> ELEKTİRİK
■=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ • OİtiAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12

AYA VARAN TAKSİTLER

BAYRAMOĞLU EMIAKTA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordanda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37 
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

SAĞLIK KÖŞESİ

KUDUZ

Köpek ve kediler; dünyanın 
her toplumunda yüzyıllardır 
ailenin ferdi gibi bir arada 
yaşadığımız hayvanlardır.

Bu şekilde temasta olan 
insanlara, hayvanlardan geçen 
bazı hastalıklar (Zoonoz 
hastalıklar) vardır. Bunların en 
önemlisi de “kuduz” dur.

Ülkemizde kuduzun önemli 
bir sorun olmasının sebebleri 
arasında başta toplumun eğitim 
ve kültür seviyesi, nüfus, 
şehirleşme, coğrafi dağılımdaki 
yabani hayvan sayısı ve bunlurla 
kuduz mücadelesinin yapıl
mayışı ve hepsinden önemlisi de 
“sokak köpeği ” sorununun kon
trol altına alınmayışıdır. Hastalık 
genelde yaz aylarında ve sonba
harda çiftleşme ve besin bulma 
ihtiyaçına yönelik hayvan 
hareketleri sebebiyle artar.

Türkiye köpek kuduzunun 
görüldüğü tek Avrupa ülkesidir. 
Yılda yaklaşık 100.000 kuduz 
şüpheli ısırık vakası bildirilmek
tedir. Son 5 yılda istatistiki bil

gilere göre % 74 köpekler, % 
13.6 kedi ler, % 2.3 vahşi hay
vanlar, % 12 çiftlik hayvanları ve 
%8.9 oranında diğer hayvanlar 
kuduz şüpheli temas vakalarına 
karışmıştır.

Kuduz, tüm sıcak kanlı hay
vanları (Köpek, kedi, at, inek, 
koyun, keçi, tavşan, tilki, kokar
ca, maymun, yarasa v.s.) etk
ileyen akut seyirli, bilinç kaybı, 
huzursuzluk, salya akıntısı, 
yutkunma güçlüğü ve felçe 
karekterize öldürücü viral 
(Rabdoviruslar) bir hastalıktır. 
Teşhise beyin hücrelerinde 
Negri Cismi görülmesi önem
lidir.

Köy meralarında ve yaylım
larında otlatılan sürülerin 
köpekleri ve sokak köpekleri bu 
konuda potansiyel tehlikelidir. 
Ayrıca 'avcıların bu konuda 
uyarılmaları gerekir. Avladıkları 
tilki, tavşan, çakal v.s. kafalarını 
kuduz teşhisi açısından en yakın 
veteri ner laboratuarlarına 
götürmelerini sağlamak gerekir.

Bulaşma, kuduz hayvanların 
sağlam hayvanları ısırması, açık 
yaraların enfekte salya ile teması 
sonucu olur. İnsanlarda da 
bulaşma şekli aynıdır. Kuduz da 
sebepsiz ısırma önemlidir. Bir

Dr. Hakan UĞUR 
Veteriner Hekim

sebebe bağlı ısırma olayında 
ısırma olayında ısıran hayvanın 
kendini veya yavrularını savun
duğu görülebilir. Çoban ya da 
bekçi köpeklerinin yabancıları 
ısırmalarında olduğu gibi.

İnsan şüpheli köpekle temas 
eder veya ısırıhrsa ısırık yarası;

1- Bol sabunlu su ile yıka
malı.

2- Antiseptik solüsyonlara 
temizlenmeli.

3- Yara açıkta kalmalı 
kesinlikle dikiş atılma

malıdır.
4- Isıran köpek 10 süre ile 

müşahade altına alınmalı.
5- Işınlan insan hemen en 

yakın sağlık kuruluşuna başvu
rarak aşı olmaya başlamalı.

6- Köpek hakkında Belediye 
Veteriner İşleri Müdürlüğüne 
veya Tarım İl ve İlçe 
Müdürlüklerine haber verilme
lidir.

Hayvan gözlem altına alın
mazsa veya yapılan testler pozi
tif ise ışınlan kişiye pasif 

bağışıklık oluşturmak 
için kesinlikle aşıya 
başlanmalıdır.

Köpeklerinizi aşılı ve 
tasmah olarak koruma 
altına alanı içinde bağlı 
olarak bulundurunuz, ya 
da avlu içinde tutunuz. 
Kesinlikle sokağa kon
trolsüz olarak bırak
mayınız. Dışarıda tasma

ve kayış ile dolaştırınız.
Köpekleriniz doğurduklarında 

yavrularını muhakkak 
sahiplendiriniz. İşinize yarayan 
yavruları kendinize bırakıp 
diğerlerini sokağa atmayınız. 
Aksi takdirde bu tek hayvan 
dahi kuduz şüpheli vakası olarak 
karşımıza çıkabilir. Ayrıca 
başıboş köpeği beslemek 
maharet değildir. Besleme istiy
orsanız onu sahipleniniz, aşısını 
yaptırıp bahçenize bağlayınız.

Unutmayın! Köpeğinize yap
tırmadığınız kuduz aşısı ile bir 
problem olduğunda kendinize 
yaptıracağınız bir aşının arasın
da çok fark vardır. Köpeğinize 
yaptıracağınız kuduz aşısı 1 
sene geçerlidir. İnsanlarda uygu
lanan aşının fiyatı, köpeğinize 
uygulanan bir yabancı aşının fiy
atının yamlaşık 2 katı fazladır. 
Kuduz aşısıyla beraber bir 
defaya mahsus tetanoz aşısıda 
yapılmalıdır. Kendinize en aşağı 
3 tane aşı yapıldığını bir 
düşünün.......

Önemli olan kendi başımıza 
gelmeden önce önlem almaktır. 
Bu konu baştan savılacak bir 
olay değildir. Çoğu zaman ölüm
le sonuçlanır..

Sağlıklı günler dileğiyle.... . J
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BağzKu^lulara yurt 
dışında tedavi imkanı

PTT ‘Kapıdan kapıya’
teslim hizmeti başlattı

Bağ-Kur çalışan
larının bakmakla 
yükümlü oldukları 
kişiler, yurt 
dışı tedavi 
imkanlarından 
yararlanabilecek. 
TBMM Sağlık, Aile 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
Başkanı Cevdet 
Erdöl ve bir grup 
AK Parti'li mil
letvekili, bu konuda 
TBMM'ye bir yasa 
teklifi verdi.
Yürütme ve yürür
lük dahil 3 madde
den oluşan teklife 
göre en âz 10 ay 
sağlık sigortası 
primi ödeyen ve 
prim borcu bulun
mayan hak sahip
lerinin Sağlık 
Bakanhğı'nca yetk
ili kılınan has
tanelerin sağlık 
kurullarınca düzen

ABONE OLDUNUZ İVİLİN

lenen raporlara 
göre yurtiçinde 
tedavisinin 
mümkün olmadığı 
tespit edilenler, 
Sağlık 
Bakanhğı'nca da 
uygun görülen 
hastalıkların 
tedavisi için Kurum 
Yönetim Kurulu 
kararı alınarak, yine 
bu raporlarda belir
tilen refakatçi ile 
birlikte 6 ay süreyle 
yurtdışında tedavi 
görebilecek. Bu 
süre yurtdışında 
tedavi yapan sağlık 
kuruluşunun gerek
li görmesi halinde 6 
aylık dönemler 
halinde en çok 2 
yıla kadar uzatıla
bilecek. Acil müda
haleyi gerektiren 
durumlar ile 
hastalığın komp
likasyonuna bağlı 

olarak gelişen 
durumlarhariç, 
raporda belir
tilmeyen hastalık
lara ait tedavi 
giderleri için 
ödeme yapılmaya
cak. Yurtdışında 
yapılacak tedavi 
bedelinin yüzde 
onu oranında 
kurumca katkı 
payı alınacak. 
Sigortalı ve hak 
sahibinin ayakta 
tedavi gördüğü 
günler İçin 
refakatçiye 
ödenecek 
gündelikler1 har
cırah kanunu 
hükümlerine göre 
ödenecek.
Teklif, önümüzdeki 
günlerde ilgili* 
komisyon ve ardın
dan da Genel 
Kurul'da ele alınıp 
yasalaştırılacak.

"Kapıdan Kapıya 
Teslim" hizmeti 
başlatan PTT, bu 
uygulamanın 
yürütüldüğü 6 ilde, 
her türlü gönderiyi 
en kısa zamanda 
adrese ulaştırırken, 
kargo şektörüne 
yeni ve kaliteli bir 
rekabet getirmek 
istiyor.
PTT Konya 
Başmüdürü Mustafa 
Kaplah, eskiden 
genellikle mektup 
ve telgraf hizmeti 
veren PTT'nin, 
gelişen teknolojiye 
ayak uydurarak 
kendini sürekli 
yenilediğini söyledi. 
Hizmet ağını 
genişleten PTT’nin 
geçen yılın sonları
na doğru "Siz hiç 
acele etmeyin. Biz 
sizin yerinize acele 
ederiz" parolası ile 
"Kapıdan Kapıya 
Teslim" hizmetine 
başlattığını dile 
getiren Kaplan, şun

ları kaydetti: 
"Bu hizmette 169'u 
arayan ya da 
http ://a lopost. ptt.go 
v.tr'den adresini 
belirten herkesin 
her türlü gönderisi
ni alıyor, gideceği 
adrese doğrudan 
teslim ediyoruz. 
Uygulama şimdilik 
Ankara, İstanbul, 
Konya, İzmir, 
Kocaeli ve Bursa'da 
var. Kent içinde 
gönderiler, en fazla 
4 saat içinde, şehir 
dışında ise 1 gün 
içinde 
adrese ulaştırılıyor. 
Eğer ekipler adres 
verilen bölgede ise 
gönderi 1 saatten 
bile az zamanda 

alınıp gideceği 
yere verilebiliyor." 
Kaplan, şöyle 
devam etti:
"Şehir içi 1 
kilograma kadar 
olan gönderiler 7 
YTL, 1 kilogramdan 
sonraki her 1 kilo 
için 1 YTL ücret 
alınıyor.
Şehirlerarası gön
derilerde ise şehir 
içi hesabı yapılıp, 
üzerine kilogram 
başına 1 YTL artı 
ücret ekleniyor. 
Örneğin 10 kilo
gram bir koli 
şehir içine 16 
YTL, şehirlerarasın- 
da ise 26 YTL'ye 
götürülüyor."

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Türkiye en cazip 
ülkeler arasında

v*. Her çeşit balık ağları
y Sakana Misina Ağları
* ip Ağ

Fanya
* ** Mantar, kurşun
'■s İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek

* * Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve ıSger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Eriwj S EM EM 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Avrupa'nın en 
büyük turizm şirketi 
TUl'ye göre Türkiye, 
turizmde bu yıl yine 
en cazip ülkeler 
arasında yer alıyor. 
TUl'nin, 2004-2005 
turizm sezonunu 
içeren raporuna 
göre, Türkiye'de bu 
turizm sezonunda 
talep patlaması 
yaşanacak.
TUI, en çok tercih 
edilen ülkelerin 
başında Ispanya'nın 
geldiğini ve 
Ispanya'yı da 
Türkiye'nin 
izlediğini bildirdi. 
Rapora göre, 
bu yıl Avrupa'daki 
turizm hareketleri, 

geçen yıldan daha 
fazla artış göster
erek, yüzde 5.3 
oranında büyüye
cek. Raporda, 
İspanya ve 
Türkiye'ye talep 
artışının, bu yük
selişte önemli bir 
role sahip olduğunu 
belirtildi.
TUl'nin rezervasyon 
talep tespitlerine 
göre, 2005 yılı, 
Türkiye turizmi için 
2004 yılından daha 
iyi olacak ve 
bu yıl, geçen yıldan 
en az yüzde 15 
daha fazla turist 
gelecek.
Talep artışı açısın
dan Türkiye'yi,

Portekiz, Tunus ve 
Fas ülkeler 
izleyecek.
Avrupa'dan Türkiye 
gibi ülkelere olan 
turistik talebin art
masında, avro'nun 
değer kazanmasının 
da etkisinin olduğu 
belirtildi.
Bulgaristan ve 
Mısır'a olan turizm 
talebinin ise 
beklentilerin altında 
kaldığı kaydedildi. 
Bu arada, 
Güney Asya'daki 
tsunami felaketinin 
ardından, bu 
bölgedeki ülkelere 
yönelik turistik 
faaliyetin ivme 
kaybettiği belirtildi.
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Sahte zeytinyağı bulundu 20Q5'te 48 bin özürlüye is
Vatandaş günlerdir 
sahte rakı 
nedeniyle ölenler
den sonra sahte 
olarak imal edilen 
diğer içkilerle ilgili 
gelişmeleri izledi. 
Ancak sahtecilik 
şimdi zeytinyağına 
sıçradı.
Aydın'ın Söke İlçe- 
si'nde bir ihbarı 
değerlendiren polis 
ekiplerinin yaptığı 
operasyonla, içeri
sine pamuk yağı 
karıştırılmış 9 bin 
litre zeytinyağı ele 
geçildi ve olayla 
ilgili olarak bir kişi 
gözaltına alındı. 
Söke İlçe 
Merkezi'nde Doğan 
C. isimli bir şahsın, 
depo olarak kul
landığı evinin altın
da zeytinyağını 
pamuk yağı 
karıştırmak 
suretiyle piyasaya 
sağlıksız yağ 
sürdüğü yolunda 
ihbar alan polis,

bahse konu adresi 
tespit ederek 
baskın düzenledi.

sürüldüğünü tespit 
eden polis, karışı
ma hazır halde

Cumhuriyet 
Savcılığı'ndan alı
nan arama kararı 
ile eve baskın 
düzenleyen polis, 
evin imalathane 
olarak kullanılan 
bodrum katında 
teneke ve pet 
şişeler içerisinde 
piyasaya sürülmek 
üzere çok miktarda 
karışımlı zeytinyağı 
ele geçirdi.
Karışımlı yağın saf 
zeytinyağı olarak 
piyasaya 

bekletilen 5 bin 
litre zeytinyağı ile 
4 bin litre pamuk 
yağını da el koydu. 
Doğan C., "Halk 
sağlığına zarar 
vermek, halkın 
yiyecek ve içecek
lerine karışım 
yaparak haksız 
kazanç elde etmek 
suçlamasıyla 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turmanın çok yönlü 
olarak sürdürül 
düğü bildirildi.

Kamu ve özel sek
tör kuruluşlarında 
40 bin boş özürlü 
kadrosu bulunuyor. 
Şirketler, özürlü 
çalıştırma yerine 
ayda 1000 YTL ceza 
ödemeyi tercih 
ediyorlar. 
Geliştirilen çözüm 
ilginç.
ÖZÜRLÜLER 
İdaresi Başkanı Dr. 
Mehmet Aysoy, 
yaklaşık 40 bin 
boş özürlü kadro
sunun 200Ş’te 
doldurulmasını 
bekliyor. AYSOY, 
“Özürlü çalıştırmak 
zorunda olan 
firmalar ayda 
1 milyar lira 
cezayı ödeyip 
çalıştırmıyor. Bu bir 
ayrımcılıktır” dedi. 
Ülkemizde yaklaşık 
8.5 milyon özürlü 
bulunuyor. Toplum 
tarafından dış
landıklarını 
hisseden özürlüler, 
kendilerine ikinci 

sınıf vatandaş gibi 
davranılmasına 
isyan ediyorlar. 
Özürlülere ayrı 
okullar ve yurtlarla 
ayrımcılık yapıl
madan, eşit 
davranılmasını 
istiyorlar. “Hasta, 
cahil değiliz” diyen 
özürlüler, insanca 
yaşayabilmek için 
iş talep ediyor. 
Onlarda giderek 
kendilerini daha 
farklı platformlarda 
ifade etmeye 
çalışıyorlar. Bu plat
formlardan birisi 
Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 
(AİHM). Türkiye’de 
ayrımcılığa uğradık
larını belirten 
özürlüler AİHM’e 
gidiyor. İzmir’de 
Mevlana Özürlüler 
Derneği’nden 38 
kişi AİHM’e giderek, 
1’er milyon
Euro’luk tazminat 
davası açtı.
Özürlüler İdaresi

Başkanı Dr. Mehmet 
Aysoy özürlü değil; 
ama kardeşleri 
özürlü olduğu için 
onların sorunlarını 
çok iyi anladığını 
söylüyor. Özür
lülere ayrımcılık 
yapıldığını vurgu
layan Aysoy, Özür
lüler Kanunu’nun 
çıkması için, büyük 
mücadele veriyor. 
Karşısına çıkan 
zorluklardan dolayı 
istifasını bile 
sunmaktan çekin
meyen Aysoy’un 
istifası kabul 
edilmemiş. Kanun 
çıktığında, özür
lülere yapılan 
ayrımcılığın azala
cağını belirten 
Aysoy, “Özürlü 
toplumdan 
dışlanıyor. Bu 
durumda da özür- 
lüler kendilerini 
ikinci sınıf vatandaş 
gibi görüyor ve 
aileleri de marji- , 
nalleşiyor” dedi.

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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Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, 
‘Türkiye’de her şeyin sahtesine rastlamak mümkün’ dedi

Türkiye ‘sahte cenneti’
Barbarosca

KUMLASPOR - BALKANSPOR

Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan 
Aygün, sahte rakı 
faciasıyla çalka
lanan Türkiye'nin 
aslında tam bir 
'sahte' cenneti 
olduğu belirterek, 
Türkiye'de sahte 
imamdan sahte 
ehliyete, sahte 
tablodan sahte 
gübreye kadar her 
şeyin sahtesine 
rastlamanın 
mümkün olduğu 
söyledi.
ATO'nun hazırladığı 
'Sahte Türkiye 
Raporu' Türkiye'nin 
aslında tam bir 
'sahte' cenneti 
olduğunu ortaya 
çıkardı. Rapora 
göre, Türkiye'de iyi 
para kazandıran 
gözde mesleklerin 
bile sahteciliği 
yapılıyor. Örneğin, 
Türkiye'de 5 bin 
civarında "sahte 
diş hekimi" var. 
Muayenehane aça
cak parası olmayan 
yeni mezun diş 
hekimlerinin diplo
malarını kullanarak 
diş hekimliğine 
soyunuyorlar.
Çürük olmayan 
dişin çekilmesi gibi 
riskler bir yada 
hijyen kurallarına 
uymayan sahte diş 
hekimlerinin hasta
lara Hepatit ve 
AIDS bulaştırması 
riski var. "Sahte 
doktor”lar ise 

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

genellikle sahte 
kimlik kullanıyorlar. 
Türkiye'de Güreş 
Milli Takımı'nda 2 
yıl çalışan "sahte 
doktor" bile 
görüldü. Mimarlık 
da sahtelerine 
sıkça rastlanan bir 
meslek grubu. 
Gerçek meslek 
sahipleri "sahte iç 
mimar" ve "sahte 
mimar"lardan dertli. 
"Sahte avukat"lar, 
çalıntı ya da sahte 
avukat kimliği ile 
adliye koridorlarını 
arşınlıyor, davalara 
giriyorlar. "Sahte 
diploma" ile öğret
menlik ve 
mühendislik yapan
lara da sıkça rast
lanıyor.
Sahtekarlar, vatan
daşların dini 
inançlarını 
sömürmekten bile 
çekinmiyor.
Mezarlıklarda para 
karşılığı Kur'an-ı 
Kerim okuyan 
"sahte hafız"lar, 
özellikle bayram 
günleri mantar gibi 
çoğalıyor. Sahte 
imamlar da camil
erde fetva veriyor. 
"Sahte maliyeci"ler, 
maliye kokartıyla 
vergi mükelleflerine 
giderek, "Maliye 
Dergisi", "Maliye 
Gazetesi" gibi isim
lerle gazete, dergi, 
CD, broşür ve ben
zeri şeyler satıyor
lar. Mükelleflerin ev 
veya işyerlerine 

giderek, beyaz bir 
kağıda basılmış 
sahte tahsil 
alındılarıyla para 
tahsilatı yapıyorlar. 
Sahte maliyeci 
olduğu gibi "sahte 
mal müdürü" de 
var. Özel dedektiflik 
Türkiye'de yeni 
ama gözde meslek
lerden biri. Öyle 
olunca hemen 
sahteleri de 
türüyor.
ATO'nun raporun
da, Türkiye'de 
insanların birçok 
sahteciliği artık 
kanıksadıkları belir
tiliyor. "Sahte 
senet", "sahte 
adres", "sahte yeşil 
kart", "sahte isim", 
"sahte para", 
"sahte çek", "sahte 
evrak", "sahte 
diploma", "sahte 
nüfus cüzdanı", 
"sahte pasaport", 
"sahte ehliyet", 
"sahte sağlık kar
nesi", "sahte imza", 
"sahte fatura", 
"sahte fiş", "sahte 
rapor", "sahte sig
orta poliçesi", 
"sahte kredi kartı", 
"sahte oy pusu
lası", "sahte seç
men", "sahte oto
büs bileti", "sahte 
piyango bileti", 
"sahte maç bileti", 
"sahte plaka"p 
"sahte reçete", 
"sahte rapor", 
"sahte tablo" 
bunların başında 
geliyor.

Karfez
ABONE 

OLDUNUZ 
MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Kişilerin yapmış oldukları 
olaylardan sonra, eksik 
kadro da olsa Kumlaspor, 
11 kişi ve yedekleriyle 
sahaya çıktı.

Hakeme verilen buket, 
yapılan hatanın özür 
niteliğindeydi.

Kumlaspor geçen hafta
da, havlu attığını söylerce- 
sine, isteksiz durgun bir 
takım havasındaydı.

Gözlem olarak, iki takımın 
da müdafaası evlere şenlik 
olarak gözüktü. En iyi 
müdafaa hücumdur 
düşüncesiyle Balkanspor, 
ilk dakikalardan itibaren 
akın üstüne akın yaparak, 
gol arayışı içindeydi.

Kumlaspor’un müdafaası 
bu akınları durdurmakta zor
lukla çekiyordu. Balkanspor 
Kaptanı 25. nci dakikada 
takımını galip duruma geçir
di.

Kumlaspor’un ceza 
heyetine sevk edilen 
soprcuları bu maçı 
üzülerek, tribünde seyre 
derken gördük.

28 nci dakikada takım 
Kaptanı ikinci golü attı. 
Devre bu skorla kapadı.

Nedense bilinmez, Sayın 
Yücel Hoca sezona pek iddi
alı girmişti.

Yere tûlmenin çezaşı 50 YTL
Yeni Çevre Yasa 
tasarısıyla, yere 
tükürene 50 YTL, 
standartlara aykırı 
gürültü ve titreşim 
yapan konutlara 200 
YTL, ulaşım 
araçlarına 600 YTL 
ceza kesilecek. 
TBMM Çevre 
Komisyonu'nda, alt 
komisyon Yeni 
Çevre Yasa tasarısı
na son şeklini verdi. 
Buna göre çevre 
kirliliğine neden ola
bilecek faaliyet
leriyle ilgili yanlış 
bilgi veren ve 
bildirim yüküm
lülüğüne uymayan
lara altı aydan bir 
yıla kadar hapis 

cezası verilecek. 
Tasarıda yer alan 
düzenlemeler şöyle: 
-Umuma açık yer
lerde her ne şekilde 
olursa olsun çevreyi 
kirletenlere 50 YTL 
idari para cezası 
verilecek.
-Fabrika, şantiye ve 
eğlence gürültüsü 
için 6000 YTL ceza 
kesilecek.
-Tehlikeli veya 
radyoaktif atıkların 
her ne şekilde olur
sa olsun ülkeye gir
işini sağlayanlara 
ayrı ayrı 1 milyon 
YTL para cezası 
kesilecek.
-Yasa ve yönet
meliklerde

Barbaros BALMUMCU

Nedense bu maçta 
kulübede bile yoktu.

Futbolda büyük konuş
mamak gerekiyor. 
Oynayacağı takımları da 
hakir görmemek lazım.

İkinci devre, Balkanspor 
hatalarını görmüş 
müdafaasını derinliğine 
oynatarak, Kumlaspor’a şut 
atma imkanı vermedi.

70 nci dakikada 
Kumlaspor 10 kişi kaldı.

80 nci dakikada sahanın 
en iyisi olan Balkanspor 
takım Kaptanı kendisininve 
takımının 3 ncü golünü attı.

Kumlaspor’da oynayan 
futbolcular için söylenecek 
çok söz olmasına rağmen, 
yanımda oturan arkadaşın 
ağzından ‘Bu takımda asker 
yok bu futbolcular, sadece 
lejyoner’ dediğini duydum.

Doğru da söylemişti.
Kumlaspor’un kurduğu 

takım şampiyonluğa oyna 
yacak hatta iyi bir hoca 
elinde olsaydı, Kumla’ya bir 
şampiyonluk hediye ede
bilirlerdi. Balkanspor’da 
oynayan 6. sırt numaralı 
Takım Kaptanı ile 11 sırt 
numaralı sol açığı durdu- 
madılar. Bu maç, Kumlaspor 
için her şeyin bittiğini 
söyler gibiydi.

öngörülen yasaklara 
veya standartlara 
aykırı olarak veya 
önlemleri almadan 
atıkları toprağa 
verenlere 12 bin 
YTL idari para 
cezası verilecek. 
Bu suç 
konutlarla ilgili 
olarak işlenmesi 
halinde her konut 
ve bağımsız bölüm 
için 300 YTL 
idari para cezası 

kesilecek. Bu 
cezai sorumluluk, 
müstakil 
konutlarda konutu 
kullanana, diğer 
konutlarda ise 
yöneticiye ait 
olacak.
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Gemlikşporşon anda kurtuldu: M
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlikspor, 
dün oynadığı maçta 
grubun sonuncusu 
Duaçınarı'na 
puan kaptırdı. 
Kendi evinde 
oynadığı maça 
mutlak galibiyet için 
çıkan Gemlikspor 
zayıf rakibi 
karşısında hiçbir 
varlık gösteremedi. 
İlk yarı boyunca 
tek bir atak dahi 
geliştiremeyen 
Gemlikspor, devreyi 
golsüz kapatırken 
kötü sinyaller verdi. 
İkinci yarıya yine 
kötü başlayan 
Gemlikspor 
karşısında 
kontratak futbolu 
tercih eden 
Duaçınarı 66. 
dakikada yakaladığı 
pozisyonu gole 

çevirince 1-0 öne 
geçti. Maçın bu şek
ilde biteceği bek
lenirken 90+1'de 
beraberliği yakaladı. 
Kazanılan penaltıyı 
gole çeviren Ahmet, 
Gemlikspor'u kendi 
sahasında yenilmek
ten kurtardı.
Takımlar, karşılaş
maya şu kadro ile 
çıktı : 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler: 
Selahattin Topaloğlu 
(***) Samet Noyan 
(***) Ayhan 
Çalışkan (***) 
GEMLİKSPOR : 
Murat (**) Caner (*) 
(Serdar *) Arif (**). 
Akif (**) İsmail (*) 
Ufuk (*) (Emrah **) 
Zeynel (**) Kubilay 
(**) (Dinçer *•) 
Ahmet (**)

Orhan (**) Yalçın (**) 
DUAÇINARI :
İlker (**) Osman (**) 
İsmail (**) Murat (***) 
Şenan (**) Cenk (**) 
Mümin (**) Mustafa 
(**) (Haşan *) Halil 
(**) (Beyhan *) Uğur 
,(**) Tayfun (.**) 
(Oktay *)
Goller: Dk. 66
Halil (Duaçınarı) Dk. 
90+1 Ahmet (Gemlik) 
UMURBEY
DEPLASMANDA 
GALİP
Öte yandan CUmar 
tesi günü Beşevler 
sahasında Beşevler 
spor ile karşılaşan 
Umurspor sahadan 
4-2 galip ayrıldı.
Rakibi karşısında 
üstün bir oyun 
sergileyen
Umurspor'un golleri
ni Coşkun (2) Cem 
ve Zekeriya attı.

4 as oyuncusu saha dışı kalınca sonuç da kötü oldu-

Kumlaspor fark yed i: 0-3
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cezalı 4 as futbol
cusundan yoksun 
sahaya çıkan 
Kumlaspor, 
rakibi Balkanspor'a 
3-0 yenilmekten 
kurtulamadı. 
Geçtiğimiz hafta 
Mudanya sahasında 
oynadığı 
Burgazspor maçın
da hakeme tokat 
atan futbolcusu ile 
tedbirli olarak disi
plin kuruluna sevk 
edilen 4 as futbol
cusundan yoksun 
sahaya çıkan 
Kumlaspor, rakibine 
kolay mağlup oldu. 
Takımı sürükleyecek 
futbolcunun 

olmaması nedeniyle, 
her mevkide 
aksamalar yaşayan 
Kumlaspor'un 
gösterdiği 
performans gelecek 
haftalar için 
umut vermedi.
Maça hızlı başlayan 
konuk ekip 
Balkanspor, 
14. dakikada 
1-0 öne geçti. 
Golün şokundan 
kurtulamayan 
Kumlaspor, 21. 
dakikada sahanın 
en iyi futbolcusu 
40 yaşındaki 
Hasan'ın durdura- 
mayınca, ilk yarıyı 
2-0 yenik kapadı. 
İkinci yarıya

yine kötü başlayan 
Kumlaspor, 
rakibinin 72. 
dakikada 10 kişi 
kalmasına karşın, 
80. dakikada yine 
Hasan'ın ayağından 
üçüncü golü 
kalesinde bulunca, 
maçı da 3-0 
yenik bitirdi. 
Takımlar, karşılaş
maya şu kadro ile 
çıktılar :
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Can Ural (***) 
Serkan Bilir (***) 
Gürkan (***) 
KUMLASPOR : 
Murat (*) Engin (*) 
Yasin (*) Fatih (*) 
Gökan (*) Atakan (**) 
Gökan Kandiz (*) 
Erdal (*) (Yakup *) 
Osman (*) Volkan 
(**) Bayram (*) 
BALKANSPOR: 
Gencebay (*) Latif 
(**) Nesvin (**) 
(Sevgin *) Saffet (**) 
Rıdvan (**) Ayhan 
(***) Seyhan Yıldız

KUMLASPOR

Dk. 72 Ayhan 
(Balkanspor) 
Dk. 78 Yasin 
(Kumlaspor)

Goller: Dk. 14. 
Sevdi Dk. 21-80 
Haşan (Balkanspor) 
Kırmızı Kart:

(**) Haşan (***) 
Seyhan Çağlar (**) 
Ahmet (**) (Salih *) 
Sevdi (**) (Berkan *)
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Sağlık Bakanlığı ve 
Hacettepe Üniver
sitesi, ilköğretim 
öğrencileri için tem
izlik önerilerinin yer 
aldığı bir el kitabı 
hazırladı.İlginç öykü 
ve bilmecelerin 
bulünduğu kitapta, 
şu önerilere 
yer verildi: 
-Beslenme çantanızı 
ve yiyeceklerinizi 
kalorifer üstü gibi 
sıcak yerlerde bek
letmeyin.
-Sebze ve meyveleri

bol suda iyice 
yıkayın.
-Yere düşen yiye
cekleri asla 
yemeyin.
-Beslenme çantanızı 
hiçbir zaman yere 
koymayın.
-Yemeklerinizin 
iyice piştiğinden 
emin olun. Yüksek 
sıcaklıkta ve iyi 
pişmiş yemeklerde 
bakteriler 
kolaylıkla ölür.
-Piştikten sonra 
yemeyeceğiniz veya

artan yemekleri 2 
saatten fazla oda 
sıcaklığında beklet 
mey in,buzdolabına 
kaldırın.
-Çiğ, pişmiş ve 
pişirilmeye gerek 
duyulmadan gıdaları 
birbirinden ayrı 
yerlerde hazırlayın. 
Böylece çiğ 
gıdalardaki 
bakterilerin pişmiş 
gıdalara geçişini 
önlemiş 
olursunuz.

TUTKU “ŞANS KAPIYI KIRINCA”
SİNEMASI'NDA GÖNÜL YARASI

BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

yağlı MıhücuttaF
iltihabı azaltıyor

Bilim Flgğ
adamları," 
yağlı balık- 
lara dayanan l |- 
bir beslenme fjf 
rejiminin J/. 
vücuttaki v ‘j 
artrit gibi ilti- B/J 
habi hastalık- KjnJ 
lan azalttığını Oek 
açıkladı.
Somon ve 
uskumru gibi 
yağlı balıkların, 
vücuttaki iltihaba 
karşı savaştığını 
buna da yapıların
daki Omega-3 
yağ asidinin yol 
açtığını belirten 
Harvvard Üniver
sitesi ve Brigham 
Üniversitesi bilim 
adamları, bulgu
larını "Journal of 
Experimental 
Medicine" adlı 
dergide yayımladı. 
Buna göre, insan 
vücudunda bulu
nan ve "resolvin" 
adı verilen yağlar

iltihapla 
savaşıyor. 
Bunlar da 
yağlı 
balıklardaki 
yağ asit
lerinden 
sağlanıyor. 
Bu yağların, 
vücuttaki 
iltihap 
hücrelerinin, 
iltihaplı 
bölgede toplan
masının önüne 
geçtiklerini anla
tan bilim adamları, 
aspirin kul
lanımının da

resolvin adı ver
ilen iltihapla 
savaşan yağların 
artmasına katkı 
sağladığını 
bildirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<

1Mİ

İtfaiye ^0

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

TEK Arıza 5^3 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. 5İ3 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

1
1

1

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

I
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizrn 513 20 77
Süzer Turizm. 512.10 72
Kanberoölu-Esada|} 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 MART ÇARŞAMBA 
ÖZER ECZANESİ

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 86 82 GEMLİK

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2079 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ilk toplantısını yaptı

Ticaret Odası’nda görev bölümü yapıldı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, başkan vekilleri ve muhasip üyelerini belirledi. Oda 
Başkanı Kemal Akıt, Belediye ile Gemlik’in sorunlarını müşterek çözmek için çalışacaklarını söyledi. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■İMi TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
15 Mart 2005 Sah 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

Erdoğan Barutçuoğlu ve Mustafa Doğan 7-7 oy alınca, seçimler bir hafta sonraya ertelendi.

Borsak Us Ba$kanı seçilemedi
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bakın şu işe...
Gemlik Ticaret Borsasındaki ilginç seçim

ler devam ediyor.
Dün de, Borsa Meclis Başkanını seçmek 

için toplandı.
Gelin görün ki, aynı Oda Meclisi’ni belir

lerken, yönetimi seçerken değişmeyen eşit 
oy çıkması, bu kez de Meclis Başkanlığında 
yaşandı.

Nazım Bayrak listesinden Erdoğan 
Barutçuoğlu ile Haluk Güveniş listesinden 
Mustafa Doğan’ın adaylıklarından sonra, 
yapılan seçimlerde eşitlik bozulmadı..

Barutçuoğlu ve Doğan 7 şer oy aldılar.
Böyle giderse sandıktan hep aynı sonuç 

çıkacak. Toplantıyı yöneten Erdoğan 
Barutçuoğlu, meclis tek aday çıkarırsa, aday 
olmayacağını söyledi.

Haftaya çarşamba günü yine Borsa Meclis 
üyeleri sandık başına gidecekler. Sonuç 
alınmazsa, sonucu kura belirleyecek..

Geçtiğimiz iki hafta Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret Borsası’nın seçimleriyle 
geçti günlerimiz..

Bu seçimlerden bol bol haberler sunduk 
sizlere..

Bir hafta sonra artık oda seçimleriyle ilgili 
haberlerimiz azalacak..

Bu tür seçimlere ender rastlandığı için 
haber değeri de artıyor.

Dün, 14 Mart Tıp Bayramı idi..
Sağlık sorunlarının çözülemediği ülke 

mizde, doktorlar ve sağlık personeli nasıl 
bayram yapar bilmiyorum.

Buna bayram yerine, Tıpçılar günü den
meli. Tüm sağlık emekçilerinin günlerini kut- 
luyorum. __________

Gemlik Ticaret 
Borsası’nda dün 
Meclis Başkanı 
için yapılan 
seçimlerde 
oylar 7-7 eşit 
çıkınca yine 
sonuç alınamadı. 
Erdoğan 
Barutçuoğlu ve 
Mustafa Doğan’ın 
aday olduğu 
seçimler, bir 
hafta sonra 
Ticaret Borsası 
bürosunda 
tekrarlanacak. 
Yine eşitlik 
çıktığı takdirde, 
Borsa Meclis 
Başkanı kur’a 
ile belirlenecek.

Kadri GÜLER’İn 
haberi sayfa 3’de

2ÖM döneminde 
lişeler4_yıi_Qİuyor

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi ve Sosyal Bilimler 
Lisesi gibi önünde hazırlık sınıfı bulu
nan liselerin hazırlık sınıflan kaldırıla - 
rak, tüm liseler 4 yıla çıkartılıyor. 7’de

Gemlik Ticaret Borsası 
Meclisi dün yaptığı 

toplantıda, Meclis 
Başkanlığı için 

sandık başına gitti. 
Erdoğan Barutçuoğlu 

ve Mustafa Doğan 
7'şer oy aldı.

Etdoğan 
Barutçuoğl

14 Mart Tıp 
Bayramı kutlandı 
14 Mart Tıp Bayramı, AK Parti, DYP ve 
CHP ilçe örgütleri tarafından kutlandı. 
Partililer, Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi, Sahil Devlet Hasta 
nesi doktor ve hemşirelerini ziyaret 
ederek, bayramlarını kutladılar.
____________Haberleri sayfa 4 ve 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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1 Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kitap Fuarı
Kitap fuarı tıklım tıklım doluydu.
Bir haftalık sürede yüzbinlerce kişi fuarı dolaştı.
Kitap satın aldı.Söyleşilere katıldı.Yazarlarla 

tanıştı.
Aydınlandı.
Ülke açısından son derece olumlu bir gelişme..
Umut verdi. \
Çünkü ; .
Okumak gelişmek, okumak düşünmek demek.
Ancak;
1 Nisan'dan itibaren "haber alma özgürlüğü"nü 

kısıtlamaya dönük çalışmalar var.
^İktidarı elinde bulunduran partinin genel 

başkanı, hakkında yazılanlardan ve çizilenlerden 
son derece rahatsız oluyor.

Davalar açıyor. Fırçalar atıyor.
Medya artık onun için "tu kaka" olmuş durumda.
Düne kadar her şey güllük gülistanlıktı.
Bir kısım medya ile başbakanın arasından su 

sızmıyordu.
Çünkü o medya, gerçekleri görmezden geliyor^ 

"bilinmeyen beklentiler", icraat yanlışlarının kamu 
oyundan saklanmasının nedeni oluyordu.

Ancak, iş o hale geldi ki, gerçekleşenler eni 
komi göze batar oldu.

Ne olduysa nasıl olduysa karşılıklı "sataşmalar" 
başladı.

Dolayısıyla "sırttan indirilenler" doğal suçlama 
mekanizmasını çalıştırır oldular.

Nereden nereye..
2002 Kasımından bu yana ortalık süt limandı.
Sanki her şey yolundaymış gibi..
Toz pembe bulutların altında her şey güllük 

gülistanhkdı.
Medya Üsleri gül kokuyor, iktidar da burnuna 

gelen kokulardan rahatsız olmuyordu.
Keser döndü.
Sap döndü..
Saman altından yürütülen su artık açığa çıktı.
Bugün yaşananlar da su yolunun değiştiğini 

gösteriyor.
Tıp Bayramı..
Sağlık sorunlarının diz boyuna ulaştığı, sistem

sizlik yüzünden hasta ile doktorun karşı karşıya 
geldiği bir dönem de daha 14 Mart Tıp Bayramı 
kutlanıyor.

Bugün yine taraflar aracılığıyla günün anlam ve 
önemine binaen sorunlar dile getirelecek, çözüm
ler önerilecek, vaatler yapılacak..

Ancak, tas da hamam da değişmeyecek.
Yine vatandaş sağlık sorunlarının çözümü için 

hastane kapılarında sabahlayacak.
Doktorlar, mali ve manevi sorunlarının çözümü 

için demokratik haklarını kullanacak.
İktidarı ellerinde bulunduranlar da "kuru sıkı 

vaatleri"ni sürdürecek.
Bu duygu ve düşünceler içinde tüm tıp cami

asının bayramını kutluyorum.

ABONE OLDUNUZ MU?

Eczanede ilaç ] 
kuyruğunda fenalaştı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eczanede ilaç 
almak için sıra 
bekleyen 
Selahattin 
Canayaz adlı 
yaşlı vatandaş 
fenalaşınca has
taneye kaldırıldı.. 
Dün, sabah 
erken saatlerde 
Sahil Devlet 
Hastanesi'ne 
sıra kuyruğuna 
giren Selahattin 
Canayaz, 
Nöroloji Poliklini 
ğinde burun 
akıntısı nedeniyle 
muayene 
olduktan sonra 
ilaçlarını almak

üzere Sena 
Eczanesine gitti. 
Selahattin 
Canayaz, saat 
14. oo sıralarında 
gün boyu 
yaşadığı yorgun
luğa dayana
mayınca ilaçlarını 
alamadan 
eczanede 
fenalaştı.
Canayaz’a 
Eczanede 
ilk müdahale 
yapıldıktan sonra, 
olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Hastanenin 
acil servisinde 
yapılan kontrolün 
ardından 
Selahattin 
Canayaz’ın yük
sek tansiyona

bağlı olarak 
beyinde kan 
akımının azaldığı 
saptandı.
Canayaz,Bursa 
Devlet Hastane 
sine sevk edildi.

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

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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Erdoğan Barutçuoğlu ve Mustafa Doğan 7-7 oy alınca, seçimler bir hafta sonraya ertelendi.

Borsa’da Meclis Başkanı seçileaıedi
Gemlik Ticaret Borsası’nda dün Meclis Başkanı için yapılan 
seçimlerde oylar 7-7 eşit çıkanca yine sonuç alınamadı.

Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis ve 
Yönetim Kurulu için 
yapılan seçimlerde, 
oyların eşit 
çıkmasından sonra, 
bu kez de Meclis 
Başkanlığı için 
yapılan oylamada 
7-7 çıkınca, Borsa 
Meclis Başkanını 
seçemedi.
Dün, saat 16.oo da 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Gürle 
Pasajındaki büro
sunda Meclis 
Başkanlığı için 
14 üye toplandı.

Dalgaya taş...
RTÜK, bazı TV’lerdeki 
yalaka dizileri yasaklamış. 
Uyanıklar, toplumu böyle uyutup, 
malı bir güzel götürüyorduk 
Dalgaya taş atılır mı?
Korkarım taş atanı taşlarlar... 
Haşır, haşır haşlarlar...

Ticaret Borsası 
Meclisi’rnn en yaşlı 
üyesi Erdoğan 
Barutçuoğlu 
toplantıyı açtı.
Barutçuoğlu yaptığı 
konuşmada, bu yıl 
Gemlik zeytini için 
tanıtım kampan 
yalarını düzenleye
ceklerini, zeytinin 
ağaçtan sofraya 
kadar olan 
serüveninin 
CD terinin hazır
lanacağını söyledi. 
Barutçuoğlu, 
“Bunun için 
mücadele vermemiz 

gerekir. Binleri 
çıkıyor, zeytini 
kötüyüyor. 
Gemlik zeytini de 
aynı sınıfın içine 
sokuluyor. Biz bunu 
halkımıza anlat
malıyız. Satış yerleri 
ne afişler hazırlatıp 
aşmalıyız." dedi. 
Barutçuoğlu, aylık 
bülten çıkaracak
larını da belirterek, 
kilosu 1 milyon 500 
bin lira olan komfit 
zeytin ile kilosu 
6 milyon lira olan 
Gemlik zeytininin 
aynı olmadığının 
mutlaka tüketiciye 
anlatılması 
gerektiğini söyledi. 
Barutçuolu, 
Meclis başkanlığı 
seçimlernide 
Nazım Bayrak

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ilk toplantısını yaptı 

tael OfcıMa Mmİ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim kurulu dün, yap
tığı ilk toplantısında 
görev bölümü yaptı. 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt başkanlığında 
toplanan Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
toplantısına, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut da 
davet edildi.
Yapılan seçimlerde, 
Başkan vekillikle
rine Sedat Aydın 
ile Şahin Danış 
seçilirken, Muhasip 
üyeliğine Emrullah 
Özaydın getirildi. 
Paşa Ağdemir ve 
Necati Demir ise, 
Yönetim Kurulu

grubundan 
adaylığını koyarken, 
diğer gruptan da 
Mustafa Doğan 
aday oldu.
14 üyenin kapalı 
zarflar usulü ile 
katıldığı seçimlerde 
her iki aday da 
7’şer oy aldı.
Meclisi divan 

üyeliklerine getirildi. 
HERŞEY
GEMLİK İÇİN 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
oda yönetiminin 
her pazartesi günü 
saat H.oo’de 
toplanacağını, bu 
dönemin bilgisayarlı 
çalışma dönemi 

başkanlığını 
yapan Erdoğan 
Barutçuoğlu, 
seçimlerden sonra 
yaptığı konuşmada 
meclis üyelerinin 
bir aday üzerinde 
anlaşması halinde 
kendisinin aday 
olmayacağını 
söyledi.

olduğunu hatır
latarak, odaya bir 
sözleşmeli 
bilgisayar elemanı 
alındığını söyledi. 
Akıt, toplantıya 
katılan Belediye 
Başkam’na 
Gemlik’in sorun
larının Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
şorunları olduğunu

Seçimler için 
önümüzdeki hafta 
çarşamba aünü 
saat 13.oo de 
tekrarlanması kararı 
alınırken, yine 
sunuç değişmediği 
takdirde kura ile 
Meclis Başkanı’nın 
belirlenmesi 
kararlaştırıldı.

söylediklerini, 
belediye ile daha sık 
temaslarını artıra
caklarını belirterek, 
şöyle konuştu : 
“Gemlik konuların
da karşılıklı olarak 
kararlar almaya, 
meclis toplan
tılarımıza belediye
den üst düzeyde bir 
temsilciyi misafir 
etmek istediğimizi 
Belediye Başkanına 
bildirdik. Kendisi de 
olumlu karşıladı. 
Meclis toplantılarını 
her ayın son 
pazartesi günü 
yapacak. Bu dönem, 
Gemlik’in sorun
larını belediye ile 
birlikte çözmeye 
çalışacağız"
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1(MartTıpBayramıkırtland
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi İlçe 
Yönetimi 14 Mart Tıp 
Bayramı nedeniyle, sağlık 
kuruluşlarını ziyaret ederek 
çiçek dağıttı.
Tıp Bayramı kutlamaları 
ziyaretlerine Sahil Devlet 
Hastanesinden başlayan 
DYP Başkan Vekili Berkay 
Kırmızıay ile Kadın Kolları 
Başkanı Nuray Erten ve 
yönetim kurulu üyeleri 
Başhekim Dr. Neşet 
Ciğerli'ye tüm doktorlar 
adına çiçek vererek, Tıp 
Bayramını kutladılar.
Yeni yapılanma içinde olan 
Sahil Devlet Hastanesinin 
çalışmaları hakkında bilgi 
alan DYP'liler, doktorlar 
odasını da ziyaret ederek, 
çiçek bıraktılar.
DYP’lilerin ikinci ziyaretleri 
ise Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne oldu. Burada 
doktor ve hemşirelere çiçek 
veren DYP'liler, Tıp 
Bayramlarını kutladılar.

DYP’liler, Sahil Devlet Hastanesi ve Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
hekim ve hemşirelerini ziyaret ederek, Tıp Bayramını kutladılar.

AKPlilerden doktorlara kutlama
14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle sağlık 
kuruluşlarını ziyaret 
eden AKP heyeti 
doktorlara çiçek 
verdiler.
AK Parti İlçe yöneti
minden Başkan 
Yardımcısı Kemal 
Karslı ile Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
yaptıkları ziyarette 
Başhekim Dr. 
Mehmet 
Küçükkeçe'ye 
doktorlar adına 
çiçek verdi.
Ziyarette hastane 
çalışmaları hakkın

da bilgiler 
veren 
Başhekim 
Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, 
bölgedeki has
taneler arasın
da yaşanacak 
olan rekabete 
hazır olduk
larını 
belirterek, 
"Hastaya en 
iyi ve kaliteli
hizmeti verebilme 
arzusundayız" dedi. 
Yakın zamanda 
hastaneye çeşitli 
aletlerin alınarak 
daha modern hale 
getirileceğini ifade 
eden Küçükkeçe,

başta acil servis 
olmak üzere birçok 
ünitede yenileme 
çalışmalarına 
başlayacaklarını 
söyledi.
Yeni yapılan ek 
binada diyaliz ünite 
si açma çalış

malarının da son 
aşamaya geldiğini 
söyleyen 
Küçükkeçe, göz 
tedavisi için lazerli 
Fako cihazının da 
alınarak hastaların 
hizmetine sokula
cağını duyurdu.

‘İndica’ marka 
otomobiller 

skele’de ’
Gemliklilere 

tanıtıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Almanya-Hindistan 
ortaklığında 
üretilen yeni 
İndica marka 
binek araçları 
tanıtılmaya 
başlandı.
Garaj Emlak 
tarafından Gemlik'e 
getirilerek İskele 
Meydanı’nda 
vatandaşlara 
tanıtımı yapılan 
araçlar, dizel

motorlu ve kamyo
net ile binek aracı 
olarak piyasada 
tanıtımları 
yapılıyor.
Tata-İndiça 
araçların iç hacim
leri geniş, donanımı 
mükemmel, 
performansı 
şaşırtıcı, konforu 
kusursuz, servis 
ve yedek parçası \ 
ise sorunsuz 
olduğu bildirildi.
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ft ileli M teli CHP, sağlık 
politikasını 

eleştirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe Halkla 
İlişkiler sorumluları 
yaptıkları basın 
açıklamasıyla, 
yeni hizmete giren 
(AKİM) AK Parti 
İletişim Merkezi'ni 
tanıttılar.
AK Parti Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Kemal Karsh ile 
Kadın Kolları Halkla 
İlişkiler Sorumlu 
Türkan Demir, 
Gençlik Kollan 
Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Adnan 
Kırlak tarafından 
tanıtımı yapılan 
AKİM aracılığıyla 
vatandaşlara 
koşulsuz hizmet 
götürülecek.
AKIM hakkında bilgi 
veren Halkla 
İlişkilerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 
Kemal Karsh, 
AKİM aracılığıyla

tt Eğitim MMn m şerğ
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Halk Eğitimi 
Merkezi Tanıtma, 
Kültür ve yayın 
Kolu, öğretmenleri 
Nuran Işık'ın 
başkanlığında 
tanıtma sergisi 
düzenledi. 
Belediye Sergi 
salonunda açılan 
sergi üç gün 
boyunca vatan
daşlara açık 
kalacak.
Halk Eğitimi 
Merkezi ile belde 
ve köylerde 
yapılan işlerin yer 
aldığı sergi'de ayrı
ca vatandaşlara 
2005-2006 öğretim 
yılında açılması 
planlanan kurslarla 
ilgili bilgi de 
verilecek.

koşulsuz vatandaş 
memnuniyeti bek
lendiğini belirterek, 
"Pek çok konuda 
olduğu gibi halkla 
ilişkiler alanında 
da partimiz bir ilke 
daha imza atmıştır. 
İnsanlarla başarılı 
iletişim kurmanın 
çeşitli yolları vardır. 
Kurumsal kimlik 
açısından söyle
nilenlerin uyum 
içinde olmasının 
gerekliliğine inan
maktayız" dedi.

Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
2004-2005 öğretim 
yılında Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi olarak 
23 branşta açılan 
56 kurstan 
875 kadın 241 
erkek, toplam 
1116 kursiyerin 
faydalandığını 
söyledi.
Çetinoğlu, ayrıca 
istihdama yönelik 
açılması planlanan 
"Konfeksiyon 
makineleri 
kullanımı ve 
makineci 
yetiştirme 
kursu"na kayıtların 
devam ettiğini ve 
kursun bu ay 
içerisinde açıla
cağını belirtti.

Bu amaçla parti 
tarafından bastırılan 
broşürlerin tüm 
Gemlik halkı ile sivil 
toplum örgütlerine 
dağıtılacağını 
duyuran Karsh, 
AKİM'in nasıl işleye
ceği hakkında da 
bilgi verdi.
AKİM'in işleyişinde 
tüm iletişim 
araçlarının en etkin 
şekilde kullanıla
cağını söyleyen 
Karsh, Genel 
Merkez ile İl 

merkezlerinde 
oluşturulacak 
AKİM'ler aracılığı 
ile halkın müracaat
larının değer
lendirileceğini 
söyledi.
AKİM'e başta 
444 25 44 numaralı 
telefon olmak 
üzere İnternet, 
posta ve 
faksla yapılacak 
müracaatların yanı 
sıra kişisel başvuru 
da yapılabilecek.

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
Türkiye’de uygu
lanan sağhk.poli- 
tikasını eleştirerek, 
doktorların ve sağ 
hk çalışanlarının 
Tıp Bayramı’nı 
kutladı.
Akyürek, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Türkiye’de 14 Mart 
Tıp Bayramı’nın ilk 
olarak 1976 yılında 
kutlanmaya baş
landığını belirterek, 
1980'I i yıllardan beri 
uygulanan politikalar 
ile giderek kötüleşti 
ğini söyledi.
Akyürek, sağlık 
hizmetlerinin 
devletin görevi 
olmaktan çıkarıldığı 
nı ve biran önce kur- 
tulunması gereken 
bir yük olarak 
görülmeye baş
landığını söyledi. 
Akyürek, açıkla
masında şunları 
söyledi.
‘Sağlık için ayrılan 
kısıtlı kaynakların da 
hemen tamamı 
tedavi edici hizme- 
telere harcamaktadır. 
Çağdaş bir sağlık 
örgütlenmesinin ‘ 
öncelikli alanı olması 
gereken birinci basa 
mak ve koruyucu 
sağlık hizmetten 
ihmal edilmektedir. 
Türkiye’de devlet 
sağlık alanından 
giderek çekilmekte, 
sağlık hizmetleri 
metalaştırılmakta/ 
ticarileştirilmekte/ 
özelleştirilmektedir. 
Sağlık hizmetlerin 
den yararlanma 
toplumsal bir hak 
olmaktan çıkarılmak
ta parası olana 
parası kadar sağlık 
anlayışı hakim kılın
maktadır. Toplumun 
yoksul kesimleri için

Yenişehir Sağlık Meslek 
Lisesi’nden aldığım okul çıkış 

belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

NURTEN BULUT

sağlık hizmetlerine 
ulaşmak giderek 
güçlenmektedir. 
Kamu sağlık kurum- 
larının en temel 

•harcamaları bile
kısıtlanmakta, 
yatırımlar dondurul
makta yeni personel 
alımları engellen
mektedir. Sağlık 
alanında tasarruf 
tedbirleri olarak 
sunulan ilaç 
katkı paylarının 
memurların aylığın
dan kesilmesi, 
ödeme öncesi reçete 
kontorül uygulaması, 
ilaçta ortalama fiyat 
uygulamasına 
geçilmesi gibi 
konular hem hekim 
etiğine hem de hasta 
haklarına aykırıdır. 
Halen bazı ilaçların 
bazı hekim grup 
larınca yazılmasına 
engel getiren kurul 
genelgeleri uygula
mada büyük sıkın
tılar yaratmış ve 
hastalar mağdur 
olmuştlardı. CHP ilçe 
örgütü olarak sağlık 
alanındaki tüm 
sorunların kısa 
sürede çözülmesini 
umut ediyor, insanı 
yaşatmayı insanlığa 
daha nitelikli bir 
yaşam sunmayı 
amaç edinen bu kut
sal saygın mesleği 
büyük özverdiyle 
yerine getiren dok
torlarımız ile diğer 
sağlık çalışanlarımızı 
tıp bayramını 
kutluyoruz.'
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İsrail’de bugün ürkiye büyümede AB lideri
şartlı ateşkes

Mısır'da bugün bir 
araya gelecek 
Filistinli gruplar, 
İsrail'le şartlı 
ateşkese hazır 
olduğunu bildirdi. 
Filistin Demokratik 
Kurtuluş 
Cephesi'nden 
Süleyman Fahd, 
Kahire'ye ateşkes 
için geldiklerini ve 
tüm örgütlerin bunu 
muhtemel 
gördüğünü belirtti. 
Üst düzey bir Hamas 
yetkilisi de şartlı 
ateşkese varılabile
ceğini söyledi. 
Hamas yetkilisi^ 
İsrail cezaevlerinde- 
ki Filistinli mahkum
ların serbest bırakıl
ması garanti 
edilmezse ateşkes 
anlaşması yapmaya
caklarını ifade etti. 
Görüşmeler için

BAYRAMOĞLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

Kahire'de bulunan 
İslami Cihad yetkilisi 
Enver Ebu Taha da 
şartsız ateşkesten 
söz edemeyecekleri
ni, öncelikle İsrail'in 
Filistin toprakların
daki saldırılarını dur
durması ve Filistin 
topraklarından çek
ilirken, Filistinli 
mahkumları serbest 
bırakması gerektiği
ni söyledi.
Merkezi Şam'da 

bulunan Filistin Halk 
Kurtuluş Cephesi- 
Genel 
Komutanhğı'nın 

üyesi Hüssam Arafat 
da Mısır'ın, bir yıl
lığına ateşkes 
öngören bir öneri 
hazırladığını, bu 
önerinin yarınki 
toplantıda görüşüle
ceğini kaydetti. 
Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud 
Abbas, Filistinli gru
pların yarınki toplan
tısından, geçen ay 
İsrail Başbakanı 
Ariel Şaron ile 
Mısır'da vardığı 
sözlü ateşkese 
destek çıkmasını 
bekliyor.

Türkiye, 2004 yılın
daki tahmini 
%9.6'lık büyüme 
oranıyla Avrupa 
Birliği üyesi ve 
aday ülkeler arasın
da ilk sırada 
yer aldı.
2004 yılına ilişkin 
büyüme beklentisi, 
piyasadaki son 
duruma göre 
%8.5 düzeyinde 
gerçekleşse bile, 
Türkiye geçen yıl 
diğer AB 
ülkelerinden daha 
fazla oranda

EVDEN ŞEKER TÜM MARKET RAFLARINDA
Akyürek Kardeşlerin ilk ürünü, Evden Şeker, "Ailenizden Biri!" slo

ganıyla tüketicinin beğenisine sunuldu. Evden Şeker'in ürün yelpaze
si küp şeker, toz şeker, elegant sargılı şeker ve pudra şekerden 
oluşuyor.

Evden Şeker doğal tadıyla ve kolay erimesiyle kısa zamanda 
tüketicinin beğenisini topluyor.

Evden Şeker çeşitleri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) 

Evden Küp Şeker 750gr
Evden Küp Şeker 360 Adetli 1 Kg
Evden Küp Şeker 405 Adetli 1 Kg
Evden Dökme Küp Şeker 500 Gr
Evden Toz Şeker 1000 Gr
Evden Toz Şeker 2000 Gr
Evden Toz Şeker 3000 Gr
Evden Toz Şeker 5000 Gr
Evden Sargılı Küp Şeker 750 Gr

10) Evden Dökme Sargılı. Küp Şeker 5000 Gr
11) Evden Pudra Şekeri 250 Gr

büyümüş olacak. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı verilerine 
göre, AB üyesi ile 
aday ülkeler arasın
da geçen yıl, 
Türkiye'den sonra 
en fazla büyüme 
gösteren ülke %7.5 
ile Letonya oldu. 
2005'te Türkiye'nin 
%4.8'lik büyüme 
oranıyla liderlik 
bayrağını 
Letonya'ya teslim 
edeceği 
öngörülüyor. 
Bu arada, Türkiye, 

yıllardır elinde tut
tuğu enflasyon 
şampiyonluğunu 
2004 yılında 
Romanya'ya 
devretti.
Türkiye ayrıca 2004 
yılında, önceki yıla 
kıyasla %2.4'lük 
istihdam artışıyla 
AB üyesi ve aday 
ülkeler arasında en 
yüksek oranda artış 
sağlayan ülke 
olmasına karşılık^ 
%10'luk işsizlik 
oranıyla orta 
sıralarda yer aldı

UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
<=> BUZDOLABI
■=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
<=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
■=> TELSİZ TELEFONLAR
-=> ELEKTİRİK
=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ • CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12

AYA VARAN TAKSİTLER

Merkez: İbrahim AkıtBAYRAMOGLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordanda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Cad. PTT Karşısı
Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Özelleştirme
Kan emmeyi sürdürün, bırakın şu KIT'leri 
Delegeler sömürsün, bankaların bitleri 
Nasıl köşe dönecek partinin yiğitleri?
Sakın özelleştirme ineğin sütü kurur.
Sonra İl Başkanları nerden vurgunu vurur.

İş bulmak kolay değil, KİT’lerden başka yerde 
Partiler aç kalsa düşer bin türlü derde 
Seçim kazanmazsa tabanı isyanı eder 
Sakın özelleştirme ineğin sütü kurur 
Partili yandaşların sinirinden kudurur.

Bugün KİT’lerden başka nerde var saltanat 
Devlet batmış diyorsun, sende yokmu kabahat?
Millet malı diyerek ortalarda nutuk at
Sakın özelleştirme ineğin sütü kurur 
Delegelerin külü havalarda savrulur.

Dayını Genel Müdür, yeğenini Müdür yap 
KİT’lerden ihaleyi aman delegeye kap 
Olmak mı istiyorsun dünyada baltaya sap? 
Sakın özelliştirme ineğin sütü kurur
Yağma varken ortada, ancak mazlumlar durur.
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Memurlara sicil affı
Memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile 
bu görevlerde 
bulunmuş olanlar 
hakkında 23 Nisan 
1999 tarihinden 14 
Şubat 2005 tarihine 
kadar işlenmiş 
fiillerden dolayı 
verilen bazı disiplin 
cezaları bütün 
sonuçlarıyla 
affedilecek.
Memurlar ve Diğer 
Kamu 
Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının 
Affı Hakkında Yasa 
Tasarısı TBMM'ye 
sunuldu.
Tasarıyla şu cezalar 
sicil affı kapsamı 
dışında bırakıldı: 
"Devletin şah
siyetine karşı işle
nen suçlarla basit 
veya nitelikli zim
met, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, 
dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi

ABONE OLDUNUZ IVI U ?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

ŞENEN Salibe ^Wzemeto'Wİ
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
** Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

r Kürek 
Çapa 
Macun

*** Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmelinhdeyiz

yüz kızartıcı veya 
şeref ve haysiyet 
kırıcı suçlar veya 
istimal ve istihlak 
kaçakçılığı dışında 
kalan kaçakçılık, 
resmi ihale ve alım 
satımlara fesat 
karıştırma, devlet 
sırlarını açığa 
vurma suçları 
sebebiyle görev
leriyle sürekli 
olarak ilişik 
kesilmesi sonu
cunu doğuran disi
plin cezaları ile 
2802 sayılı 
Hakimler ve 
Savcılar Kanunu'na 
göre verilen yer 
değiştirme ve 
meslekten çıkarma 
cezaları ile emniyet 

hizmetleri sınıfına 
dahil personel ile 
çarşı ve mahalle 
bekçileri hakkında 
verilen meslekten 
çıkarma cezaları." 
Tasarıya göre, bu 

cezalar dışında 
yasa, tüzük ve 
yönetmelikler, 
gereğince 
memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile 
bu görevlerde 
bulunmuş olanlar 
hakkında 23 Nisan 
1999 tarihinden 14 
Şubat 2005 tarihine 
kadar işlenen fiiller
den dolayı verilen 
disiplin cezaları 
bütün sonuçları ile 
affedilecek.

2005-2006 döneminde 
liseler 4 yıl oluyor

Anadolu Lisesi, Fen 
Lisesi, Anadolu 
Güzel Sanatlar 
Lisesi ve Sosyal 
Bilimler Lisesi gibi 
önünde hazırlık 
sınıfı bulunan 
liselerin hazırlık 
sınıfları kaldırılıyor. 
Türkiye'de 2005- 
2006 eğitim öğretim 
yılından itibaren AB 
ve OECD 
ülkelerinde uyum 
için tüm liseler 
4 yıla çıkartılıyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, ilköğre
tim müfredat 
çalışmalarını 
tamamlarken, 
ortaöğretim müfre
dat çalışmalarını 
bitirmek üzere. 
Müfredattaki 
revizyonla birlikte 
Bakanlık, 
önümüzdeki yıldan 
itibaren tüm liseleri 
AB'ye eğitimde 
uyum çerçevesinde 
4 yıla çıkartıyor. 
Anadolu Liseleri, 
Fen Liseleri, 
Anadolu Güzel 
Sanatlar Liseleri, 
Sosyal Bilimler 
Liseleri gibi yabancı 
dil ağırlık liselerin 
önündeki hazırlık 
sınıfları kaldırılıyor. 
Genel liselerle bir
likte 4 yıla çıkan lise 
eğitiminde haftalık 
ders saatleri de 
düşürülüyor. 
Haftalık 40 saatlik 
ders programı 
çerçevesinde 
öğrencilerin sosyal 
ve kültürel içerikli 
çalışmalara ve alan
lara yönetemedikleri 
tespit edilerek, haf
talık ders saati 30 
saate çekilecek. 
Liselerin 4 yıla 
çıkartılmasıyla bir
likte liselerdeki okul 
türü karmaşıklığına 
da son veriliyor. 
Anadolu Liseleri, 
Sosyal Bilimler 
Liseleri ve Fen 
Liseleri, Süper 
Liselerle aynı 
okul türü kapsamı
na alınıyor.

Ayrıca tüm liselerde 
ikinci yabancı dil 
eğitimi zorunlu 
kılınıyor.

Bakanlık yetkilileri, 
liselerin 4 yıla 
çıkartılması, ders 
saatlerinin 
düşürülmesi ve 
hazırlık sınıflarının 
kaldırılmasıyla ilgili 
olarak yapılan 
yeni düzenlemelere 
ilişkin şu değer
lendirmelerde 
bulunuyorlar: 
"Öğrencilerimiz, 
ilköğretim 8. sınıf
tan sonra bir yıl 
sadece yabancı dil 
eğitimi alıyorlardı. 
Verilen bir yıllık 
arada öğrencilerim
iz sürekli ilköğre
timde aldıkları 
kültür ve diğer 
dersleri 10. sınıfa 
geldiklerinde 
unuttuklarını ve 
köreldiklerini 
belirtiyorlardı. 
Ayrıca haftalık 
ders saatlerinin 
fazlalığı karşısında 
çocukların sosyal 
yönü ihmal ediliyor
du. Hazırlık 
sınıflarının kaldırıl
ması yabancı dil 
eğitiminin askıya 
alındığı şeklinde 
anlaşılmamalı. 
AB ve OECD 
ülkelerinde verilen 
yabancı dil eğitim 
ders saati, ülkem
izdekinden daha 
azdır. Bizim burada
ki amacımız, hem 
AB müktesabatına 
uyum hem de 
öğrencilerin ilköğre
timle ortaöğretim 
dersleri arasındaki 
kopukluğu gider
mek." 
Bu arada, yeniden 
yapılanma

çerçevesinde bu 
okulların haftalık 
ders çizelgeleri de 
birleştirilmiş olacak. 
Liselerde ikinci 
yabancı dil 
zorunlu olacak. 
Önünde hazırlık 
sınıfı bulunan 
liselerin yabancı 
dil ders saatinin 
düşürülmesiyle
9. sınıflara Fen 
Bilimlerine Giriş, 
Sosyal Bilimlere 
Giriş, Resim, Müzik, 
Beden, Girişimcilik 
Tanıtım ve 
Yönlendirme, Ortak 
Beceriler, Bilgiye 
Eriş ve Araştırma 
ile Tarih gibi dersler 
konacak. Öğrencil
er, 10. sınıfta 4 
alana yönlendirile
cekler. Bu alanlar, 
Fen Bilimleri, 
sosyal Bilimler, 
Türkçe-Matematik 
ve Yabancı Dil alan
ları olacak.
Hazırlık sınıfların 
AB ve OECD 
ülkelerine denk hale 
getirmek için 
kaldırılmasıyla bir
likte haftalık ve yıl
lık yabancı dil ders 
saatinden bir ödün 
verilmeyecek.
AB ve OECD 
ülkelerinde 
ortaöğretimi! 
öğrenciler, haftalık 
26-30, yıllık (36 
hafta) 936-bin 80 
saat yabancı dil 
eğitimi alıyorlar. 
Bizde ise Yabancı 
Dil Ağırlıklı 
Liselerde haftada 
36, yıllık toplam bin 
512- bin 656 saat 
İngilizce dersi ver
iliyor. Genel lisel
erde ise öğrenciler 
yıllık bin 80-bin 152 
saat İngilizce ders 
alıyorlar.



Geçtiğimiz hafta 
tüm Türkiye'yi etk
ileyen yağışlı hava 
yurdu tamamen 
terk ediyor. 
Perşembeden 
itibaren bütün böl
gelerde gökyüzü 
az bulutlu ve açık 
olacak.
Önümüzdeki 
3 günün raporu 
şöyle;
Bugün Samsun 
yağmurlu, Ankara 
ve Erzurum sisli. 
Perşembe günü 
Samsun parçalı 
bulutlu, diğer 
merkezlerin 
tamamı açık ve 
az bulutlu.
Hava sıcaklığı tüm 
yurtta artmaya 
devam edecek.
Sıcaklıklar İstan
bul'da 15, 
Ankara'da 13, İzmir 
ve Adana'da 19, 
Antalya'da 18 ve 
Samsun'da 17

dereceye kadar 
çıkacak. Erzurum 
ise gece -20, 
gündüz ise -3 
dereceyle kış 
mevsimini yaşaya
cak.
YARIN günü Orta 
ve Doğu 
Karadeniz'de hafif 
yağmur görülecek, 
Güney Ege, 
Akdeniz, 
Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'nun 
güneyi az bulutlu 
ve açık, yurdun 
kuzeyi parçalı 
bulutlu. İç bölgel-. 

erde sis 
bekleniyor. 
ÇARŞAMBA günü 
Rize çevresi yağış 
alıyor... Marmara, 
Karadeniz ve Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyi parçalı 
bulutlu, diğer böl
gelerimizin tamamı 
az bulutlu ve açık. 
İç bölgelerde sis 
etkisini 
sürdürüyor. 
PERŞEMBE günü 
Orta ve Doğu 
Karadeniz parçalı 
bulutlu, diğer yer
lerin tamamı az 
bulutlu ve açık.

Sayfa 8

Yabancılara mal satışı iptal edildi
Anayasa 
Mahkemesi, 
yabancılara taşın
maz satışını 
öngören yasanın 
bazı hükümlerini oy 
birliğiyle iptal etti. 
Anayasa 
Mahkemesi Başkan 
Vekili Haşim Kılıç, 
bunun yabancılara 
'hiç mal satılmaz' 
anlamına gelmediği
ni söyledi.
Kılıç, konu ile ilgili 
olarak yaptığı açık
lamada, CHP'nin 
4916 Sayılı Çeşitli 
Kanunlarda ve 
Maliye Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun'un 
bazı maddelerinin 
iptali ve yürürlük
lerinin durdurulması 
istemiyle açılan 
davayı esastan 
görüştüklerini 
söyledi. Yasanın 
Tapu Kanunu'nun 
35. maddesini 
değiştiren 19. mad

desinin oybirliğiyle 
iptal edildiğini 
bildiren Kılıç, 
kararın Resmi 
Gazete'de yayın
landıktan 3 ay sonra 
yürürlüğe 
girmesinin karar
laştırıldığını açık
ladı.
Yapılan ve devam 
eden işlemler bulun
duğunu, iptal 
kararıyla yasal 
boşluk doğacağını, 
bu nedenle de 
kararın yürürlüğe 
girmesi için 3 ay 
süre verildiğini vur
gulayan Kılıç, 3 ay 
sonunda yasanın 
yürürlükten kalka
cağını, yasal 
boşluğun giderilme
si için yasa koyucu
nun bu sürede yeni 
bir düzenleme yap

ması gerektiğini dile 
getirdi. Bu kararın 
yabancılara 'hiç mal 
satılamaz' anlamına 
gelmediğini kayde
den Kılıç, bu konu
da getirilen yasal 
güvence ve sınırla
maların yeterli 
görülmediğini 
söyledi.
Söz konusu düzen
leme, karşılıklı 
olmak ve kanuni 
sınırlamalara uyul
mak kaydıyla, 
yabancı uyruklu 
gerçek kişiler ile 
yabancı ülkelerde 
bu ülkelerin kanun
larına göre kurulan 
tüzel kişiliğe sahip 
ticari şirketlerin 
Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde taşın
maz mal edinmesini 
öngörüyordu.

£1

MILTON AİLE GAZİNOSU

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44 REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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IWI satışla azald
İç pazardaki 
toplam taşıt aracı 
satışları Ocak- 
Şubat döneminde 
63 bin adet oldu. 
Satışlar 2003 yılı 
Ocak-Şubat döne
mine göre yüzde 
21 azaldı.
Otomotiv Sanayi 
Derneği'nden (OSD) 
yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 2005 yılı 
Ocak-Şubat döne
minde otomobil 
satışları, 2004 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 34 
azalış ile 33 bin 
adet olarak gerçek
leşirken, ithalatın 
pazar payı yüzde 
70 olarak 
belirlendi.
OSD verilerine 
göre, toplam 
motorlu araç 
üretimi 
2004 yılı Ocak- 
Şubat dönemine 
göre yüzde 15 
artış ile 126 bin 
adet oldu. 2005 
yılı Ocak-Şubat 
dönemi otomobil 
üretimi, geçen yıl 
aynı dönemine 
göre yüzde 1 
oranında artarak 
61 bin adet oldu. 
2005 yılı Ocak- 
Şubat döneminde 
üretim, kamyonette 
yüzde 47, büyük 
kamyonda yüzde 
41 ve minibüste 
yüzde 16 artarken, 
midibüste yüzde 
44, otobüste yüzde

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor - Duaçınarı

18 oranında azaldı. 
K. Kamyon üretimi 
ise geçen yılı aynı 
dönemine göre 
değişmedi. 
2004 yılının ilk iki 
ayına göre 2005 
yılı Ocak-Şubat 
döneminde, traktör 
üretimi de yüzde 
17 azalarak 5 bin 
adet oldu.
2005 yılı Ocak- 
Şubat döneminde 
sektör ihracatı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
49 artışla 2,057 
milyon ABD 
dolarını geçti.
Türkiye ihracatında 
2. sırada olan 
sanayinin ihracatta
ki payı yüzde 
19'a yükseldi.
Türkiye'nin 2005 
yılı Ocak-Şubat _ 
döneminde toplam 
motorlu araç ihra
catı, yüzde 35 
artarak 86 bin adet 
oldu. 2005 yılı 
Ocak-Şubat döne
minde otomobil 
ihracatı yüzde 
11 artışla 45 bine, 
ticari araç ihracatı 
yüzde 86 artışla 
39 bine yükseldi, 
traktör ihracatı ise

yüzde 3 azalışla 
1,7 bin adede 
geriledi. Ford 
Otosan 26 bin adet 
hafif ticari araç, 
Toyota 20 bin adet 
otomobil, Tofaş 
7 bin adet otomo
bil, 8 bin adet 
hafif ticari araç 
olmak üzere 
toplam 15 bin araç 
ve O. Renault 
14 bin otomobil 
ihraç etti.
OSD'den yapılan 
değerlendirmeye 
göre, 2005 yılı 
Şubat ayında da 
2004 yılına göre 
talepteki daralma, 
tüm ürünlerde 
devam etti.
Ocak ayına göre 
Şubat ayında 
talepte bir 
hareketlilik gözlen
di ancak, yıl sonu 
tahminleri pazarda 
gerileme olacağını 
gösteriyor. Üretim 
pazardaki daral
maya karşılık, 
ihracatın desteği 
ile artışını 
Sürdürdü.
İhracat ise geçen 
yıl başlayan projel
erle artarak devam 
ediyor.

GRUP AİLE »im
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

1999 Model 
Bayandan 

satılık klimalı 
TOYOTA COROLLA 

GSM: 
0.542 516 73 83

Gemlikspor pazar günü 
oynadığı maçta sahada var- 
mıydı?

Evet kendi kendime bu 
soruyu sordum durdum. 
İçeride ve dışarıda seyret
tiğim Gemlikspor bu değil- 
di.

Gemlikspor iki eksikle 
sahadaydı. Bu eksikliği 
takım olarak yadırgadı.

Duaçınarı, müdafasını 
kalabalık tutup uzun toplar
la gole gitme istekleri vardı.

Gemlikspor bu kapalı 
defansı bir türlü aça
madılar. Kapalı defans şu 
şekilde çözülür; Orta saha
da top kopacak, kaptığı 
topları iyi kullanacak. İleri 
top atışları takip edecek, 
yanlardan ileri paslar ve 
verkaçlar yapacak.

Maalesef bu 
Gemlikspor’da yoktu. Yan 
yana iki pas yapamadılar, 
prese karşılık veremediler, 
uzun toplarla oynayan rak
ibini kontrol altına ala
madılar. Gemlikspor sabit 
oynayan defansın arkasına 
bir top dahi atamadı.

Gemlikspor’ oynatan 
bütün futbolcuların çok pas 
hatası ile oynadıkları 
gözüktü. Bu kadar hata ile 
oynayan takımın gol atma 
olanağı ortadan kalkar.

Duaçinan’nın çok uzktan 
attığı şut, ileri çıkan Murat’ı 
güç durumd bıraktı.

Gemlikspor kakle 
önünde yakaladığı topları 
ezince yaprak hiç bir şeyin 
olmadığı ortaya çıktı. 
‘Yazmak kolay, takım bu 
kadar da kökümüydü ’ diye 
düşünecektir okuyucular.

Evet. Gemlikspor belki 
de hayatının en kötü futbol
unu oynadı.

Rüzgarı iyi hesaplayama- 
mak, yerden oynanması 
gereken yerde topu yüksek 
oynamak gibi olumsuz

hareketle dolu bir devre 
bitti.

İkinci devre birşeyler 
bekledik. Maalesef olmadı.

İkinci yarının 70. 
dakikasında Duaçınar’lıların 
bir (zaten iki akın yaptılar) 
akınında soldan sağa 
geçen topa dokunan sol 
kanat oyurcusuyla 1-0 öne 
gç tiler.

Gemlikspor’da Kubilay - 
Tayfun yerlerini genç 
Dinçer ve Serdar’a bıraktı. 
Bütün güçleriyle birşeyler 
yapabilmek için gol 
aradılar. 90+2’de gelişen bir 
akında ceza sahası içinde 
yapılan kusunlu harekete 
hakem penaht düdüğünü 
çaldı.

Penaltıyı santrafor 
Ahmet kullandı ve netice 1- 
1 belli oldu.

Çarşamba günü 
hipedrom sahasında 
oynanacak. Şükraniye 
Gemlik maçında eğer 
Gemlikspor böyle oynarsa 
bizim için bu sene grubun
da dördüncü olan gençlerle 
devam etttirmek.Son 
dakikada yapılan değişiklik
ler olumlu mu idi? bana 
göre değildi.

Daha ilk defa A-Takım 
formasını giyen gencin 
haliyle, mağlup durumdaki 
takıma katkısının olmaya
cağı aşikardır.

Ve öyle de oldu. Eğer 
durum iyi skorla olsaydı 
bende bu olayı kabul 
ederdim.

Futbol oyununda yapıl
ması gereken bazı olaylar 
vardır. Maalesef 
Gemlikspor’da ne bu vardı 
nede bir hırs, istek.

Dünkü yazımda 
Kumlaspor için yazdığım 
‘Bu takımda asker yom, 
sadece lejyoner’ düşünce
mi , öse dönen Gemlikspor 
için de tekrarlıyorum.

GEMUK11 oKMrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Size özel diyet menüleri
Diyet yapmak istiyor
sunuz ama bir list
eye bağlı kalmak 
istemiyorsunuz.
Nereden başlaya
cağınızı, ne yiye
ceğinizi de bilmiyor
sunuz. O zaman 
bizim menü öneriler
imize bir göz atın. 
Diyet yapmak 
istiyenlerin genelde 
iki tercihi oluyor: Ya 
bir diyetisyene git
mek, ya da kendi 
başlarına bir diyet 
uygulamak. Listelere 
bağlı kalmak sizi 
sıkıyor, ama aynı 
zamanda da nasıl bir 
diyet listesi uygulay
acağınızı bilemiyor
sanız, o zaman ana 
öğünler için 
önerdiğimiz 
menülere bir göz 
atın. Kahvaltı 
Kahvaltının günün 
en önemli öğünü 
olduğunu artık 
dünya alem biliyor. 
Bu nedenle güne 
doyurucu ve besleyi-

ci bir kahvaltıyla 
başlamak, metaboliz
manıza gaz verecek
tir. Hem böylece öğle 
yemeğine dek acık
maz ve arada bir 
şeyler yeme isteği de 
duymazsınız. İşte 
bazı sağlıklı kahvaltı 
seçenekleri: 
Bir kase mısır 
gevreği. Şekerli olan
lardan kaçının, 
kepekli olanları ter
cih edin ve yağsız 
süt kullanın.
Taze sıkılmış bir bar
dak meyva suyu 
gibisi yoktur. Hem 
böylece günün ilk 

meyva porsiyonunu 
da almış olursunuz. 
Bir dilim kepek 
ekmeği üzerine süre
ceğiniz bir kibrit 
kutusu kadar peynir, 
domates ve salatalık 
diyetlerin en standart 
ama en doyurucu 
kahvaltı seçenek- 
lerindendir.
Elma, muz, armut . 
gibi meyvalardan bir 
kase salata yapıp 
üzerine yoğurt koya
bilirsiniz. Hem vita
min ve mineral 
açışından zengin, 
hem de lezzetli bir 
öğündür.
Öğle yemeği 
Öğle yemeğinde ne 
yiyeceğiniz şartlara 
bağlıdır. Kendinizi 
öğleden sonraya 
hazırlamak için 
doyurucu bir öğle 
yemeği yemek iyi 
olacaktır. Eğer 
bulunduğunuz yerde 
diyetinize uygun 
sağlıklı seçenekler 
yoksa, yemeğinizi 

evden hazırlayıp 
getirebilirsiniz. Ev 
hanımları ise ev 
yemekleri yiyebilirler. 
Restoranlarda ola
bildiğince taze ve az 
yağlı gıdaları tercih 
edin.
Salata oldukça doyu
rucudur. Ayrıca 
sebzeli, peynirli, et, 
balık ve tavuklu 
olarak da yiye
bilirsiniz. Peynirli 
yiyecekseniz, beyaz 
peyniri tercih edin. 
Ayrıca yağ ve sostan 
da uzak durun.
Kepekli ekmeğe, az 
yağlı soğuk etler, 
yumuşak peynir, ton
balığı ve salata gibi 
malzemelerle sand
viç yapabilirsiniz.
Etimek, biskot gibi 
az kalorili kraker 
nevi gıdaları da 
gene yukarıda 
saydıklarımızla 
yiyebilirsiniz.
Canı tatlı çekenler, 
meyvah yoğurt ve 
taze yoğurttan fay-

dalanabilir.
Bir diğer seçenek de 
çorba. Ancak çorba 
yiyenler, fazla ekmek 
tüketmemeye dikkat 
etmeli.
Akşam yemeği 
Akşam yemeğini tek 
başınıza yiyorsanız, 
işiniz daha kolay. 
Ama arkadaşlarla 
dışarıda yenen 
yemekler, diyetinizi 
sabote edebilir. Bu 
durumda da yağlı 
yemeklerden ve 
kremalı soslardan 
kaçının. Yemeğinizi 
kendiniz hazırlıyor
sanız, seçenekler 
sonsuz. Ancak et 
(protein), sebze ve 
pasta, makarna, ya 
da ekmek gibi kar
bonhidratları dengeli 
olarak dağıtmaya 
özen gösterin.
Izgara köfte, ya da 
bifteği yanında 
haşlanmış/ızgara 
sebze, ya da salatay
la yiyebilirsiniz.
Soya filizi, brokoli, 

havuç, kabak, biber 
ve mantar gibi 
sebzeleri doğrayıp 
derince bir tavada, 
az yağda karıştırarak 
kızartın.
Izgara balık ya da 
tavuğu salatayla 
yiyebilirsiniz.
Salata, beyaz peynir 
ve biraz haşlanmış 
patates de seçenek
ler arasında.
Sebze yemeği, 
bir dilim ekmek ve 
bir tabak yağsız/sos- 
suz salata da 
oldukça uygun bir 
seçenektir. İlla da 
tatlı yemek isteyen
ler, meyvayı, az yağlı 
yoğurt, diyet puding, 
dondurma gibi 
seçenekleri tercih 
etmeliler.
Tatlıyı her öğünden 
sonra yememeye 
özen gösterin.
Eğer içki içmek 
istiyorsanız, bir-iki 
kadeh beyaz şarap
tan fazlasını içmem- 
eye bakın.

Çocuğunuza düzenli olmayı öğretin
Uzmanlar, çocukları
na düzenli olmayı 
öğreten ebeveyn
lerin; onların yaşam 
kalitesinin kolayca 
artmasına ve sıkıntı 
ile karşılaştığında 
çocukların bunu 
kolayca aşmasına 
yardımcı olduğunu 
belirtiyor.
İHA muhabirinin 
www.bebek.com 
sitesinden derlediği 
bilgilere göre, 
yapılan sağlık 
araştırmalarında da 
düzenli yaşamın 
insan vücudu için 
de önemli olduğu 
vurgulanıyor. Bu 
nedenle bireylerin 
daha sağlıklı ve 
kaliteli yaşamaları 
için düzenli yaşa
maya önem ver
meleri ve bu yaşam 
stilini benimseyecek 
alışkanlıklara sahip 
olmaları gerekiyor. 
Uzmanlar, düzenli 
yaşama ayak uydu
ramayan çocukların, 
ileri yaşlarında 
birçok sıkıntı ile

karşılaşacak ve 
kaliteli yaşamdan 
uzaklaşacaklarını 
ifade ederek, "Özel
likle anneler çocuk
larının dağınıklık
larını, sorumsuzluk
larını kısaca onların 
düzensiz yaşan
tılarını sık sık 
şikayet ederler. Bu 
tip olumsuz 
davranışların erken 
yaşlarda giderilmesi 
çocukların gelecek
teki yaşamlarında 
önemli derecede 
etkili olacağı gibi 
onları kaliteli bir 
yaşama da hazırlay
acaktır. Bu nedenle 
anne ve babası 
olarak çocuğunuza 
düzenli yaşamın 
önemini anlatan 

çeşitli deneyimler 
yaşatmak size 
düşen en önemli 
görevlerinden biri" 
diyorlar 
Uzmanların, düzenli 
bir çocuk için 
ebeveynlerin neler 
yapması gerektiği 
konusu 'daki 
tavsiyeleri: 
"- Çocuğunuza 
düzenli olmak veya 
düzenli yaşamak 
adına öğreteceğiniz 
her şeyin kalıcı 
olmasını istiyorsanız 
öncelikle kendi 
alışkanlıklarınıza ve 
yaşayış stilinize 
dikkat etmeniz 
gerekli. Eğer siz de 
çok düzensiz 
yaşayan, hangi 
eşyasını nerde 

bıraktığını bilmeyen 
biriyseniz 
çocuğunuza öğrete
ceğiniz çoğu şeyin 
havada kalacağına 
emin olun, çünkü 
çocuğunuzun önün
deki en iyi model siz 
anne-babalarsınız, 
çocuğunuz 
herkesten önce sizin 
davranışlarınızı 
öğrenecek ve taklit 
edecektir.
- Çocuğunuzun 
sahip olduğu oyun
cakları saklaya
bilmesi için ona 
yeterice geniş olan 
dolaplar, kutular ya 
da sepetler sağlayın. 
Çocuğunuz oyun
cakları ile oynadık
tan sonra onları 
nasıl toplayacağını 
ve onları nereye 
koyması gerektiğini 
bilmiyorsa, oyun
caklarını toplamaya
cak dolayısıyla 
düzenli olamayacak
tır.
- Çocuğunuzun 
odasında hangi 
oyuncağın nereye 

ait olduğu gösteren 
resimler ya da 
şekiller kullan
abilirsiniz, böylece 
çocuğunuz hangi 
oyuncağını nereye 
konması gerektiğini 
daha kolay 
öğrenecek ve kul
landığınız şekiller 
ona o oyuncakların 
yerlerini unutma
masına yardımcı 
olacaktır. Örneğin 
kitapların konulduğu 
rafın üstüne bir 
kitap resmi 
yapıştırın, böylece 
çocuğunuz o rafa 
kitapların konulması 
gerektiğini anlaya
caktır.
- Düzenli olmanın en 
önemli özellik
lerinden biri de 
belirli rutinlere sahip 
olmaktır, 
çocuğunuza uygu
layacağınız çeşitli 
rutin uygulamaları 
onun bazı konularda 
alışkanlıklar kazan
masına yardımcı 
olacak ve onu 
düzenli yaşama 

hazırlayacaktır. 
Örneğin yatmadan 
önce dişlerin 
fırçalanması bir 
rutin haline getir
ilmeli, bu rutine 
ahşan çocuğunuz 
aynı zamanda 
düzenli yaşamak 
adına da bir alışkan
lığa sahip olmuş 
olacaktır.
- Çocuğunuzla 
beraber günlük ya 
da haftalık aktivite 
planları yapın, 
böylece düzenli 
yaçamaya yardımcı 
olan plan yapma 
kavramını da 
çocuğunuza öğret
miş olacaksınız.
- Bu konu hakkında 
yazılmış olan kita
pları alarak onları 
çocuğunuza oku
malısınız. Okuma 
işlemi bittikten 
sonra çocuğunuzla 
okuduğunuz kitap 
hakkında konuşun 
ve çocuğunuzun 
konu hakkında 
aklında uyananları 
anlamaya çalışın.” ,

http://www.bebek.com
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M1, iltiflff
Anadolu toprak
larında binlerce yıl 
önce yaşayan 
insanların en büyük 
derdinin romatizma 
olduğu belirlendi. 
Ankara Üniversitesi 
DTCF 
Paleoantropoloji 
laboratuvarında 
muhafaza edilen 
eski çağlara ait 
insan iskeletlerini 
inceleyen uzmanlar, 
Anadolu'da binlerce 
yıl önce yaşayan 
insanların hastalık
larını ortaya çıkardı. 
Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Ayla Sevim, o 
dönemde insanların 
mağara gibi nemli 
ortamlarda yaşadık
ları için en büyük 
sorunlarının roma
tizma olduğunu 
söyledi.
Anadolu insanının 
ayrıca tüberküloz, 
frengi, bel rahatsı

TUTKU “ŞANS KAPIYI KIRINCA” 
SİNEMASI’NDA "GÖNÜL YARASI”

BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

zlıkları, kalça çıkığı, 
diş aşınmaları, ağız 
ve diş tümörleri, 
büyüme geriliği gibi 
rahatsızlıklara sahip 
bulunduğunu 
belirten Sevim, 
iskeletleri inceledik
lerinde devlik ve 
cücelik vakalarına 
da rastladıklarını 
kaydetti.
Sevim, doğal 
beslenme sayesinde 
diş çürüklerine az 
rastlandığını ancak 
aşınmaların oldukça 
sık görüldüğünü 
ifade etti.
N^niitik dönemden 
itibaren Anadolu'da 
beyin ameliyatları 

da yapıldığını anla
tan Sevim, 
"Ameliyatlar kafa
tasında kazıma, 
delme, kesme gibi 
tekniklerle gerçek- 
leştiriliyormuş.
Elimizde bu şekilde 
kesilmiş pek çok 
kafatası var" dedi. 
Halk hekimlerinin 
değişik bitkilerle 
hastaları iyileştirdik 
lerini kaydeden 
Sevim, ameliyatlar
da da bu şekilde 
hastaları bitkilerle 
uyuşturduklarını 
tahmin ettiklerini 
sövledi.

Türkiye Beyin 
Araştırmaları ve 
Sinirbilimleri 
Derneği'nin 
(TÜBAS) önder
liğinde kutlanan 
Dünya Beyin Haftası 
etkinlikleri başladı. 
"Daha nitelikli bir 
birey ve toplum 
yaşamı için 
beyninizi iyi tanıyın 
ve beyin araştır* 
malarını gönülden 
destekleyin" slo
ganıyla gerçekleştir
ilecek etkinlikler, 18 
Mart tarihine kadar 
devam edecek. 
Toplum sağlığını, 
dünya ve ülkemiz 
ölçüsünde tehdit 
eden hastalık, 
sakatlık, engellilik 
etkenlerinin ilk 
sıralarında ölüm 
veya inme ile 
sonuçlanan beyin- 
damar hastalık
larının geldiğini 
belirten TÜBAS 
Genel Başkanı ve 
Ege Üniversitesi 
(E.Ü.) Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Gönül Özsoy 
Peker, "Alzheimer, 
parkinson, MS gibi 
beyin ve sinir sis
teminin yaşlanma 
ile süregelen

hastalıkları ilk 
sıralarda yer almak
tadır. Ayrıca ülkem
izde çok sık görülen 
trafik ve iş kazaları 
sonucu gelişen 
beyin, omurilik ve 
sinir yaralanmaları, 
ölümden çok ağır 
sakatlanmalara 
kadar geri dönüşü 
olmayan bireysel, 
ailesel ve toplumsal 
zararlara yol açmak
tadır. Ülkemizde de 
ciddi boyutlara tır
manan ve özellikle 
saldırganlık ve suç 
işleme ile ilişk- 
ilendirilen madde ve 
ilaç kullanımı ve 
bağımlılığı, başlı 
başına kaygı verici 
bir beyin-davranış 
sorunudur. Epilepsi, 
körlük, işitme 
bozukluğu, öğrenme 
güçlüğü, otizm gibi 
sorunlar da halen 
araştırılmayı ve 
çözümlenmeyi 
bekleyen sorunlar 
arasındadır" dedL 
Şizofreni ve ilgili 
düşünce bozukluk
larının, doğum 
öncesi ve sonrası 
erken beyin gelişimi 
evrelerine tarihlenen 
ve birden fazla sinir 
ileti maddesi sis

teminin genetik 
gelişimsel düzensiz
liklerine bağlı olarak 
ergenlik yaşlarında 
kendini gösteren 
hastalıklar olduğu 
görüşünün giderek 
güçlendiğini belirten 
Prof. Dr. Peker, 
"2004 yılında, çok 
önceden dondurul
muş kan serum 
örneklerindeki 
testlerle, tam 
kesinlik kazanan bir 
başka kuram da, 
annenin gebeliğin 
ilk 3 ayı içinde 
geçirdiği gribal 
enfeksiyon etkeni 
influenza virüsünün, 
çocuğundaki 
şizofreni olma 
riskini yedi kat art
tırdığı gerçeğidir" 
diye konuştu.
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İRTİBAT İÇİN:
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Edirne ; Edirne
Bursa : Bursa

Tel: (0.216) 441 50 92
Tel: (0.284) 214 14 81
Tel: (0.224) 211 35 37

evtte/î AkyOrek Kardeşler Şirketler Grubu'nun tescilli markasıdır.



Hastanenin ek poliklinik binasının tamamlanması için ödenek çıktı

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ve İl Daimi Encümen Üyesi Nurettin Avcı dün yaptıkları açıklamada, Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi bahçesine yapılan ek binanın tamamlanması için 900 milyar lira ödeneğin çıkarıldığını müjdeledi. Sayfa 5’de

16 Mart 2005 Çarşamba 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

Açılış töreninde okul ihtiyaçlarının karşılanmasında katkıda bulunanlara plaket ve teşekkür belgeleri de verildi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eğitime destek....
Dün Namık Kemal İlköğretim Okulu’nda 

anlamlı bir tören vardı.
Namık Kemal İlköğretim Okulu, gelir düzeyi 

çok iyi olmayan ailelerin çocuklarının eğitim 
gördüğü bir okul.

Bu nedenle, eksikleri de fazla olan bir okul. 
Okul yönetimi bu eksiklerin tamamlanması 

için çeşitli kurum ve kuruluşlarla kişilerden 
yardım isteminde bulunmuş,

Eskiden Orhangazi sınırlarında bulunan, 
şimdi ise, Gemlik sınırları içine alınan Gemiç 
Köyü’nde kurulan Cargill Fabrikası, da bu 
okula destek sözü vermiş ve bahçesine bir

i Atatürk büstü ile kaidesi hazırlatmış.
Cargil’in birinci sınıf tarım arazisinde kurul

ması büyük tartışmalara neden olmuştu. -
Bu iş başta eski başbakanlardan Mesut 

Yılmaz dan sonra, şimdiki başbakanın da 
başını ağrıtmış, demokratik kuruluşlar fab
rikanın kuruluşuna karşı çıkmalanna, yargı
da yürütme kararları almalarına karşın 
işletme açılmıştı.

Cargil daha önce de, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne laboratuvar desteği sağladı.

Orhangazi’de bir okul sözü verdi.
Cargill ile birlikte N. Kemal İlköğretim 

Okulu’na destek verenlere okul yönetimi 
birer teşekkür belgesi verdi. Okulların 
ihtiyaçlarına, onarımlarına ve temizliğine 
devlet yetişemiyor.

bu acı bir gerçek..
Okul Aile Birlikleri ise, maddi güçten yok

sun olduğu için kurumlardan gelen destekle 
vatandaşın çocuklarına daha iyi eğitim ve 
rilmeye çalışılıyor. Kimden gelirse gelsin, 
eğitime katkı yapanları kutluyorum.

Namık Kemal İlköğretim Okulu bahçesine, Cargill Türkiye? 
tarafından yaptırılan Atatürk Büstü dün, törenle açıldı; 
Törende konuşan Cargill Yatırım ve Proje Müdürü Kemal 
Özbelli, eğitime olan katkılarını sürdüreceklerini spyledi.
Okul bahçesinde 
Atatürk Büstü 
bulunmayan 
Namık Kemal 
İlköğretim Oku
lu’na gemiç Köyü 
sınırlan içinde 
bulunan Cargill 
Türkiye Fabrikası 
tarafından 
armağan edilen 
Atatürk Büstü 
dün, protokolün 
de katıldığı açıldı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Türkiye Kızılay Demeği Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan Özler, Ramazan ayın
da yoksul vatandaşlara verilen sıcak 
yemek için alınan gıda ürünlerinin 
parasının ödenemediğini belirterek, 
Kızılay’a olan ilgisizlikten yakındı. 4’de

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
yayınlanan ve doğalgazın ulaştığı 
yerlerde, sadece doğalgaz kullanıl
masını zorunlu kılan yönetmelikte 
değişiklik yapıldığı ve yeni yönet
melik taslağının Başbakanlık'a gön
derildiği bildirildi. Haberi sayfa 7’de

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

Haftada Bîr
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca

Sahte Rakı Bakma yeşil yeşil...
Sahte rakıdan ölenlerin bili

nenleri yirmiyi ( 20 ) aştı... 
Tabiidir ki bilmediklerimizde 
var.

Bu hem bir facia - skandal 
oldu.

İnsan yaşamını hiçe sayan 
bir sahtekarlık yaşıyor 
Türkiyemiz..

Sahteciliğin ne boyutlar da 
olduğunu gösteren bir işaret 
fişeği gibi sim siyah gün
demimizi aydınlattı.

Eskiden sahtekarlarımız 
süte su katar sütün yağını 
alır, kırmızı bibere kiremit 
tozu, deterjana tebeşir tozu 
katardı... Peynirin yağını arak
lardı...

Daha da saf olanlara da 
Galata köprüsünü satmaya 
kalkışırlardı.

Bunları bildiğimiz için 
bizlerde gözümüzü açıp iyisini 
arardık.

Bütün bunlar nostaljide 
kaldı.

Günümüz sahtekarları 
işlerini sektör haline getirdil
er. Son günlerde gördüğümüz 
kaçak rakıcılar Tekel 'le 
yarışıyor...! Binlerce şişe sahte 
rakı üreti yor, bunlar için 
alıcılar - bayiler ağı kurulmuş.

Kaçak rakı imalatında disti- 
lasyon doğru yapılmadığı için 
normal Etil alkol içine çok 
ölçüde Metil alkol karıştırılıyor. 
Bu da önce sinirleri bozuyor, 
cinnet hali sonrada gözde 
görmemizlik yaratıyor.

Kadınlarımızın bazısı rakı 
içen kocalarına "Zıkkımın 
kökünü iç" diye beddua eder.

Burada Metil alkol zıkkım 
oluyor.

Güler misin ağlar mısın..?
Bu toplum yiyecek ve içe

ceğini tüketirken ölüp ölmeye
ceği kuşkusu taşıyorsa O 
toplum panikler ve devlete 
olan güvenini kaybeder..

Ölüme yol açacağını bile 
bile bunu yapan Vicdansız - 
acımasız çete üyeleri yaka
landığında "Bunlar önemsiz 
olan sahtekarlıklardır" diyen 
Bakana pekiyi ölen 20 kişiyi 
ne yapacağız diye sorsak 
ayıp olur mu. ?

Türkiye de sahtekarlık bir 
geçim biçimine dönüşmüş 
durumda...

Kapkaççılığın - hırsızlığın 
yaygınlaşmasıyaşamı tehdit 
eder boyutlara ulaştı.

Sade rakıda değil hemen

hemen her üretilen şeyde 
sahtekarlık var.

Kireç tozu - tebeşirden ağrı 
kesici veya kalp ilacı yapıyor 
ambalajlayıp vicdanı sızla
madan piyasaya sürüyor.

Çocuklarını doyuramayıp 
hırsız olsunlar diye kapkaç 
çetelerine teslim edip İstan
bul'a gönderen bir toplum
dan bundan sonra daha da 
kötü olaylarbeklenebilir.

Bu sözümü UNUTMA ...
Devletin esirgemesine terk 

edilmiş çocukların kötü yapıl
masına, Sığınma evlerinde 
çaresiz kadınların fuhuşa 
sürüklenmesine hiç hayret 
etmeyin...

Sorunlar bu boyutlara 
geldiğine göre ortada bir 
sorumsuzluk - çöküntü olduğu 
rahatça söylenebilir.

Yetersizlik-etkinsizlikle 
karşıkarşıyayız.

Netice olarak asayişinde - 
sahtekarlığında cıcığını çıkar
mış bulunuyoruz.

Toplumda bir cinnet hali var 
ve sanki binlerce insan her 
akşam kaçak rakının başına 
çöküyor.

Tarım Bakanlığı sorumlu
luğunda ki denetim etkin 
olmadığı için, insan sağlığını 
ilgilendiren bu denetim 

Hekimlerin devre dışı olduğu 
anlaşıldı.

Denetim kurulu başkanınım 
söylediğine göre 10 trilyonluk 
bütçe ve 75 çalışanı var. 
Makam odaları, resmi arabalar, 
harcırahlar iyi de bu kadar 
çalışan arasında ( 5 ) beş 
evet beş DENETÇİ elemanı 
varmış. Gerisi yiyici takımı.

İhbar halinde bile ancak 
gündüz mesai saatleri içinde 
kısıtlı denetim var.

Hükümetlerin yıllarca 
sahtekarlıkla ve denetim 
konusunda hiçbir duyarlılık 
göstermediği ortaya ;ıktı.

Nerde gösteriyorlar diye
ceksiniz...!

Mecliste maaşlarına zam 
yapmak günü gelince o zaman 
duyarlılığı - dayanışmayı görün. 
Bir gün gelecekte, eski 
sahtekarlarıarar duruma düşe
ceğimizi söyleseler inanmazdık.

Ama bugün oldu bu...!
Kendimize acıyalım...!
Bu yolsuzluk - sahtekarlık 

cennetine dönen ülkemiz de 
yaşamamızın şans olduğunu 
görüyor; Kendime acıyorum..

Yeşil...
Kış güneşi, marta nanik 

yapıyordu, bugün..
Yeşil’de göz kırpıyordu, 

Bursa’nın betonlaşan duvar
larına!.. .

Yeşili soludum...
Yeşil adını alan Yeşil 

semtinde...
Yeşil’e doğru yürürken, 

MUSEUM yazan bir tabela 
vardır...

Duvarının hemen dibinden 
geçersiniz.. Benim gibi sakar
lar da çarparlar, o duvara...

Bir baktım ki, İslam Eserleri 
Müzesi imiş...

Günlük yaşamın içinde kay
bolan Bursa’nın tarihi 
dokusu...

Sonra görkemi ile Yeşil 
Cami..

Dökülmüş sıvaları..
Küskün..
Np unravan var ne de övle- 

sine bakan...
Çinileri dökülmüş, berbat..
Oysa , restorasyonu ile 

ilgili bir haber yapmıştım, yıl
lar öncesi..

Güya onarılacaktı...
Projeyi gündeme getirende, 

şu andaki Yıldırım Belediye 
Başkanı...

Başkan oldu, üstelik böl
gesinde de Yeşil...

Umarım, Yeşilin gri-yeşil 
rengine meydan okuyan, 
Osmanh Cami canlanır!..

Yaban otları yerine konuk
larına açılır, yeşilliği...

En önemlisi de unutul- 
muşluğu..

Nereden bakarsan bak, 
Bursa’nın simgesi Yeşil

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM W
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

Cami...
Bursa’yı ayaklarının altına 

alan Yeşil semtinden bakıyo
rum, Rumeli’ye dair bir şeyler 
bulmak adına..

Zira, Kosova’da Üsküp’ü, 
Priştine’ye ve bir çok kentini 
görmez istersen, Yeşil’e git 
demişti, bir Rumelili yazar 
dostum..

Osmanhnın eserleri adları 
ile hep aynı...

Değişen ülkelerde, yaşıyor 
tarihi doku...

Şöyle bakıyorum, 
Rumeli’ye...

Yeşilin esintisi ürpertiyor.. 
Ilık bir rüzgar vücuduma 
dokunmadan geçiveriyor..

Beton yığınına dönen 
Bursam da uğur böceği gibi 
kalan Gri/Yeşil’e bakış...

Oysa ki, ne güzel renktir 
yeşil..

[cinde bin bir rengi sak
layan...

Yeşil’de yanı başımdan iki 
dilsiz aşık geçiveriyor.. 
Heyecanlı heyecanlı konuşu
yorlar !..

İki dilsiz aşık nasıl anlaşır? 
Yüreklerindeki sevgiyi, aşkı « 
avuçlarının içlerinden parmak
larına ve yüreklerine taşırlar; 
sessizliğin en büyük sesi 
olarak!..

Yeşil sessizdi..
Dilsiz di...
Yalnızdı; konuğu yoktu...
Uzun süre olmalı..
Yaban otları bile bitmiş 

etrafında...
Anlamadım, zaman geçiver

di..
Güzeldi...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Açılış töreninde okul ihtiyaçlarının karşılanmasında katkıda bulunanlara plaket ve teşekkür belgeleri de verildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Namık Kemal İlköğre
tim Okulu bahçesine 
konulan Atatürk 
Büstü için okul 
bahçesinde tören 
düzenlendi.
Düzenlenen törende 
ayrıca okulun çeşitli 

* onarımlarına
katkıda bulunan 
kurum ve kişilere 
plaket verildi.
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Baygül, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 

Cargill Türkiye 
Yatırım ve Proje 
Müdürü Kemal 
'Özbelli ile okul 
müdürleri ve vatan
daşların katıldığı 
törende, Bayrağa 
sarih Atatürk Büstü 
törenle açıldı. 
Düzenlenen törenin 
açış konuşmasını 
yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
ilçe okullarında 
yaşanan derslik 
sıkıntısına değinerek, 
eğitime verilen 
destek ve katkılardan 
dolayı teşekkür etti 
ve bu tür güzel 
örneklerin çoğal

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Gel de hasta olma...
Türkiye’de Hekim başına 
800 hasta düşüyormuş. 
Aldıkları ücret AvrupalI 
meslektaşlarının dörtte biri kadarmış. 
Ne acı...
Gel de hasta olma....

masını istedi.
Cargill Türkiye 
Yatırım ve Proje 
Müdürü Kemal 
Özbelli'de yaptığı 
konuşmada, 
işyerinde çalışan 
bazı personelin 
Namık Kemal İlköğre
tim Okulu okul aile 
birliğinde görev 
aldıklarını ve okulun 
ihtiyaçları için yardım 
istediklerini söyledi. 
Talebe olumlu 
cevap verdiklerini 
söyleyen Özbelli, 
"Gemlik Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu'nda çatıyı 
onaran, öğretmen 

masa ve sandalye 
lerini, kapı ve 
pencereleri yenileyen 
Cargill Türkiye ayrıca 
yazı tahtalarını 
değiştirdi. Atatürk 
büstünün de yerinin 
değiştirilmesine 
destek olan Cargill 
Türkiye, 
yaptığı yardımlarla 
okulun yepyeni bir 
çehreye kavuşmasını 
sağladı''' 
şeklinde konuştu. 
En iyi yatırımın kişiye 
yapılacağını ifade 
eden Kemal Özbelli, 
Cargill olarak 
Gemlik'te eğitime 
katkılarının süreceği
ni söyledi.

OKULLARA HİZMET 
GÖTÜRECEĞİZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
belediye olarak önce
ki yıllarda kanunlar 
gereği okullara 
yardımda buluna
madıklarını 
belirterek, "Yeni 
çıkan Belediyeler 
yaSası ile bizlere 
gerekli imkan tanındı. 
Bundan sonra 
ilçedeki okullarımıza 
belediye olarak 
hizmet vereceğiz. 
İsterdim ki Cargill 
Gemlik'e okul yapma 
müjdesi versin, 
kendilerinden bu
sözü almak istiyo
rum. Dileklerimize 
Gemlik halkı adına 
olumlu cevap 
verilmesini 
bekliyorum" dedi. 
BÜST OLMAYIŞI 
ÜZÜCÜ
"Bir ülkenin kalkınıp 
gelişmesi için en 
önemli olan insan 
faktörüdür" söz
leriyle konuşmasına 
oaşıayan raymaRam 
Mehmet Baygül, 
eğitime yapılan 
yardımlardan dolayı 
katkı verenlere 
teşekkür etti.
Baygül, okul 
bahçesinde Atatürk 
büstü olmayışını da 
eleştirerek, "Bir okul 
düşünün ki Atatürk 
büstü yok, çok 
üzücü" dedi.
Devlet olarak eğitim 
ve öğretime gerekli 
yardımın yapıla
madığına da dikkat 
çeken Baygül, 
"Cargill'in eğitime 
bakışı bizi memnun 
ediyor. Bunun yanın
da okulun ihtiyacı 
olan dört dersliğinde 
yapılması çağrısında

bulunuyorum. Eğer Mehmet Güler Efendioğlu ve Arif
okul yapamıyorsanız verirken Sinan Albayrak'a teşekkür
katkıda bulunun" Akman, Ergün belgesi verildi.
şeklinde konuştu. 
ATATÜRK 
BÜSTÜ AÇILDI 
Konuşmalardan 
sonra ise, Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu bahçesine 
konan Türk 
Bayrağına sarih 
Atatürk Büstü 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tararından 
kurdelesi 
kesilerek açıldı. 
KATKI VERENLERE 
PLAKET 
Düzenlenen törende 
ayrıca okulun çeşitli 
ihtiyaçlarına katkı 
veren Cargill Türkiye 
adına Yatırım ve 
Proje Müdürü Kemal 
Özbelli'ye plaketi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
verilirken Göçay AŞ. 
temsilcisine ise, 
plaketini Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.
Ayrıca Çağlar İnşaat 
ve Turizm Ltd. Şti. 
yetkilisine plaketini 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih
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Kızılay destek bekliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
Kızılay'a olan 
ilgisizlikten 
yakınarak, 
"Derneğin hali 
içler acısı" 
dedi.
Ramazan 
ayında yoksul 
vatandaşlara 
verilen sıcak 
yemek için alı
nan gıda ürün
lerinin parasının 
hala öden- 
emediğini 
söyleyen Özler, 
"Bir milyar 900 
bin liralık erzak 
borcumuzu 
ödeyemedik. 
Bunun yanında 
yaptığımız yaka
cak yardımlarına 
olan 600 milyon

Zeytfnspor Gmlilı’in oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te futbolun 
dışında birçok 
branşta faaliyet 
göstererek gençlere 
spor yapma olanağı 
tanıyan Zeytinspor, 
başarılarına bir 
yenisini daha kattı. 
Zeytinspor, 2005 
sezonu Hentbol 
Yıldız Kızlar 
Bursa İl 
Üçüncülüğünü kaza
narak, mutlu sona 
ulaştı.
Hentbol takımının 
sorumlusu Asiye 
Erman, Bursa 
Atatürk Spor 
Salonunda 
düzenlenen törende 
takımı adına 
kupayı İl Hentbol 
Ajanı Yüksel 
Yıldız'dan aldı. 
Ocak-Şubat döne

liralık borcumuz 
duruyor.
Derneğin 
kirasını dahi 
ödeyemez 
duruma geldik” 
dedi.
Her fakire 
yardım eden 
Kızılay'ın 
yardımsever 
halkımızın 
yaptığı katkılarla 
ayakta durduğu
na dikkat 
çeken Dernek 
Başkanı Gökhan 
Özler, "Herkese 
yardım elini 
uzatan Kızılay 
neden unutuldu. 
Gemlik halkı 
neden Kızılay'a 
karşı duyarsız 
kalmakta.
Lütfen 
hayırsever 
vatan
daşlarımızın

Kızılay'a 
yardımlarını 
bekliyoruz" 
şeklinde 
konuştu.
Derneğe 
gönderilen 
malzemeleri 
muhafaza ede
cek boş depo 
dahi bulamadık
larından yakınan

Özler, boş 
yeri olanların 
Kızılay'a 
yardımcı 
olmalarını istedi. 
Kızılay olarak 
Halk Bankası 
97625 yada 
51429 nolu 
hesaplara 
yardım 
yapılabileceğini

minde yapılan 
maçlarda tecrübeli 
takımlarla yaptığı 
maçlarda aldığı 
başarılı sonuçlarla 
Gemlik'in sporda 
yüzünü güldüren 
Zeytinspor, 
Osmangazi Belediye 
ve Bağlarbaşı takım
larının ardından 
üçüncü oldu.
Aynı zamanda

Bayan Futbol 
takımının da 
sorumlusu ve 
çalıştırıcılığını 
yapan Asiye Erman, 
2005 Eylül ayında 
başlayacak olan 
Bayanlar ligi için 
çalışmalarına Nisan 
ayından itibaren 
başlayacaklarını 
söyledi.
Bayan futbolunu

duyuran Özler, 
Kızılay 
Derneğine şah
sen yapılacak 
telefon 
başvuruları için 
5132345 ye 
5140790 nolu 
telefonları 
vererek yardım 
beklediklerini 
iletti.

Gemlik'te yeniden 
yaşatmaya kararlı 
olduklarını belirten 
Asiye Erman, 
"Takım olarak 
hazırız, Eylül ayında 
başlayacak lig için 
idmanlara Nisan 
ayında başlayıp 
yaz dönemini iyi 
değerlendirmek 
istiyoruz" 
dedi.

Öğrencilerin avuçlarına imza attı

Belediye 
Başkanı 

Turgut’un 
çocuk sevgisi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
çocuk sevgisini 
bilmeyen yok, 
ancak çocukların 
kendisine olan 
sevgisini de pek 
bilen yok.
Gezdiği her yerde 
çocukların 
büyük ilgisini 
çeken Başkan 
Turgut, onları her 
fırsatta ne kadar 
sevdiğini dile 
getirerek, 
gönüllerini almayı 
hep başarıyor.
Dün, Atatürk Büstü 
açılış için gittiği 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu'nda tören 
sonrası etrafını 

ABONE OLDUNUZ MU?

MHHİ GÜNLÜK SYYASY GAZETE mu

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

saran öğrencilerin 
kendisinden imza 
istemelerini geri 
çeviremeyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, çocukların 
avuçlarına 
imza attı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
avuçlarına attığı 
imza ile mutlu olan 
çocukların mutlu
lukları görülmeye 
değerdi.
Bahçede etrafını 
saran öğrencileri 
verdiği imzalarla 
memnun eden 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, gösterilen 
sevgi karşısında 
mutlu olarak 
okuldan ayrıldı.
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"Büyük deprem grili” Soya fasiilvesi liflerinden iplik yapıldı

Prof. Dr. Ahmet 
Mete Işıkara, 
Türkiye'de 13 ayda 
bir 6-6.9 büyük
lüğünde deprem 
olduğunu hatır
latarak, "Bu 
büyüklükteki bir 
deprem gecikmiş 
durumda ama er 
veya geç olacak" 
dedi.
Prof. Dr. Işıkara, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Doğal 
Afet Sigorta 
Kurumu (DASK) 
işbirliğiyle Halk 
Eğitim Merkezi'nde 
kaymakam ve okul 
idarecilerine yöne
lik düzenlenen 
konferans 
öncesinde, gazete
cilerin Karlıova

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUXUN 
OKUTUN

depremiyle ilgili 
sorularını yanıt
ladı.
Prof. Dr. Işıkara, 
"Bölge çok entere
san bir yer.
Dünyanın en aktif 
kuşağı, Kuzey 
Anadolu Fay Zonu 
ile Doğu Anadolu 
Fay Zonu'nun bir
leştiği yer. Bir has
sasiyet yaratabilir. 
'Yeni depremler 
olmayacak' demek 
de yanlış. Mühim 

olah önlem almak
tır. Deprem 
öldürmez, binalar 
öldürür. Deprem 
sırasında doğru 
davranış biçimini 
öğrenmek lazım. 
Ülkemizde 13 ayda 
bir 6-6.9 büyük
lüğünde deprem 
oluyor. Bu büyük
lükteki bir deprem 
gecikmiş durumda 
ama er veya geç 
olacak" dedi

Türk tekstil sektörü, 
dünyada ilk defa 
soya fasulyesi 
liflerinden iplik 
yaptı. AvrupalI ve 
Amerikalı firmaların 
soya iplikli ürünleri 
talep etmeye başla
masıyla 'Sağlıklı 
ürünler' başlığı 
altında yeni bir ihra
cat grubu açılacak. 
Türkiye'de soya 
lifinden iplik üretm
eye başlayan fir
manın Genel 
Müdürü Tahir 
Haytaoğlu, iki yıl 
önce biyoteknoloji 
konusunu 
araştırırken soya 
fasulyesi ve bunun 
tekstildeki kullanımı 
ile karşılaştıklarını 
ve soya fasulyesi 
elyafını tekstil sek
töründe kullanmaya 
başladıklarını söyle
di. "Şu anda birçok 
firmadan deneme 
siparişi almış 
durumdayız" diyen 
Haytoğu, bazı fir
maların iplik üretme 
veya küçük kolek
siyonlar oluşturma

çalışmalarına 
başladığını kaydetti. 
Tahir Haytaoğlu, 
"Bizim hedefimiz 
ipliğin Türkiye'de 
üretilmesini ve Türk 
tekstilcilerinin iplik
ten itibaren tüm 
soya tekstili 
tedarikinin 
Türkiye'den 
karşılanmasını 
sağlamak" dedi. 
Tekstil sektörüne 
yön veren büyük fir
malarla temas kur
duklarını ve hazırlık
ların son aşamaya 
geldiğini bildiren 
Haytoğlu, çok yakın
da soya fasulyesi 
ipliğinin Türk kalite
si ve standartlarına 
uygun bir şekilde

Türkiye'de üretilm
eye başlanacağını 
ifade etti. Haytoğlu, 
"Yavaş yavaş 
AvrupalI ve 
Amerikalı firmalar 
Türk tekstilci
lerinden soya fasu
lyesi ipliğinden 
üretilmiş ürünler 
istemeye başladılar. 
İpliğin Türkiye'de 
üretilmesiyle bu 
taleplere çok daha 
hızlı ve kalite bir 
şekilde cevap vere
bileceğiz. Bu iplik 
türü ile 'sağlıklı 
ürünler' başlığı 
altında yeni bir ihra
cat grubu açılmış 
olacak" diye 
konuştu.

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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İsrail’den tahliyeyi
reddecek askerlere ceza

Fransa’dan AB Komisyonuma tepki
İsrail ordusu, Gazze 
ve Batı Şeria'da 
Yahudi yerleşim
lerinin boşaltıl
masıyla ilgili emir
lere uymayacak 
askerler için, ordu
dan atılmaya kadar 
varan bir dizi ceza 
hazırladı.
Ordunun insan kay
nakları bölümünden 
komutanlara gön
derilen yazıda, emir
lere uymayan üst 
üzey komutanların 
komutanlık görevin
den alınacağı ve 
muhtemelen rüt
belerinin söküleceği 
belirtildi.
Emirlere uymayan 
veya diğerlerini 
uymamaya teşvik 
eden subayların ise 
sözleşmelerinin iptal 
edileceği belirtildi. 
Bunun yanı sıra 
emirlere uymayacak

BAYRAMOĞLITNDAN
ŞOK KAMPANYA I

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit

larını dile getiren 
askerlerin çeşitli 
kurs programların
dan çıkarılacağı 
kaydedildi.
Cezaların sert 
olmasına karşın, 
askerlere geçmişte 
olduğu gibi 
hapis cezası ver
ilmeyeceği 
belirtiliyor.
Gazze ve Batı 
Şeria'nın bir 
bölümünden çek
ilme konusu, kendi
liklerinden evlerini 
boşaltmayan Yahudi 

göçmenlerin zorla 
tahliye edilmesinde 
polisle birlikte 
çalışacak ordu için 
hayli hassas bir 
mesele.
Radikal İsrailliler, 
askerlerin tahliye 
konusundaki emir
lere uymamaları için 
kampanya düzen
lerken, bazı asker ve 
subaylar da 
Savunma Bakanı 
Şaul Mofaz'a 
operasyona katıl
mayı reddedecek
lerini bildirmişlerdi.

Fransa'dan AB 
Komisyonu'na tepki 
AB Komisyonu 
Başkanı Jose 
Manuel 
Barroso'nun, son 
yaptığı açıklamada, 
söz konusu yasa 
teklifinden geri 
adım atılmayacağını 
açıklaması, 
Fransa'nın sert tep
kisine yol açtı. 
Avrupa Birliği 
ülkeleri içinde 
hizmetlerin 
özelleştirilmesi için 
hazırlanan yasa 
tasarısı, AB 
Komisyonu ve

:rmtallartaa'yıtehditediwr
Yüz milyonlarca 

Çinli ve Hintlinin, 
iklimin ısınması 
nedeniyle Himalaya 
dağlarındaki 
buzulların erime 
hızının artmasıyla 
ciddi sorunlarla 
karşı karşıya olduğu 
bildirildi.

Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı 
tarafından 
Cenevre'de yayım
lanan raporda; 
Hindistan, Çin ve 
Nepal'in yüksek böl
gelerindeki buzul 
tabakalarının iklimin

Fransa arasında 
gerginlik yaratmaya 
devam ediyor.
Fransız gazeteleri, 
bugün geniş yer 
verdikleri haber ve 
yorumlarda, 
Paris'in, yasa tek
lifinin geri çekilmesi 
yolunda yaptığı 
önerinin, Brüksel 
tarafından destek 
görmediğini ayrıntılı 
bir biçimde okuyu
cularına duyurdular. 
Fransa'nın daha 
önce yaptığı sert iti
razlar üzerine 
Barroso, Avrupa 
kamuoyunda 

ısınması sonucunda 
eriyerek yılda 10-15 
metre alçaldığı belir
tildi.

Rapora göre, 
iklimin daha da ısın
ması ve Himalaya 
buzullarının hızla 
erimesi halinde, 
akarsu ve nehirlerin 
rejimleri bozulacak 
ve her yeri sular 
basacak. 30-40 yıl 
sonra su seviyesi 
normale dönecek 
olsa da, bütün bun
lar Çin'in batısı, 
Nepal ve 
Hindistan'ın

"Bolkestein tali
matı" olarak bilinen 
yasa tasarısının 
tekrar gözden geçir
ileceğini açık
lamıştı.
Barroso'nun, daha 
önceki açıklaması
na rağmen, "AB'nin 
serbest dolaşım 
ilkesi gereği hizmet
lerin özelleştir
ilmesinden taviz 
verilmeyeceğini" 
vurgulaması, basın 
tarafından, 
"Fransa'nın görüş
lerinin artık kabul 
edilmediği" şek
linde yorumlandı.

kuzeyinde devasa 
ekonomik ve çevre
sel sorunların 
ortaya çıkmasına 
yol açacak.

33 bin km2'lik 
alanı kaplayan 
Himalaya buzulları, 
7 büyük nehri 
besliyor, bu nehirler, 
dünyanın en kala
balık nüfuslarına 
sahip bölgelerden 
geçiyor.

Bölgede son 30 
yılda ortalama 
sıcaklık bir derece 
artmış bulunuyor.

<=> BUZDOLABI
■=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
■=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
■=> TELSİZ TELEFONLAR
<=> ELEKTRİK
■=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ • OİtiAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12

AYA VARAN TAKŞİILER

BAYRAMOĞLU EMLAK’!#
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordanda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100m2daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37 
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

‘Türk askeri adadan gitmeli’
Güney Kıbrıs Rum 
yönetimi lideri 
Tasos Papadopulos, 
Rum tarafının, 
"Kıbrıs halkını, 
ekonomiyi, kurum
lan yeniden bir
leştirmeyi ve Türk 
askerleri ile 'yer
leşiklerin' adayı terk 
etmelerini öngören 
bir çözüm istediği
ni" bildirdi. 
Papadopulos, 

İngiliz Uluslar 
Topluluğu 
(Commonvvealth) 
Günü dolayısıyla 
dün yaptığı yazılı 
açıklamada, "Rum 
tarafı Kıbrıs soru-

rasos Papadopulo*

nuna, müzakereler 
yoluyla BM kararları 
ile AB ilke ve değer
lerine dayanan, 
işleyebilir, yaşaya
bilir, adayı yeniden 
birleştirecek bir 
çözüm istemekte
dir" ifadesine yer 
verdi.
"Çözüm, halkı, 

ekonomiyi, kurum

lan yeniden bir
leştirmen ve Türk 
askerleri ile 'yer
leşiklerin' adadan 
gitmesini öngörme- 
lidir" diyen 
Papadopulos, Rum 
tarafına verdikleri 
destek dolayısıyla 
Commonvvealth 
üyesi ülkelere 
teşekkür etti.
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Mitamıılıılııjıı Mıwr
Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafın
dan yayınlanan ve 
doğalgazın ulaştığı 
yerlerde, sadece 
doğalgaz kullanıl
masını zorunlu 
kılan yönetmelikte 
değişiklik yapıldığı 
ve yeni yönetmelik 
taslağının 
Başbakanhk'a gön
derildiği bildirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
basında doğalgazın 
ulaştığı illerde 
kömür ve fuel oil'in 
yasaklanacağı ve. 
kullananlara da 
para cezası verile
ceği yolunda 
haberlere konu 
olan 'Isınmadan 
Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği'nin 20. 
maddesi değiştiril
di. Çevre kirliliğini 
önlemek amacıyla 
doğalgaz bulunan 
illerde 1 Nisan'dan 
itibaren odun, 
kömür ve fuel oil 
gibi yakıtları kul
lanan kişi ve 
kurumlara 7 bin 
YTL'lik para cezası

ŞENEN BalıkveAv taneleri taeli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ipAğ
* * Fanya

' **' Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

v Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

** Macun
Galvenizli çivi

. TMC sintine pompası 

ve rfiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

verileceği yolunda
ki haberler de 
yönetmelikteki 
değişiklikle birlikte 
ortadan kalkıyor. 
Söz konusu yönet
meliğin, 
'Doğalgazın ulaştığı 
ve hattının geçtiği 
yerlerdeki işyerleri, 
konutlar ve 
sanayide doğal- 
gazın ısınma amaçlı 
kullanımı zorun
ludur' şeklindeki 
maddesi, yeni 
yönetmelik taslağı
na göre, 'Hava 
kirliliğinin 
yaşandığı yerleşim 
yerlerindeki konut
lar, işyerleri ve 
sanayide güneş, 
jeotermal ve ısı 
pompası ve benzeri 
yeni ve 
yenilenebilir enerji 
kaynakları ile 

doğalgazın ısınma 
amaçlı kullanımı 
teşvik edilir' şek
linde değiştirildi. 13 
Ocak'ta çıkan ve 1 
Nisan'da yürürlüğe 
girecek olan yönet
meliğin bu yeni 
haliyle, 'değiştir
ilmiş yönetmelik' 
olarak çıkması bek
leniyor. Konu 
hakkında bilgi 
veren üst düzey bir 
yetkili, yapılan 
haberlerin doğru 
olmadığını ve 
yönetmelik mad
desinin değiştir
ilmiş olması 
nedeniyle valilik ve 
belediye denetim
leri sonucu alı-. 
nacağı belirtilen 
söz konusu 7 bin 
YTL'lik para ceza
sının da ortadan 
kalktığını bildirdi.

Reçete tastik 
işlemleri iptal oldu
Sağlık Bakanlığı, 

bazı hastanelerde 
reçete tasdiki için 
oluşan uzun 
kuyruklar ve 
yaşanan izdiham
ların önüne 
geçilmesi konusun
da kurum yönetici
lerini uyardı. ; 
Bakanlık, ilaç ala
bilmek için reçeteyi 
yazan doktorun 
imza ve kaşesinin 
yeterli olduğunu 
hatırlatarak, 
"Vatandaşları reçete 
tasdik için kuyruk
lara sokmayın" 
uyarısında bulundu. 
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürü ve 
SSK Hastaneleri 
Genel Koordinatörü 
Uzm. Dr. İsmail 
Demirtaş imzasıyla 
81 ile gönderilen 
genelgede, reçete 
tasdiki konusunda 
kurum yöneticileri 
uyarıldı. Demirtaş, 
söz konusu 
genelgede, 2005 yılı 
Bütçe Uygulama 
Talimatı'nda, 
"Ayaktan hastalar 
için yazılan reçetel
erde, reçeteyi yazan 
hekimin imza ve 
kaşesi bulunacak, 
ayrıca kurum 
başhekiminin onayı 
ve mührü aranmay
acaktır" hükmüne

Mükelleflere yazar kasalar için YTL uyarısı
Maliye Bakanlığı, 
yazar kasaların 
31 Mart'a kadar 
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) uyarlanması 
konusunda 
mükellefleri uyardı. 
Maliye 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açık
lamada, 1 Ocak 
2005 tarihinde 
YTL'ye geçişle bir
likte, mükelleflerce 
kullanılan ödeme 
kaydedici cihazların 
üretici yada itha

rağmen bazı has
tanelerde vatan
daşların reçete tas
diki için yön
lendirildiğini kay
detti. Reçete tasdik 
işlemlerinin 
kaldırıldığını hatırla
tan Demirtaş, 
"Bakanlığımıza 
bağlı sağlık kurulu
larında reçete tasdi
ki için oluşan 
kuyrukları ortadan 
kaldırmak, hasta ve 
yakınlarına daha 
hızlı ve etkili hizmet 
sunmak ve yoğun
luğun bir yerde 
toplanmasını önle
mek amacıyla yeter
li sayıda reçete tas
dik bölümü oluştu
rulması ilgide kayıtlı 
genelge ile sağlan
mıştı. 2005 Yılı 
Bütçe Uygulama 
Talimatının 12. mad
desinde 'Reçete 
Yazımı ve Kullanım 
İlkeleri' yer almak
tadır. Bu hükümde; 
'Ayaktan hastalar 
için yazılan reçetel
erde, reçeteyi yazan 
hekimin imza ve 

latçı kuru
luşların 
yetkili 
servisleri 
aracılığıy
la YTL'ye 
uyarlama 
çalışmalarının da 
başladığı hatır
latılarak, uyarlama 
çalışmalarının en 
geç 31 Mart 2005 
tarihine kadar 
tamamlanması 
gerektiği belirtildi. 
Maliye Bakanlığı'nın 
açıklamasında, 

kaşesi bulunacak. 
Ayrıca kurum 
başhekiminin onayı 
ve mührü aranmay
acaktır' ibaresi yer 
almaktadır. 2005 Yılı 
Bütçe Uygulama 
Talimatı'mn 12. 
maddesinde de 
belirtildiği üzere 
reçete tasdik işlem
leri kaldırılmış olup, 
gerekli düzenle
menin bu doğrultu
da yapılması 
hususunda bilgi
lerinizi rica ederim" 
ifadesini kullandı. 
Öte yandan, Sağlık 
Bakanlığı, 'Bazı 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin 
Bakanlığımıza 
Devredilmesine Dair 
Kanun' 
çerçevesinde; 
devralınan sağlık 
birimlerinden 
SSK'ya ait olan has
tane ve dispanser
lere ait eczanelerde 
miadı yaklaşan 
ilaçlar konusunda 
da kurum yönetici
lerini uyardı.

31 Mart 2005 
tarihine kısa bir 
sürenin kaldığı 
kaydedilerek, 
mükelleflerin bu 
tarihi beklemeden 
uyarlama çalış
malarını tamamla
maları tavsiyesinde 
bulunuldu.
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^ammer Ağım Devle! Hastanesi al binasına M nıiljii
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ve İl Daimi 

Encümen Üyesi Nurettin Avcı dün yaptıkları açıklama
da, Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

bahçesine yapılan ek binanın tamamlanması için 
900 milyar lira ödeneğin çıkarıldığını müjdeledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
bâhçesine yapılmak
ta olan ek poliklinik 
binasının tamamlan
ması için 900 
milyar lira çıkarıldı. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve İl Daimi 
Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı, yap

tıkları açıklamada 
kararın imza 
altına alındığını 
müjdelediler. 
Dün yapılan İl 
Daimi Encümen 
toplantısında kararı 
çıkan yardımın 
yapılacak keşif 
sonucunda hemen 
ihalesinin yapıla
cağını söyleyen 
Şahin ile Avcı, ek 
binanın tamamlan
masıyla birlikte

hastanede büyük bir 
rahatlama yaşanaca 
ğına dikkat çektiler. 
Üç kat üzerine 
yapılan ve 250 
milyar lirası Hastane 
Derneği tarafından 
karşılanan binaya 
şimdiye kadar 650 
milyar liranın 
harcandığı öğrenildi. 
2005 yılı sağlık 
yatırımlarını 
görüşen İl Daimi 
Encümeni, dünkü

toplantısında 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet

Hastanesi'ne 
çıkarılan paranın 
2005 yılı yatırımları

içine alınması 
kararını imza altına 
aldı.

Bursa’da polisle esrar pazar Polis alarmda
Polisin şehrin 
göbeğinde gerçek
leştirdiği operasyon
da, esrar ticareti 
yaptıkları iddia 
edilen iki kişi yaka
landı. İki kişiyle bir
likte 682 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, piyasaya esrar 
sürmek istedikleri 
öne sürülen Ahmet 
Ö, (23) ve İhsan Ş. > 
(29) yakalandı. 
Hatay'ın Samandağ 
îlçesi'nden getirdiği 
esrar maddesine 
müşteri arayan 
Ahmet Ö., 
Bursa'daki tanıdık
ları aracılığıyla 
İhsan Ş. ile tanıştı. 
İhsan Ş. de esrar 
maddesinin satıl
masında Ahmet 
Ö.'ye yardımcı ola
bileceğini söyledi. 
Bu gelişmelerin 
ardından İhsan Ş., 
müşteri sandığı 

polislerle pazarlık 
yaparak anlaşma 
sağladı.
İhsan Ş., esrara 
müşteri bulduğunu 
söyleyerek Ahmet 
Ö. ile İnönü 
Caddesi'nde buluş
maya karar verdi. 
Ahmet Ö. elindeki 
poşetle getirdiği 
esrarı İhsan Ş.'ye 
teslim etmek iste
diği sırada, pusuda 
bekleyen polisler 
harekete geçti. Neye 
uğradıklarını şaşıran 
Ahmet Ö. ve İhsan 
Ş. kıskıvrak yakala
narak gözaltına 
alındı.
2 bin YTL istediler 
Polis, satıcıların 2 
bin YTL istediği, 271 
gramlık 14 paket 
eşrafa el koydo. 
Ayrıca İhsan Ş.'nin 
üzerinde yapılan 
aramada da içime 
hazırlanmış 1 adet 
esrarlı sigara ele 
geçirildi. Emniyete 
götürülen şüphelil
erden Ahmet Ö.'nün 
kaldığı akrabalarına 
ait Ataevler 
Mahallesi'ndeki 
evde de polis

tarafından arama 
yapıldı.
Burada da yine ... 
satışa hazır 5 paket 
halinde 411 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi. 10 ayrı 
hırsızlık suçundan 
poliste kaydının 
bulunduğu belirtilen 
Ahmet Ö.'nün esrarı 
Bursa'ya otobüsle 
getirdiği öğrenildi. 
Ayrıca Ahmet Ö.'nün 
yaklaşık 2 yıl önce 

de yine Bursa'da 
esrar alışverişi yap
tığı, ancak polise 
yakalanmadığı belir
tildi.
Susma haklarını kul
landıkları belirtilen 
Ahmet Ö. ile İhsan 
Ş., "Teşekkül 
halinde uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak" suçundan 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk 
edildi.

Hediye Handan 
Çakal'ın kaçırıldıktan 
sonra öldürülmesi, 
Bursa Polisi'ni alar
ma geçirdi. Bursa'da 
uzun süredir haber 
alınamayan 25 
bayanın bulunması 
ya da nerede olduk
larının tespit edilme
si için polis seferber 
oldu.
Enhar GÜNEŞ BHA 
Dersaneye gitmek 
için beklediği durak
ta yanına adres 
sorma bahanesiyle 
yaklaşan iki kişi 
tarafindan kaçırılan 
ve daha sonra da 
tecavüz edilip 
öldürülen 19 yaşın
daki Hediye, Handan 
Çakal'ın ardından 
Bursa'da halen kayıp 
olan bayanların 
bulunması için polis 
alarma geçti.
Bursa'da son 10 yıl 
içerisinde 438 

Gemlik Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür 
Hatice ERTAŞ

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bayanın kay
bolduğunu belirten 
emniyet yetkilileri, 
halen kayıp olan 25 
bayanın bulunması 
ya da nerede olduk
larının tespit edilme
si için çalışmaların 
yoğunlaştırıldığını 
belirtti.
Asayiş Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği tarafın
dan hazırlanan kayıp 
şahıslar afişi, ekipler 
tarafından şehrin 
birçok noktasına 
asılarak vatan
daşların duyarlı 
olmaları istendi.
Emniyet yetkilileri, 
afişteki kayıp 
bayanları tanıyan ya 
da görenlerin olması 
durumunda mutlaka 
"155 Polis İmdat" 
telefonunu 
aramalarını 
istedi.
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ertelenen Şükraniye maçı

göre, 2005 yılında 
tarım ürünü ihra
catına yapılacak 
ihracat iadesi 
desteği, zeytinyağı 
için 180 dolardan 
150 dolara 
düşürüldü.
Zeytinyağı dışında
ki tarım ürünlerine 
verilecek ihracat 
iadesi desteği tutar
larında değişiklik 
yapılmadı.
Tebliğ uyarınca bu 
yıl buket yapmaya 
elverişli çiçek ve 
tomurcuk ihracatı
na ton başına 
205 dolar ihracat 
iadesi ödenecek. 
Pişirilmemiş 
sebzelerin ihracatı 
için ödenecek iade 
tutarı ton başına 
79 dolar, kurutul
muş sebzeler için 
370 dolar, meyveler 
için 78 dolar, 
dondurulmuş 
sebze ve meyve 
için 68 dolar olarak 
belirlendi. Bal ihra
catına ton başına 
65 dolar, reçel, jöle, 
marmelat, meyve 
püre ve pastaları 
için 63 dolar, 
meyve suları ve 
nektarları için 134

dolar, zeytinyağı 
için 150 dolar, 
hazırlanmış veya 
konserve edilmiş 
balıklar için 200 
dolar, kümes hay
vanı etleri için 186 
dolar, kümes hay
vanı etinden 
yapılmış sosis ve 
benzeri ürünler için 
250 dolar, çikolata 
ve kakao içren gıda 
maddeleri için , 
119 dolar, bisküvi, 
gofret ve kekler için 
119 dolar, makar-

ve faizi, 
haberleşme gider
leri, gecikme zammı 
ve faizi, (telefon, 
telefaks vb.), enerji 
giderleri, gecikme 
zammı ve faizi, 
elektrik ve doğal- 
gaz borçları için 
mahpus 
edilecek.
İhracat Bağlantılı 
Tarımsal Üretim 
Sözleşmesi kap
samında tebliğle 
belirlenen ihracat 
iadesi desteğinden

nalar için de 66 
dolar ihracat iadesi 
ödemesi yaplacak. 
Yumurta için yapıla 
cak ihracatk iadesi

yararlanabilmek 
için, sözleşme ile 
birlikte ilgili ihra
catçı birliğine, 
ürünün idrak tari-

miktarı ise bin 
yumurta için
6 dolar ihracat
iadesi ödenecek. 
İhracat iadeleri, • 
vergiler, gecikme 
zammı ve gecikme 
faizi ile vergi 
cezalar, kurumlar 
vergisi (geçici vergi 
dahil), kurumlar 
vergisi tevkifatı, 
gelir vergisi 
(geçici vergi dahil), 
gelir vergisi tevki- 
fatı, katma değer 
vergisi, SSK prim
leri, gecikme zammı

ması gerekiyor.

hinden asgari
3 ay önce ön 
başvuruda bulunul

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

KAYIP
Beko Casio marka 

8 GA 7010 2407 
seri nolu yazar 

kasamın ruhsatını 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Saadettin 

TOKSABAY

Gemlikspor’un bulun
duğu gruba şöyle 
bakıldığında işlerin ne 
kadar zor olduğunu fark 
edeceksiniz.

Bu haftaki oynanan 
maçlara şöyle bir göz 
atalım.

Şükraniye - Y. Sel i m 0-0 
Orhaniye - Yıldırım 0-0 
Gemlik - Duaçınarı 1-1 
Lalaşahin - Altınok 0-0 
Her şeyin iç içe 

olduğu, hangi takımların 
ne yapacağı hiç belli 
değil.

Öteki gruplardaki 
takımların gurup birinci
leri şimdiden belli olmuş 
gibi.

Burada şu gerçek var; 
Hangi takım daha bilinçli, 
hangi takım 
düşündüğünü sahaya 
aksettiriyorsa o takım bu 
grubunda iyi yerde oluy
or.

Bursa’nın meşhur 
lodos rüzgarı yüzünden 
tehir edilen Şükraniye 
maçı bu hafta çarşamba 
günü saat 14.oo’de hipo
drom 1’de oynanacak.

Gemlikspor bu maçı 
alabilir, grubunda iyi bir 
yer düşünüyorsa bu maçı 
almalı da.

Pazar günü hiç puanı 
olmayan takımın 
Gemlikspor karşısında 
sergilediği futbol öyle 
ahım şahım bir futbol 
değildi.

Her gelen topa vurdu
lar. Birinci devrede bir 
pozisyon, ikinci yarıda 
bir gol buldular.

Bu şu demektir; 
Gemlik topa başlamadı. 
Gemlik üç dört pası bir 
arada yapamadı. 
Kanatlara topu taşıya
madılar, takımın içinde ve 
yedekte bekleyen alter
natif futbolculardan maçı 
koparacak kimse yoktu.

Bana göre yanlış. 
Kadro dışı bırakılan kişil
er bu maçta aranılan 
kişiler oldular.

Eğer A. Takımı kadro
sunda dışarıda bekleyen

en azından neticeyi etk
ileyebilecek sporcular 
olsaydı bu kadar zorlan- 
mazdık.

Daha evvelden yazdım, 
gene yazıyorum; ‘Ben 
genç takımla çıkarım, 
olursa olur olmazsa 
olmaz denmemeliydi’ 
zaten elindeki yedek 
oyuncular hep genç 
takım oyuncuları.

Bir antrenör ki, eşort- 
manları giyip sahaya çık
mıyorsa, o takım yenilm
eye mahkumdur.

Bunu inanın üzülerek 
yazıyorum.

Sakın bana nasıl 
Gemlik’lisin? demeyin. 
Acı ama gerçek.

Şu ana kadar hata 
üzerine hata yapıldı ve 
hala yapılıyor.

Sayın Coşkun ve Ömer 
Hocalar, bu maç sizin 
karnenize iyi de yazabilir 
kötü de. Çıkış yolu arayın 
ve iyi not almaya bakın.

Genç Takıma 
muhakkak ki Gemlik ve 
Gemlikspor’un ihtiyacı 
var.

Bu sene oynayan Genç 
Takımdan ne randıman 
alındı?

Koskoca bir hiç.
Yapılacak işleri yazma

ma hiç gerek yok, hepsi 
biliniyor.

Bir futbolcuyu idman
da denenmek üzere şura
da yirmi yirmibeş dakika 
oynatın denildiğinde; Bu 
laf kulak arkası atılıyorsa, 
söylenecek ve yazılacak 
hiç bir şey yok demektir.

Genede yazıyorum; Bu 
maç Gemlikspor’un gele
ceğidir. Pazar günü 
oynanan Şükraniye - 
Yavuzselim maçını bir 
gün önceden izlenmesini 
söyledim.

Maalesef!:.
Benim yapacağım tek 

şey dua etmek.
Allah mahçup etmesin 

demekten başka bir şey 
yapamam.

Gerçekçi olmak zorun
dayım.
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Bebeğim ne zaman konuşmaya başlayacak?
Bebeğin konuşmaya 
başlaması anne ve 
babalar için son 
derece heyecan verici 
bir deneyimdir ama 
bazı çocukların 
konuşmaya başla
ması zaman alabilir. 
Konuyu bir uzmana 
danıştık.
Her anne ve baba 
bebeğinin bir an önce 
konuşmasını ister 
değil mi? Ancak bazı 
çocuklar için konuş
maya başlamak 
zaman alabiliyor. 
International Hospital 
Konuşma ve Lisan 
Patolojisi Uzmanı 
Burcu Ardaman 
konuşma ile ilgili 
merak edilen tüm 
soruların yanıtlarını 
veriyor.
Bir çocuk hangi yaşta 
konuşmaya başlar?
Uzm. Burcu 
Ardaman: Bebeğin 
hayatının ilk birkaç 
haftası yemek yemek 
ve uyumak gibi biy
olojik olaylardan

oluşsa da, çok 
geçmeden anne 
babalar ikili iletişime 
şahit olmaya başlar
lar. Bebeğin anneye 
bakıp gülümseme
siyle tek taraflı olan 
iletişim bebeğin bir 
tepki vermesiyle çift 
taraflı hale dönüşür. 
İlk aylardaki bu 
sözsüz iletişim bebek 
büyüdükçe şekil 
değiştirerek sözlü bir 
hal ahr. Üçüncü 
aylarında bebekler 
daha çok sesli 
harflerin duyulduğu 
agulamalara başlar
lar. Seslerinden aç mı 
Burada her ne kadar 
genetik veya organik 
bir sebep yok desek 
de bu, bu problem
lerin kendiliğinden 

çözüleceği 
ve ortadan 
kalkacağı 
anlamına 
gelmez. Bir 
konuşma ve 
lisan 
patolöğu 

olmadıkları sürece 
anne babalar için 
neyin ne zaman prob
lem olduğuna karar 
vermek çok zordur. 
Eğer çocuğunuz 
söylediği birkaç 
kelime dışında yeni 
kelime öğrenmiyor,, 
söyledikleri çevresin
dekiler tarafından 
anlaşılmıyor veya bir 
takım ses ve lisan 
hataları zaman içinde 
düzeleceğine hiçbir 
değişiklik göstermiy
orsa bir uzman görüş 
almakta fayda vardır. 
Bazen bu durum evde 
anne babaların uygu
layacağı birkaç taktik
le çözülecek kadar 
basittir. Bazen de 
erken teşhis ve 
tedaviyle 

çocuğunuzun iletişim 
zorluğu daha kısa 
sürede ortadan kalk
mış olacak ve 
ilerleyen yaşın 
beraberinde getire
ceği sosyal, 
akademik veya duy
gusal zorluklar en aza 
indirilmiş olacaktır. 
Konuşma ve Lisan 
açısında gelişebile
cek problemlerin 
nedenleri nelerdir? 
Uzm. Burcu 
Ardaman: Konuşma 
ve lisan sistemleri 
çok daha geniş bir 
sistemin, merkezi 
sinir sisteminin bir 
parçası olduğundan 
bu sistemde meydana 
gelen herhangi bir 
aksaklık konuşma ve 
lisana da yansıyabilir. 
İşitme kaybı, öğren
me bozukluğu, oral 
deformiteler, doğuş
tan olan beyin hasar
ları veya 
damak/dudak yarık
ları çocuklarda 
değişik seviyelerde 

iletişim problemleri 
yaratabilir. Bunların 
haricinde tamamen 
gelişimsel kaynaklı 
geç konuşmalar ve 
telaffuz hataları da 
mevcuttur. Sebebi ne 
olursa olsun hiç 
unutulmaması 
gereken nokta bir 
uzmana danışmak 
için beklememek ve 
gereken tedavinin 
gecikmeden 
başlamasıdır. Her 
çocuğun birbirinden 
farklı olduğu, gelişim
lerinin farklılık 
gösterebileceği ve 
biri için doğru olanın 
diğeri için geçerli 
olmayabileceği 
unutulmamalıdır.
Aile tedavi için kime 
başvurmalıdır?
Uzm. Burcu 
Ardaman: 
Konuşma ve lisan 
bozukluklarının 
tedavisinde en önemli 
nokta doğru uzmanı 
bulmaktır. İster çocuk 
ister yetişkinlerde 

olsun konuşma, lisan 
ve yutma bozukluk
larını tedavi eden 
uzman konuşma ve 
lisan patoloğudur. 
Konuşma ve lisan 
patolojisi, psikoloji, 
pedagoji veya ody- 
olojiden farklı, başlı 
başına bir bilim 
dalıdır. Buna bağlı 
olarak eğitimi de bu 
saydığım dalların 
eğitiminden 
farkhdır.Şu anda 
dünyaca kabul 
edilen altın standart 
Amerikan 
Konuşma Lisan ve 
İşitme Derneği 
tarafından akredite 
olmuş bir üniversit
ede iletişim bozukluk
ları üzerine lisans ve 
master eğitimini 
tamamlamış ve yine 
bu dernek tarafından, 
gerekli sınav ve sta
jları tamamladıktan 
sonra, klinik yeterlilik 
belgesi verilmiş olan 
konuşma ve lisan 
patologlarıdır.

3ebek giyiminde 3 teme unsur Evlilikte tuzu biberi fazla kaçırmayın!
Normal doğum ağır
lığındaki bir bebeğin 
giyimi bulunduğu 
ortamın sıcaklığına 
göre değişir. Bebek 
giyiminde göz ardı 
edilmemesi gereken 
gereken 3 önemli 
madde vardır. Tabi 
bebeğin nerede giy
dirilmesi gerektiği 
de önemli.
1- Bebek üşüdüğü 
zaman nefes alma 
hızı artar ve huzur- 
suzlaşır.
2- Üstelik bebeklerin 
en büyük ısı kaybı 
başlarında olur.
3- Bebeğin üşüdüğü 
ellerinden veya 
ayaklarından değil, 
giyimli olan bir böl
gesi ellenince 
anlaşılır. 
Bebeğinizi giy
dirirken bu noktaları 
atlamayın: 
Yenidoğan döne
minde bebeğinizi 
yatak, karyola veya 
değiştirme masası 
gibi düz bir yüzeyde

giydirin. 
Bebeğinizin kafasın
dan bir giyisiyi 
geçirirken, yakasını 
açın. Burnuna ve 
kulaklarına dikkat 
edin. Düğmeli değil, 
çıt çıtlı tulumları ter
cih edin.
Kollarını giydirirken, 
elinizi kolun içine 
sokarak, bebeğinizin 
elini kavrayın ve 
daha sonra kolu 
geçirmeye özen 
gösterin.
Giyisilerini 
çıkarırken, sırtını ve 
başını destekleyerek 
önce kolları çıkarın.

Hangi kumaşlar ter
cih edilmeli?
Bebeklerin cildi 
oldukça hassas 
olduğundan, tene 
temas edecek giyisi- 
lerin yüzde 100 
pamuklu kumaşlar
dan üretilmiş olması 
önem taşır. Bu tür 
kumaşlar bebeği 
terletmez, cildini 
tahriş etmez.
Ayrıca sık yıkamaya 
uygundur. Giysinin 
yıkama talimatında 
yazılı kurallara 
uyulduğu sürece 
uzun süre de 
dayanır.

Kavgalar evlilik 
ilişkisinin 'tuzu ve 
biberidir' ama 
dargınlığın dozunu 
da kaçırmamak 
gerekir. Uzmanlar, 
sağlıklı bir beraber
lik için dargınlık
ların kısa sürmesini 
öneriyorlar.
Kavga ve tartış
maların da ilişkinin 
bir parçası 
olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu 
yüzden eşinizle ya 
da birlikte 
olduğunuz kişiyle 
aranızda yaşanan 
tartışmalar hemen 
moralinizi boz
masın... Ancak 
şunu da unutma
malısınız ki sağlıklı 
bir ilişki için kavga 
sonrası barışmayı 
da bilmelisiniz. İliş
ki terapisti Paula 
Hail, BBC'nin inter
net sitesinde bu 
konuda bazı hatır
latmalarda 
bulunuyor.

Kavga nedenleri 
Öncelikle sizi kav
gaya iten, tartış
manıza neden olan 
sorunları bir 
düşünün. Anlık 
sinir ve öfkeniz 
geçtiğinde bunların 
ne kadar saçma 
olduğunu siz de 
göreceksiniz. 
Sakinleştikten 
sonra karşınızdaki 
kişi ile çok daha iyi 
iletişim kur
duğunuzu siz de 
fark edeceksiniz. 
Küsmekten, 
karşınızdaki kişiye 
hakaret edecek şek
ilde konuşmaktan 
ve çocuksu 
hareketlerden 
kaçınmalısınız.
Sinirli olduğunuz 
anlarda sessi
zliğinizi korumanız 
doğru bir 
davranıştır. Ancak 
daha sonra niçin 
kızdığınızı mutlaka 
eşinize anlatın. 
Uzun süre sessiz 

kalır, kızma neden
lerinizi açıkla
mazsanız karşınız
daki kişi de yan
lışlarını düzeltme 
fırsatı bulamaz. 
Dinleyin 
Sevgilinizin de size 
yapmak istediği 
açıklamalar olabilir. 
Bunları dinlemezlik- 
ten gelmeyin. Daha 
fazla bilgi almaya 
çalışın, sizi rahatsız 
eden konuları da 
ona açıklamaktan 
çekinmeyin.
Kendinizi karşınız
daki kişinin yerine 
mutlaka koyun. 
Onun hislerini anla
maya çalışın. Bu 
konuda da objektif s 
olmaya çalışın. . I 
İçinize atmayın 
Duygularınızı gizle
meyin. Kendinizi iyi 
ifade etmeye 
çalışın. Sürekli 
içinize atmayın.
Rahatsız olduğunuz 
konuyu zamanında 
dile getirin .
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GÜNLÜK »YYASV-

Kanser tedavisinde fce Man Mrt bıW
yeşil çay umudu

İngiltere ve 
Ispanya'da yapılan 
araştırmalar, yeşil 
çayda bulunan 
'polipenol EGCG' 
maddesinden 
üretilecek olan 
ilaçlarla, çeşitli 
kanser hastalık
larının tedavisinin 
gerçekleştirilebile
ceğini ortaya 
koydu. Ispanya'da
ki Murcia Üniver
sitesi ve 
İngiltere'deki 
Norvvich Üniver
sitesinin ortak 
yürüttüğü araştır
mada, daha önce 
bu konuda yapılan 
araştırmalardan 
yola çıkıldı. Önceki 
araştırmalar, günde 
2-3 bardak yeşil 
çay içmenin kanser

TUTKU “ŞANS KAPIYI KIRINCA” 
SİNEMASI’NDA “GÖNÜL YARASI”

M HtfTA ReZı Te|: 513 64 Q6

hücrelerinin 
büyümesini 
önlediğini ortaya 
koyarken, 
yeşil çayın 
fazlasının da 
düşüğe neden ola
bileceğini gösterdi. 
Yeni araştırmada, 
yeşil çayda bulu
nan EGCG mad
desinin içerdiği 
enzimlerin, DNA'da 
tümör hücrelerinin 
oluşumunu 
önlediği Şaptandı.

Bu konudaki 
deneylerin henüz 
başlangıç aşa
masında olduğunu 
belirten bilim 
adamları, deney
lerin istenilen 
sonucu vermesi 
halinde 
EGCG maddesi ile 
kansere karşı 
etkin bir tedavi 
sağlayabilecek 
ilaçların yapılabile
ceğini ifade 
ediyorlar.

Kadın üreme hor
monları ile direkt etk
ileşiminden dolayı ve 
üreme foksiyonunun 
bir parçası olduğun
dan meme hastalık
ları jinekologlar için 
oldukça önemlidir. 
Aylık hormonlan sik- 
lusla ilişkili olarak 
meme dokusunda 
değişiklikler mey
dana gelmektedir. 
Hormonlardaki 
salınım hataları 
memedeki normal 
değişikliklerin anor
mal oluşumlar haline 
dönüşmesine sebep 
olur. Kistik oluşum
lar, fibrokistik 
değişiklikler, duktus 
(kanal) genişlemeleri, 
kanserler hormon 
aksındaki bozulmalar 
sonucu meydana 
gelebilen lezyon- 
lardır.
MEME KANSERİ 
Meme kanserlerinde 
kalıtım rolü de vardır. 
Anne, teyze ve 
kızkardeşte meme 
kanseri görülmesi 
halinde her kadının 

risk grubu içine alın
ması gerekir. Risk 
grubu kadınlarda 
meme muayeneleri 
ve mamografi-ultra- 
sonografi kontrolleri

daha erken başlatılıp 
aksamadan her yıl 
tekrarlanarak yapılır. 
Meme kanseri 40 ile 
50 yaş arasındaki 
kadınlarda en sık 
görülen ölüm sebe
bidir. Yıllık taramalar
da yapılan mamografi 
kontrolleri meme 
kanserinin daha 
erken aşamada 
yakalanmasını ve 
tedavisinin daha 
kolaylıkla yapılmasını 
sağlamaktadır.
Meme kanseri ile hor
mon kullanımı arasın
daki bağlantı oldukça 
tartışmalı bir 
konudur. Bazı hor
monların sebep ola
bildiği iddia edildiği 
gibi bazı hormonların 
da 'koruyucu etkisi 
vardır' danilmalrtadir 

EMZİRME 
Memedeki emzirme 
fonksiyonu, insan 
hayatı içinde oldukça 
önemli bir aşamadır. 
Sağlıklı emzirmenin 

olabilmesi için meme 
sağlığına dikkat 
etmek gerekir.
Laktasyon (süt 
verme) sırasında 
oluşabilecek abseler, 
meme çatlakları, 
egzamalar, mantar 
hastalıkları oldukça 
önem taşımaktadır. 
Meme absesi, süt 
veren annede meme 
başında çatlaklardan 
süt kanallarına gir
erek abseleşmeye 
sebep olan mikro
plarla oluşur. Düzenli 
aralarla emzirme, 
emzirme olmadığı 
takdirde biriken 
sütün düzenli aralarla 
boşaltılması meme 
ucu temizliği ve 
bakımı meme 
abselerinin oluşu
munu engeller.
İRİ MEME SORUNU 
Memenin aşırı 
büyümesi birçok 
kadını ve genç kızı 
oldukça rahatsız 
eden bir durumdur.

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

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 Şicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 11 86 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

ıvı

i
VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberodlu-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 514 17 00

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

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

E 

i

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Gemlikli bayan sürücü Bursa’da aracıyla lokantaya girdi

Facia olacaktı
GemliMi bayan sürücü Reyhan Tan, Bursa'dan Gemlik’teki evine dönerken, Ulucamii Caddesi’ndeki 
Pirinçhanı aralığında aracının kontrolünü kaybedince, demir engelleri aşarak bir lokantaya girdi. Çok sayıda 
müşterinin yemek yediği sırada, kimsenin yaralanmaması mucize olarak nitelendirildi. Haberi sayfa 5’de

SATILIK VİLLALAR

17 Mart 2005 Perşembe 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

Ticaret Borsası Başkanı Dillioğlu’nun Ankara’dan görüş istemesi, sert tartışmalara neden oldu.

Ticaret Borsasızda işler karıştı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şu Borsa’nın hali
Günlerdir, Gemlik Ticaret Borsasındaki 

seçimleri haber yapıyoruz.
Okurlarımız belki bu haberlerden bıktı ama 

bizler bıkmadık.
Çünkü her seçimde ilginç olaylar yaşanıyor.
Dün Disiplin Kurulu için seçimler vardı 

yine..
Disiplin kurulu seçimleri İlçe Seçim Kurulu 

tarafından yapılıyordu.
Sonuçlar yine kur’a ile belirlenecekti.
Kur’a da 4 üye Nazım Bayrak, 2 üye de 

Mehmet Dillioğlu tarafı asil üyeliğe seçilir 
ken, yedeklerde ise tersi yaşandı.

Borsa’da daha sonra yapılan toplantıda yeni 
Başkan Dillioğlu’nun Meclis Başkanlığı 
seçimlerden sonra, TOBB Hukuk 
Müşavirliğine gönderdiği yazıya gelen yanıt 
ortalığı karıştırdı.

Ben de Meclis Başkanlığı için yapılan 
seçimleri izlemiş ve haber yapmıştım.

En yaşlı üye olan Erdoğan Barutçuoğlu otu
rumu açmış ve ilk seçimlerde yine eşitlik 
çıkınca seçimleri bir hafta sonraya ertelerken, 
“Tek adayda anlaşırsanız, ben aday olmam. 
Yoksa şuraya başvururum.” demişti.

Sizin anlayacağınız, Barutçuoğlu, adaylık
tan çekildiğini söylememişti.

Bu tutanaklara da böyle geçmiş..
Borsada tartışmaya neden olan olay 

Dillioğlu’nun adaylıktan çekildiği şeklinde 
görüş bildirmesi ile nasıl sonuç alınacağının 
Ankara’dan sorulması kafaları karıştırdı ve 
tartışmaya yol açtı. Gördüğüm kadarıyla 
Ticaret Borsasında bu gerginlik sürecek. 
Haklı kim haksız kim ortada.

Gemlik Ticaret Borsası’nda dün İlçe Seçim Kurulu 
tarafından yapılan Disiplin Kurulu seçimlerinde ilk defa 
eşitlik bozuldu. Nazım Bayrak’ın listesinden 4 kişi, 
Mehmet Dillioğlu’nun listesinden ise, 2 kişi Disiplin 
Kurulu asil üyeliklerine kur’a ile seçildiler.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Dillioğlu’ 
nun Meclis Başkanlı 
ğı seçimi sırasında, 
toplantıyı yöneten 
Erdoğan Barütçuoğ- 
lu’nun seçimlerde 
eşitliğin çıkması 
üzerine, tek aday 
önerisini çekilme 
olarak nitelemesi 
ve Ankara’ya sor
ması tartışmalara 
neden oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3'de

Öğrenciye devam 
zorunluluğu yok

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
üniversitelerden 29 Haziran 2000 tari
hinden itibaren ilişiği kesilenlere yeni 
haklar getiren yasadan yararlanacak 
öğrencilerin, devam mecburiyeti bulun
madığını söyledi. Haberi sayfa 7’de

■EğiM 
kömür ihalesi yapıldı 
İlçemizde bulunan ilköğretim okulları 
için açılan kömür ihalesi dün İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 3 firma 
yetkilisinin katılımı ile yapıldı. Yıldız 
Ticaret kömürün tonuna verdiği 
186 YTL ile ihaleyi kazandı. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çanakkele geçilmez
"Dur yolcu! Bilmeden gelip 

bastığın bu toprak, bir devrin 
battığı yerdir. Eğilde kulak ver bu 
sessiz yığın, bir vatan kalbinin 
attığı yerdir."

3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 
tarihleri arasında Çanakkale 
Boğazı'nda gerçekleşen deniz 
savaşlarıyla Gelibolu 
Yarımadası'nda 25 Nisan 1915 - 
8-9 Ocak 1916 tarihleri arasında 
yapılan kara savaşları, Türk tari
hini olduğu kadar dünya tarihini 
de etkileyen çok önemli 
"harekat"tır.

Türk bağımsızlık savaşının 
temelleri, Çanakkale sularında, 
Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da 
atılmış, bu zaferler Türk Kurtuluş 
Savaşı'nın nüvesini oluşturmuş
tur.

Türk Ulusu; Anafartalar kahra
manı Mustafa Kemal Paşayı 
Çanakkale'de tanımış;

19 Mayıs 1919'da O, Samsun'a 
çıktığı gün Suriye ve Filistin 
cephelerinden terhisolarak 
Anadolu'ya dönen Türk halkı, "O 
benim kahraman komutanımdı"

,"çok derin hesaplar" içermekte
dir.

Yirminci yüzyılın başlarında 
Avrupa , sınırlarından taşıyordu. 
Ekonomik rekabet, sömürgecilik 
ve milliyetçilik akımları Avrupa’yı 
ikiye bölüyordu.

Almânya-Fransa ve Rusya- 
Avusturya arasındaki çekişmeler 
gerginliğe dönüşüyordu.

28 Haziran 1914’te Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu 
Veliahdı Arşidük Ferdinand’ın bir 
Sırp milliyetçisi tarafından 
öldürülmesiyle 1. Dünya Savaşı 
başlamıştı. Bir yandan Almanya, 
Avusturya-Macaristan ve İtalya’
dan oluşan üçlü İttifak Devletleri, 
bir yanda da Ingiltere, Fransa ve 
Rusya’dan oluşan Üçlü İtilaf 
Devletleri sonunda Avrupa’yı 
ikiye bölmüşlerdi.

OsmanlI Devleti’nin elinde 
bulunan boğazlar, konumları 
nedeniyle özellikle Avrupa için 
çok büyük bir önem taşıyordu. 
Tarih boyunca uğurlarında nice 
savaşlar verilen boğazlar strate
jik, ekonomik ve kültürel açıdan

Milli Eğitim’de 
kömür ihalesi yapıldı 
İlköğretim okulları için dün yapılan Kömür 
ihalesine 3 firma katıldı. Yıldız Ticaret ton 
başına 186 YTL vererek, ihaleyi kazandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZdiyerek Mustafa Kemal'in etrafın
da kenetlenip İstiklal Savaşı'na 
katılmıştır.

Türk Ulusu ve dünya O'nu 
böylece tanırken, O da 
Conkbayırı'da, Kocaçimen’de 
ulusunun ve Türk askerinin asıl 
cevherini yakından görüyor, daha 
sonra girişeceği Bağımsızlık 
Savaşını kesin zaferle sonuç
landıracağı kanaatini daha o 
zaman ediniyordu. 18 Mart zaferi 
kazanılmasaydı, düşman donan
ması, daha 1915'in Mart ayında 
İstanbul'a girerek OsmanlI 
İmparatorluğu'nu çökertebilecek- 
ti. Çanakkale Boğazı'nı denizden 
aşıp İstanbul'a giremeyen İtilaf 
Devletleri, 25 Nisan 1915'ten 
başlayarak 8-9 Ocak 1916'ya 
kadar süren Çanakkale kara 
savaşlarında Mustafa Kemal 
tarafından durdurulamasaydı, 
Birinci Dünya Savaşında Çarlık 
Rusyası en kısa yoldan müttefik
lerinin yardımlarına kavuşacağı 
için yıkılmayacak, muhtemelen 
Ekim 1917 Bolşevik İhtilali de 
olmayabilecekti. Bu durumda 
Almanya'nın yenilgisi hızlanacak 
ve 1. Dünya Savaşı belki de 
1915'te sona erecekti. Çanakkale 
Zaferi; üç imparatorluğun 
(Osmanh, Çarlık ve 
Avusturya/Macaristan İmparator
lukları) tarih sahnesinden silin- 
mesine neden olmuştur. Gelibolu 
Yarımadası'nda düşmana kesin 
darbeler vurarak onları yenilgiye 
uğratan Alb. Mustafa Kemal'in 
Anafartalar tepesinde yaktığı 
zafermeşalesi, Kurtuluş 
savaşımızın da yolunu aydınlat
mıştır.

Çanakkale Savaşı'na giden yol

paha biçilmez değerdeydiler.
Çanakkale Muharebeleri’nde, 

kahraman kara ve deniz kuvvet
lerimiz gibi havacılarımız da, 
üstün silah ve teknik olanaklara 
sahip düşmanları karşısında, 
kendilerine düşen görevleri 
cesaret ve üstün görev bilinci 
içinde başarıyla icra etmişler ve 
resmi İngiliz harp tarihi kitap 
larında: “Harikulade üdafaasında 
yılmadan mücadele eden ve 
sonunda başaran düşmanımıza 
hayran kaldık” dedirtmişlerdir.

Çanakkale Cephesi’nin deniz 
harekatı (Boğaz’ın zorlanması), 
kuşkusuz sıradan bir askeri 
harekat, ya da muharebe olayı 
değildir. Boğazlar, konumu ve 
tarihi önemi itibariyle, İstanbul 
Karadeniz kapısı, Çanakkale de 
Ege Denizi kapısıolarak, 
geçmişte taşıdıkları ve çağımızda 
taşımakta oldukları stratejik 
önem ve değer açısından daima 
birlikte mütalaa edilmiş ve 
edilmektedir.

Her iki boğaz, klasik ve dar 
çerçevede sadece Akdeniz’i 
Karadeniz’e, Avrupa’yı Asya’ya 
bağlayan su geçitleri ya da 
köprüler değil, Akdeniz ın öteki 
önemli su geçitlerinden 
Cebelitarık ve Süveyş kanalı ile 
de bütünleşerek, dünyanın büyük 
denizlerini ve büyük kıta kara 
parçalarını birbirine bağlayan, 
daha geniş anlamdaki jeopolitik 
konumuyla, dünya siyaseti ve 
ekonomisi üzerinde olan etkileri
ni bugün de korumaktadır. Bu 
nedenlerledir ki, Türk Boğazları, 
uluslararası ilişkilere yön ver
mede daima odak noktası 
olmuşlardır. Devam/ yarın

İlçemizde bulunan 
İlköğretim Okulları 
için açılan Kömür 
ihalesi dün yapıldı. 
Üç firma 
yetkilisinin katıldığı 
ihale sonucunda, 
en düşük ücreti 
veren Yıldız Ticaret 
ihaleyi kazanarak, 
kömür dağıtımını 
üstlendi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
Şube Müdürü 
Veysel Özmen ve 
Özel İdare Müdürü 
Ahmet Keçeci'nin 
yönetiminde 
yapılan ihaleye 
Dağlıoğlu Ticaret, 
Kurt Ticaret ve 
Yıldız Ticaret 
yetkilileri katılarak 
teklif verdiler. 
KDV hariç verilen 
tekliflerde Yıldız

Ticaretin ton 
başına 186 YTL, 
Dağlıoğlu 
Ticaretin Ton 
başına 194 YTL 
ve Kurt Ticaretin 
ton başına 188 
YTL 80 Ykrş 
verdiği öğrenildi. 
27 Bin YTL 
karşılığında 
yaklaşık 120 
ton 6200 kalori 
kömürün alınacağı 
ihaleyi kazanan 
Yıldız Ticaret

Sahibi Sefahattin 
Yıldız, kömürleri 
okullara 
gözlemcilerin 
eşliğinde 
hemen dağıtımının 
yapılacağını 
söyledi.
Açılan ihale ile 
alınan bir ton 
kömürün yüzde 
18 KDV 
eklendiğinde 
fiyatının 219 YTL 
48 Ykrş olduğu 
bildirildi.

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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Ticaret Borsası Başkanı Dillioğlu’nun Ankara’dan görüş istemesi, ^ert tartışmalara neden oldu.

Ticaret Borsası’nda işlet karıştı
Gemlik Ticaret Borsası’nda dün İlçe Seçim Kurulu tarafından 
yapılan Disiplin Kurulu seçimlerinde ilk defa eşitlik bozuldu. Nazım 
Bayrak’ın listesinden 4 kişi, Mehmet Dillioğlu’nun listesinden ise, 2 
kişi Disiplin Kurulu asil üyeliklerine kur’a ile seçildiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kuralı seçimlerle 
ilçe gündemine 
oturan Gemlik 
Ticaret Borsası’nda 
işler yine karıştı. 
Pazartesi günü 
yapılan kuralı 
seçimde iki liste 
yine 7-7 kalırken, 
en yaşlı üye sıfatıyla 
meclisi açan ve 
oturumda "Meclis 

üyelerinin bir aday 
üzerinde anlaşması 
halinde kendisinin 
aday olmayacağını" 
söylemesiyle 
erimeye başlayan 
ortam, yine 
gerginleşti.
Borsa Disiplin 
Kurulu seçim
lerinde, yine kuraya 
gidilirken Disiplin 
Kurulunun 6 kişilik 
asil üyeliklerine şu 

isimiler seçildi: 
Rem Gıda Ltd. Şti. 
adına Burhan 
Atalay, Sele 
Gıda Ltd. Şti. adına 
Mehmet Bars, 
Ruhi Cengiz ile 
Girgin Zeytincilik 
Ltd. Şti. adına 
Hakan Girgin'in yanı 
sıra diğer listeden 
Doyuran Ltd. Şti. 
adına Turgay 
Sarıca ve İsmail 
Torun kurayı 
kazandılar.
Disiplin kurulu 
yedek üyelikleri 
için yapılan kurayı 
Hikmet Değirmenci, 
Davut Yazıcı, 
Serhat Arslan, 
Emir Haşan Sönmez 
ile diğer listeden 
Mete Ltd. Şti. adına 
Fikret Mete ile 
Ersin Erenoğlu 
kazandı.
ORTALIK KARIŞTI 
Disiplin Kurulu 
seçimlerinin 
ardından Borsa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu’nun Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği Hukuk 
Müşavirliği'ne 
gönderdiğini 
açıkladığı yazıya 
olumlu cevap 
gelmesi bir anda 
ortalığın 
karışmasına 
neden oldu. 
Dillioğlu’nun, 
Pazartesi günkü 
oturumda Erdoğan 
Barutçuoğlu'nun 
sözlerini çekilme 
olarak yorumlayarak 
Odalar Birliği Hukuk 
Müşavirliği'nden 
bu yönde görüş 
istemesine tepki

gösteren 
Barutçuoğlu, 
fiilen adaylıktan 
çekildiğini açıkla
madığını söyledi. 
Dillioğlu’nun 
Odalar Birliği 
Hukuk 
Müşavirliği'ne 
kendi imzasıyla 
gönderdiği yazıda: 
"14 kişilik 
Borsamız 
Meclisinde 
Meclis Başkan 
Adayı olarak tespit 
edilen adaylar 
kanunlarda belir
tildiği şekilde 
yapılan seçim 
sonucunda eşit 
oy almış 
bulunmaktadırlar. 
Yönetmeliğin 
33. ncü maddesi 
gereğince kuraya 
gitme aşamasında 
iken adaylardan 
birisi çekildiğini 
söyleyerek yerine 
başka bir adayı 
önermiştir.
Bu durumda 
adaylıktan

çekilmeyen diğer 
aday kazanmış 
sayılır mı?" 
diyerek görüş 
istediği 
öğrenildi.
Gelen cevap 
yazısında 
olumlu görüş 
belirtildiğini 
açıklayan 
Borsa Başkanı 
Mehmet Dillioğlu'na 
başta Erdoğan 
Barutçuoğlu ve 
diğer üyeler sert 
tepki gösterdiler. 
Pazartesi günkü 
oturumun 

tutanaklarının 
okunmasıyla 
Erdoğan 
Barutçuoğlu’nun 
çekildiğini belirten 
bir ifadeye Tatlan
madığı görüldü. 
TOBB Hukuk 
Müşavirliği’nden 
gelen cevaba 
itiraz edileceği 
öğrenilirken, 
yeni Başkan 
Mehmet 
Dillioğlu’nun bu 
yazıyı taraflı ve 
maksatlı yazarak 
görüş istediği 
iddia edildi.
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AKP Gençlik Kolları’ndan 
18 Mart açıklaması

Yarın
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

18 Mart Şehitler 
Günü nedeniyle 
açıklama yapan 
AK Parti 
Gençlik Kolları 
Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
"Çanakkale 
boğazında ver
ilen muharebe 
gerek Türk tari
hi gerekse 
dünya tarihinde 
önemli yer 
tutar" dedi.
Yaklaşık beş 
yüz yıl boyunca 
üç kıtada 
mekan tutarak 
ün yapmış bir 
çok ulus ve 
ülkeyi yönetimi 
altında 
toplamış olan 
OsmanlI 
İmparatorluğu'- 
nun son 
dönemlerine 
ilişkin zor gün

lerinde, onun 
egemen 
olduğu toprak
lardan pay 
almak isteyen 
emperyalist 
devletlerin bir
leştiklerini 
belirten AK 
Parti Gençlik 
Kolları 
Başkanı 
Gencay 
Yılmaz, "Tük 
ulusunun 
Çanakkale ve 
Gelibolu 
yarımadasında 
yapılan 
muharebe ile 
bir ulusun 
şahlanışı ve 
vatanı uğruna 
neler yapabile
ceği tüm 
dünyanın 
gözleri önünde 
sergilenmiştir, 
'iki yüz e'iiı ’bın 
Mehmetçiğin

şehit olduğu ve 
kendilerine ulu 
önder tarafın
dan ölmenin 
emredildiği; 
memleketin 
doğusundan, 
batısına, 
kuzeyinden, 
güneyine 
Çanakkale'ye 
vatanları 
uğruna

savaşmaya 
değil can 
vermeye 
geldiğini tarih 
ibretle kaydet
miştir" dedi. 
Çanakkale'nin 
geçilmez 
olduğunu tüm 
dünya İngiliz 
birlik komu
tanının sarf 
ettiği ibret veri

ci, suratlarına 
bir tokat gibi 
çakılan 
"Çanakkale 
geçilmez" söz
leriyle bir kez 
daha anlaşıl 
dığını ifade 
eden Yılmaz, 
"Bize bu guru
ru yaşatan 
bütün şehitler
imizi rahmet 
ve şükranla 
anıyoruz. 
Kendilerinin 
bize emanet 
ettiği bu vatanı 
daha müreffeh 
bir hale 
getirmek için 
onların vermiş 
olduğu 
mücadeleye 
layık bir 
çalışma içinde 
olacağımıza 
söz veriyoruz" 
açıklamasını 
yaptı.

Şehitler Günü 
için tören 

düzenlenecek
Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından düzenle 
nen 18 Mart 
Şehitler günü 
anma töreni 
yarın yapılacak. 
Yarın sabah 
saat 09.00 da 
Atatürk Anıtına 
çelen klerin 
sunulmasıyla 
başlanacak 
törende, saygı 
duruşu'nun 
ardından İstiklal 
Marşı eşliğinde 
göndere

Bayrak çekilecek. 
Törende 
ayrıca günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş
manın ardından 
ilçe mezarlığına 
gidilerek Şehitler 
ziyaret edilip, 
dualar okunacak. 
18 Mart Şehitler 
Günü törenleri 
Belediye Kültür 
Merkezinde saat 
14.00 de yapılacak 
anma programıyla 
sona erecek.

Gemlikspor erteleme 
maçında 1 puana razı oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hava muhalefeti 
nedeniyle ertelen 
Şükraniye maçında 
Gemlikspor 
galibiyeti 
koruyamadı 1-1 
Dün, Şükraniye 
sahasında oynanan 
maça çok iyi 
başlayan 
Gemlikspor, 
yakaladığı 
pozisyonları 
kullanamayınca 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
Birinci amatör 
küme dördüncü 
grupta mücadele 
eden Gemlikspor, 
tek yenilgi ile

İkinciler arasında 
en iyi takım 
olurken Pazar günü 
kendi sahasında 
verdiği 2 puanın 
ardından dün

deönde götürdüğü 
maçı şanssız 
şekilde berabere 
bitirdi.
55.nci dakikada 
Yalçın'ın ayağından

1-0 öne geçen 
Gemlikspor, 
7O.nci dakikada 
yediği golle 
sahadan 1-1 lik 
sonuçla ayrıldı.

I BURSA HAKİMİYET.
. VEKENT .

GAZETELERİNE
■ İLAN ve REKLAM !
1 ALINIR 1
1 KÖRFEZ REKLAM' 
■ TEL: (0.224) 513 96 83 J
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Gemlikli bayan sürücü Bursa’da aracıyla lokantaya girdi.

Facia olacaktı
Arkadaşları ile alışveriş yaptıktan sonra Bursa’dan Gemlikteki evine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Reyhan Tan adlı bayan 
sürücü Pirinç Han aralığında aracının kontrolünü kaybederek kalabalık lokantaya girdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Alışverişin ardından 
Gemlik'teki evine 
gitmek için otomo
biliyle yola çıkan bir 
kadın, aracın kon
trolünü kaybedince 
lokantaya girdi.
Aracın girdiği 
bölümde yemek 
yiyen müşterilerin iki 
dakika önce kalk
maları büyük bir 
faciayı önledi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre 
kaza, dün saat 14.00 
sıralarında Ulucami 
Caddesi Pirinç Hanı 
arkasında meydana 
geldi. İsviçre'deki bir 
şirketten emekli 
olduktan sonra

Gemlik'e yerleşen 
Reyhan Tan, Zafer 
Plaza'da iki 
arkadaşıyla birlikte 
alışveriş yaptıktan 
sonra, Gemlik'teki 
evine gitmek için 16 
RT 816 plakalı oto
mobiliyle yola çıktı. 
Ancak Cumhuriyet 
Caddesi'ne çıkmak 
için Ulucami 
Caddesi'ndeki Pirinç 
Hanı aralığını kullan
mak zorunda kalan 
Reyhan Tan, büyük 
bir faciaya neden 
oluyordu. Ara sokak
tan geçerken 
aracının kontrolünü 
kaybeden Reyhan 
Tan, demir engelleri 
de kırarak hızla

Abdullah 
Vatansever'e ait 
lokantaya girdi. Çok 
sayıda müşterinin 
yemek yediği sırada 
meydana gelen 
kazada kimsenin 
yaralanmaması 
mucize olarak nite
lendirildi.
Otomatik vitesli 
Kaza nedeniyle 
sürücü Reyhan Tan 
ile iki arkadaşı 
büyük şok yaşadı. 
Küçük sıyrıklarla 
kazayı atlatan 
3 bayanı çevredeki 
bayan esnaflar 
teselli etmeye 
çalıştT. Olayın ardın
dan telefonla 
yakınlarını arayan

Reyhan Tan, 
kaza yaptığını 
bildirdi.Reyhan Tan, 
virajı döndükten 
sonra otomatik vites 
olan aracın kendil
iğinden hızlandığını 
ve kaymaya 
başladığını 
anlatarak, 
"Durduramayınca 
duvara çarpmayı 
düşündüm. Ancak 
başarılı olamayınca 
da lokantaya 
girdim. Kimseye 
birşey olmamasına 
sevindim" diye 
konuştu. Çok sayıda 
meraklı vatandaşın 
kaza mahallinde 
birikmesi nedeniyle 
diğer araçlar, geçiş 

yapmakta zorlandı. 
Polisler tarafından 
kalabalığın dağıtıl
masının ardından 
trafik normal akışına 
döndü. Lokanta 
sahibi Abdullah 
Vatansever ise 
yaşanan kazadan 
dolayı büyük 
şaşkınlık yaşadığını 
söyledi.
Vatansever, 
kimsenin yaralanma- 
masının tek teselli 
olduğunu belirterek, 
"Otomobilin girdiği 
bölümde, kazadan 
iki dakika önce müş
teriler yemek yiyor
du. Oradaki 
masadan kalkan 
müşteriler hesap . 

öderken, büyük 
bir gürültü duydum. 
Hemen arka tarafa 
geçtiğimde gözler
ime inanamadım. 
Masaların arasında 
otomobil vardı.
Nasıl oldu da 
koruyucu demirleri 
kırarak oraya 
girdi, anlamak 
imkansız. Şu an için 
tahminim 20 bin YTL 
zararım var" diye 
konuştu.
Kazada büyük 
hasar gören otomo
bil çekici aracılığıyla 
çekilerek otoparka 
götürüldü. Polis 
kazayla ilgili 
soruşturmasını 
sürdürüyor.

AB'den Türkiye'ye 'güçlü bir mesai'
AB üyesi ülkelerin 
dışişleri bakanları, 
Hırvatistan ile üyelik 
müzakerelerinin 
başlamasının erte
lenmesi kararıyla 
Balkanlar ve 
Türkiye'ye önemli 
bir mesaj gönder
ildiği kaydettiler. 
AB üyesi ülkelerin 
dışişleri bakan
larının Brüksel'deki 
toplantısı sonrası 
yapılan açıklamada, 
Hırvatistan'ın savaş 
suçlusu eski gener
al Ante Gotovina'yı 
tutuklayıp BM 
mahkemesine ver
memesi nedeniyle 
yarın başlaması 
gereken müzak
erelerin ertelendiği 
ve yeni bir tarih 
belirlenmediği 
kaydedildi.
'Hırvatistan'ın eski 
Yugoslavya için 
oluşturulan BM

Savaş Suçları 
Mahkemesi'yle tam 
işbirliği yaptığı 
Konsey tarafından 
belirlenir belirlen
mez, müzakerelere 
başlanacağı' belir
tilen açıklamada, 
Türkiye'ye de önem
li bir mesaj verildi. 
Bakanlar, 
Hırvatistan'a ilişkin 
kararın AB beklen
tisi olan Balkanlar 
ve Türkiye'ye insan 
hakları ve hukukun 
üstünlüğü konu
larında güçlü bir 
mesaj vermesi 
gerektiğinin altını 
çizdi.
AB'nin ilk erteleme 
kararı 
Lahey'deki 
Uluslararası Savaş 
Suçları Mahkemesi 
Başsavcısı 
Carla del Ponte, 
Hırvatistan'la ilgili 
olarak AB'ye gön

derdiği mektuplarda 
Zagreb hükümetinin 
Gotovina'nın teslim 
edilmesinde 
gerekeni yap
madığını belirtmişti. 
Buna karşılık 
Hırvatistan 
hükümeti ise elin
den geleni yaptığını 
ve Gotovina'nın 
ülkede olmadığını 
bildirmişti.
Hırvatistan ile müza
kerelere başlan
masına Avusturya, 
Macaristan, 
Slovenya, Malta,

İrlanda, Litvanya ve. 
Kıbrıs Rum kesi
minin onay verirken, 
İngiltere, Fransa, 
Almanya, İtalya, 
İspanya ve Hollanda 
ve İskandinav 
ülkeleri karşr çıktı.
Bu kararla birlikte 

AB tarihinde ilk kez 
bir aday ülkeyle 
müzakereleri ertele
di. 2003 yılında 
AB'ye üyelik başvu
rusunda bulunan 
Hırvatistan, 2007 
yılında AB üyesi 
olmayı bekliyor.

Türkiye’nin ilk bilişim 
isesi kuruluyor

TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıkhoğlu, 
Türkiye'nin ilk bil
işim lisesinin 
temelini yarın 
Edirne'nin Keşan 
İlçesi'nde atacak. 
Keşan Ticaret ve 

Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan 
Erikli'den alınan 
bilgiye göre, 140 
öğrenci kapasiteli 
lise 16 dönüm arazi 

üzerine kurulacak. 
Lise bünyesinde 90 
öğrenci kapasiteli 
bir yurt bulunacak. 
Okul, 850 bin 
YTL'ye mal olacak.
Erikli, Türkiye 

genelinde 20 bil
işim lisesi kurula
cağını belirterek, 
bunlar arasında 
yalnız Keşan'daki 
lisenin ayrı bir 
binada hizmet vere
ceğini kaydetti.



17 Mart 2005 Perşembe SayfaDIŞ HABER

KKTC’deÇTP- DP hükümeti AB, Histii ilt ■Hal altlti
meclisten güven oyu aldı
C'de 20 Şubat 
mlerinin ardın- 
kurulan, 
met Ali Talat

luriyetçi Türk
i (CTP)-
•krat Parti (DP)
>yon hükümeti 

leclisi'de 
üvenoyu aldı. 
Cumhuriyet Meclis 
laşkanı Fatma 
ikenoğlu başkalı
ğında saat 10.40'ta 
oplanan Meclis 
Şenel Kurulu'nda, 
► Mart'ta kurulan 
I. Talat Hükümeti 
fin güvenoylaması

la, 29 mil- 
"kabul",

19 miletvekili de 
"ret" oyu kullandı. 
Oylamaya bir 
UBP bir de DP 
milletvekili katıl
madı.50 üyeli 
Cumhuriyet 
Mecjisi'nde,

CTP’nin 24, 
Ulusal Birlik 
Parti'nih 
(UBP) 19, DP'nin 6, 
Barış ve Demokrasi 
Hareketi'nin de 
(BDH) 1 milletvekili 
var.

AB, "savaş 
suçlularını tutukla
madığı ve iade 
etmediği" gerekçe
siyle Hırvatistan ile 
üyelik müzakereler
ine başlamayı 
erteledi.
AB dönem başkanı 
Lüksemburg'un 
Dışişleri Bakanı 
Jean Asselborn'un 
Brüksel'de 25 
AB üyesi ülkenin 
dışişleri bakan
larıyla yaptığı 
toplantının ardın
dan
AB'li bir diplomat, 
"Dönem başkanlığı, 
yarın Hırvatiştan ile 
müzakerelere 
başlamak için 
gerekli çoğunluğun

ABD'n in terör senervofarı

olmadığı sonucuna 
vardı" dedi.
Diplomatlar, üye 
ülkelerin çoğun
luğunun, 
Hırvatistan ile 
müzakerelere, 
eski general 
Ante Gotovina'nın 
eski Yugoslavya 
için oluşturulan 
BM Savaş Suçları 
Mahkemesi'ne 

teslim edilinceye 
kadar karşı 
çıktığını kaydetti. 
Bakanlar, günün 
ilerleyen saat
lerinde müzak
erelerin başlaması 
için yeni bir tarih 
belirleyecek 
ya da tarihi açık 
bırakıp bırakma
maya karar 
verecek.

BAYRAMOĞLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA I

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN - Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
<=> BUZDOLABI
<=> AVİZE ÇEŞİTLERİ 

HER MARKA MASA 
TELEFONLARI

«=> TELSİZ TELEFONLAR
<=> ELEKTRİK 

SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR 

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER

Amerikalı uzman
ların hazırladığı 
en olası terör 
senaryoları ye 
bunların olası 
insani ve 
ekonomik etkileri
ni içeren rapor 
yanlışlıkla inter
nette yayımlandı. 
New York Times 
gazetesi, İç 
Güvenlik 
Bakanlığı'nın 
bu raporunun 
yayımlanma 
amacıyla hazırlan
madığını, ancak 
raporun taslak 
metninin Hawaii 
hükümetine ait bir 
internet sitesinde 
yanlışlıkla yayım
landığını yazdı. 
Senaryolar, 
13 bin kişinin 
ölümünün hede
flendiği 5 ayrı 
kentte bomba 
yüklü araçların

kullanıldığı şarbon 
basiliyle düzenle
nen saldırılar, 
17 bin 500 kişinin 
ölümünün hede
flendiği klor yüklü 
bir tankerin infilak 
ettirilmesi, 540 
kişinin öleceği, 
ancak ekonomik 
zararları yıkıcı ola
cak kirli bombalı 
saldırı, 2 bin 500 
kişinin öleceği 
havaalanı, gar gibi 
yerlerin tuvalet
lerinde akciğer 
vebasının yayıl
ması olarak 
sıralanıyor.

İç Güvenlik 
Bakanlığı ise, 
bu tür olası 
saldırıların hazır
landığına ilişkin 
güvenilir bilgilere 
sahip olmadık
larını, raporun 
amacının halkı 
korkutmak değil, 
hükümet kuram
larının olası 
saldırıları 
önlemek ya da 
gerekirse karşılık 
vermek için ne 
yapması gerektiği
ni belirlemesini 
sağlamak 
olduğunu açıkladı.

BAYRAMOGLU EMLAK'IA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordanda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

GEH.K

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37 
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 51420 10

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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fctıWiMZMiılt;ııri
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
üniversitelerden 29 
Haziran 2000 tari
hinden İtibaren 
ilişiği kesilenlere 
yeni haklar getiren 
yasadan yarar
lanacak öğrenci
lerin, devam 
mecburiyeti bulun
madığını söyledi. 
Çelik, yasa ile her 
öğrenciye bir öğre
tim yılı devam ve 
her ders için 3 
sınav hakkı 
tanındığını belirtti. 
Üniversitelerin 
örgün eğitim 
yapılan bölüm
lerinden 224 bin 
öğrencinin yasadan 
yararlanacağını 
hatırlatan Çelik, bu 
öğrencilerin büyük

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE .

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : (0.224) 513 96 83 ,

ŞENEN BalıheMMatalefitali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
** Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları
* İpAğ

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

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

%

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

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

bölümünün meslek 
yüksekokullarına 
döneceğini kaydet
ti.
Çelik, "Bu af, 
üniversitelere ciddi 
bir maliyet 
getirmeyecek. Bir - 
kontenjan zorla
ması da yoktur" 
dedi.

TBMM'de bir süre 
önce yasalaşan 
ancak 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet

Sezer tarafından, 
330, oyla kabul 
edilmediği ve af 
kapsamına girdiği 
gerekçesiyle veto 
ederek TBMM'ye 
yeniden 
görüşülmesi için 
gönderilen yasa 
tasarısı, Meclis 
Genel Kurulu'hda 
dün görüşüldü. 
Oylamaya 426 mil
letvekili katılırken 
356 'kabul', 67 'red' 
ve 3 'çekimser' oy 
kullandı.

Geciken haklar 
iade ediliyor

Kamu kurumlarında 
"Yardımcı 
Hizmetler" sınıfında 
yıllardır kadrolarının 
dışında çalıştırılan
lara, Görevde 
Yükseltme 
Yönetmeliği 
çerçevesinde 
hizmet içi kurslar 
düzenlenecek. 
Ancak Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda 
Yardımcı Hizmetler 
Sınıfı'nda çalışan 
yaklaşık 7 bin 500 
çalışan, bu hizmet 
içi kurslardan muaf 
tutulup, sınavla 
kurum içi yükselme 
sınavlarıyla 
çalıştırıldıkları 
kadrolara atanıp 
gecikmiş haklarına 
kavuşturulacaklar. 
Edinilen bilgiye 
göre, kamu kurum- 
larında Yardımcı 
Hizmetler Sınıfı kap
samında memur, 
şoför ve değişik 
işlerde çalıştırılan, 
ancak bu kadrolara 
ilişkin özlük haklar
dan yararlanamayan 
çalışanlar için 2005 
yıjı içerisinde 75 
saatlik hizmet içi 
kurslar düzenlenip 
sınavla çalıştırıldık
ları kadrolara geçiş
leri sağlanacak.

Medyada yabancı sermayenin önü açıldı
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF) iştirak
lerinin veya 
yönetim ve 
denetimi devralı
nan şirketlerin 
hisselerinin veya 
aktiflerinin satışın
da Fon'a da 
yetki veren, 
ayrıca, 
yabancıların ulusal 
yayın yapan kuru
luşlarına belli 
koşullar 
çerçevesinde sahip 
olabilmesine 
olanak sağlayan 
yasa teklifi, TBMM 
Genel Kurulu'nda

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda bu 
kapsamda 
çalıştırılan 7 bin 500 
çalışan bulunuyor. 
MEB yetkilileri, 
Bakanlık ve taşra 
teşkilatındaki per
sonel yetersizliği, 
hizmet içi eğitim 
merkezlerinin yeter
siz oluşu, zaman ve 
iş kaybının önüne 
geçilmesi için 
Başbakanlığın 
Çerçeve 
Yönetmeliği gereği 
olan toplam 75 saat
lik (3 hafta) hizmet 
içi kurslardan muaf 
tutulacak.
Başbakanlık konuya 
ilişkin çerçeve 
yönetmeliğinin 
dışında tutulacak 
olan MEB person
elinin kurum içi 
yükseltme sınavları, 
her il milli eğitim 
müdürlüklerince 
2005 yılı sonuna 
kadar yapılmış ola
cak. Sınavı geçen 

kabul edildi.
Yasa, Fon iştirak
lerinin veya yöne
tim ve denetimi 
devralınan şirket
lerin hisselerinin 
veya aktiflerinin 
cezai yollarla 
paraya çevrilerek 
alacağın mahsup 
edilmesinde, şirket 
yönetimiyle birlikte 
Fon'a da yetki 
veriyor. Yasa, 
Radyo ve 
Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları 
Hakkındaki 
Kanun'da yer alan 
ve yabancı ser

yardımcı hizmetler 
sınıfındaki çalışan
lar, çalıştırıldıkları 
kadrolara ilişkin 
haklara kavuşacak. 
15-20 yıldan beri 
Yardımcı Hizmetler 
sınıfında çalıştırılan 
sınavla birlikte 
memur, memur 
olarak çalışanlar ise 
Veri Hazırlama İşle
timi kadrolarına 
geçirilecek. Bu 
kadrolara geçişle 
birlikte çalışanlara, 
aylık maaşlarında 
olacak iyileşmelerin 
yanı sıra 400 milyon 
emekli maaşı alacak 
olan bir yardımcı 
hizmetler sınıfındaki 
bir çalışan, memur 
kadrosuna geçtik
ten sonra emekli 
maaşı yaklaşık 600 
milyon olacak. 
Ayrıca emeklilik 
halinde, çalışanların 
bu kadro değişiklik
lerinin getirisi 
emekli ikramiyeler
ine de yansıyacak.

mayenin bir ulusal 
radyo ve tele
vizyondaki payını 
yüzde 25 ile 
sınırlayan hükmü 
de değiştiriyor. 
Buna göre, ulusal 
radyo ve televizyon 
yayın kuruluşunda 
yabancı sermaye 
payı, Radyo ve 
Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları 
Hakkındaki 
Kanunun ilgili 
diğer maddeleri 
saklı kalmak 
kaydıyla herhangi 
bir sınırlamaya 
tabi tutulmayacak.
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TCKVa 6 ay erteleme işlemi Eşkal nasıl belirleniyor?
Basın Konseyi'nin 

çağrısı üzerine 
biraraya gelen 
medya yöneticileri 
ve temsilcileri 
tarafından kurulan 
Medya Çalışma 
Grubu, 
1 Nisan'da yürür
lüğe girecek y 
eni Türk Ceza 
Kanunu'nun 
6 ay ertelenmesini 
istedi.
17 kişiden oluşan 
Medya Çalışma 
Grubu'nun, ilk 
toplantısının ardın
dan yapılan 
açıklamada şu 
görüşlere yer 
verildi: 
"Medya Çalışma 
Grubu, yeni Ceza 
Yasası'nın iletişim 
özgürlüğünü kısıt
layan hükümlerinin 
bugünkü siyasi 
iktidarın 2 yılı 
aşkın süredir

izlediği 
demokratikleşme 
politikaları 
doğrultusunda 
değiştirilmesi 
talebinde ısrarlı 
olduklarını 
belirtmeye, bu 
amaçla medya 
dünyası olarak 
en kısa zamanda 
somut önerileri 
tüm ilgili ve 
yetkililere sun
maya, söz konusu 
önerilerin temel 
ilkesi olarak siyasi 
iktidardan 
'Türkiye’yi 
görevlerini yapmak 

nedeniyle 
gazetecilerin 
hapse atıldığı 
bir ülke olmaktan 
çıkarma' taah
hüdünün yerine 
getirilmesini 
istemeye, bu 
önerilerin 
önümüzdeki 
kısa zamanda 
değerlendirilip 
gerekli yasal 
düzenlemenin 
yapılabilmesi için 
yürürlük tarihinin 
6 ay süreyle erte
lenmesini tavsiye 
etmeye karar 
vermiştir."

Mağdurların tarifi 
üzerine bilgisayar 
ortamında eşkal çiz
imi yapan program
ların güvenilirliği 
tartışma konusu 
oldu. Emniyetin 
internetten indirdiği 
bu programların, 
Türk insanının 
fiziksel özelliklerini 
tam yansıtamadığı, 
dolayısıyla da 
yerli bir yazılıma 
ihtiyaç olduğu 
savunuluyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre, mala ve 
şahsa karşı işlenen 
suçlarda bir önceki 
yıla göre yüzde 10 
artış yaşanırken, bu 
yoğun suçlu 
ortamında polis için 
1 Nisan'da yürür
lüğe girecek olan 
Türk Ceza Kanunu 
(TCK), Ceza İnfaz 
Yasası ve Ceza

M una Kemeleri 
Kanunu ile birlikte 
polisi delile götüren 
unsurların da önemi 
artacak. Avrupa

Birliği Uyum 
Yasaları'nın ardın
dan hızla kendini 
yenilemeye çalışan 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, bu 
konuda AB ülkesi 
ülkelerin finanse 
ettiği birçok projeyi 
hayata geçirmeye 
çalışıyor. Bütün 
bunları yapmaya 
çalışan 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
görgü tanıklarının 
tarifi üzerine tespit- 
eşkal çizimi yapan 
bir programa 
sahip olmadığı 
öğrenildi.
Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
taşra birimlerinde, 
Olay Yeri İnceleme 
Kimlik Tespit 
Şube 
Müdürlükleri'nde 
kullanılan mevcut 
programların birim
lerin kendi imkanları 
ile edindikleri kor
san programlar ya 
da internetten 

indirilen programlar 
olduğu iddia edildi. 
Bu programları en 
çok talep eden 
asayiş ve terör bir
imleri ise yapılan 
çizimlerde istedik
leri verimi alamadık* 
larından şikayetçil
er. İHA muhabirinin 
bu konuda 
görüşünü sorduğu 
üst düzey bir 
emniyet yetkilisi, 
yapılan çizimlerin 
birbirlerine ben
zediğinden şikayet 
ederek mevcut pro
gramlar yurtdışın- 
dan geldiği için 
Türk insanının 
fiziksel özelliklerinin 
çizimlerde tam yan- 
sıtılamadığını bildir
di. Batı ülkelerindeki 
polis merkezlerinde 
bu programlarının 
yanı sıra ressam
ların da görev yap
tığına dikkat çeken 
yetkili, ressamların 
çizimlerinin eşkal 
tespitinde çok daha 
başarılı olduğunu 
vurguladı.

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



17 Mart 2005 Perşembe [3sEsS Sayfa 9

jrenci affı kabul edildi •lÜİOıOaroscfl
Barbaros BALMUMCU

TBMM'de bir 
süre önce 
yasalaşan ancak 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından, 330 oyla 
kabul edilmediği ve 
af kapsamına girdiği 
gerekçesiyle veto 
ederek TBMM'ye 
yeniden görüşülmesi 
için gönderilen yasa 
tasarısı, Meclis 
Genel Kurulu'nda 
görüşülüyor.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın ka 
katıldığı oturumda 1. 
maddeye bağlı geçici 
50. madde, 356 oyla 
kabul edildi.
Oylamaya 426 mil
letvekili katılırken 
356 'kabul', 67 ’red' 
ve 3 'çekimser' oy 
kullandı.
YÖK Kanununa 2 
geçici madde eklen
mesine dair 
Kanunun ayrıntıları 
şöyle:
"- Yükseköğretim 
kuramlarının hazırlık 
ve diğer bütün 
sınıflarında ön lisans 
ve lisans düzeyinde 
öğrenim yapan 
öğrencilerden, 200- 
2001 öğretim yılında 
bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar- 
kendi isteğiyle ilişiği 
kesilenler dahil- her 
ne sebeple olursa 
olsun ilişkileri 
kesilmiş öğrencilere 
ilişkilerinin kesilme
sine neden olan 
bütün dersler için 
öğretim yılı devam 
ve 3 sınav hakkı 
verilecek
- Öğrenciler, daha 
önce başarısız 
oldukları ders pro
gramlarından 
çıkarılmış derslerin 
yerine kuramlarınca 
belirlenecek başka 
derslerden sınava 
girecekler. Bu sınav
da başarılı olmaları 
halinde öğrenciliğe 
intibakları yapılacak. 
- Uygulamalı eğitim- 
öğretim yapan 
okullardan ayrılan 
öğrencilere, devam 
edemedikleri dersler 
ve uygulamalar için

ilgili yükseköğretim 
kurumunca devam 
imkanı sağlanacak. 
Bu öğrenciler için 
kanunun öngördüğü 
sınav süreci ile ilgili 
yönetmeliklerdeki 
devam şartın!'’ 
tamamladıktan sonra 
başlayacak.
- Sınıf geçme sistemi 
uygulayan yük
seköğretim kuram
larında en çok uç 
dersten başarısız 
olup bir üst sınıfa 
geçemeyen öğren
cilere, üst sınıfa 
devam etme ve alt 
sınıfta başarısız 
Oldukları dersler için 
üç sınav hakkı 
verilecek.
- Not ortalamaşı f 
sebebiyle sınıf geçe
meyen veya mezun 
olamayan öğren
cilere, istedikleri üç. 
dersten not yükselt
mek için bir sınav 
hakkı tanınacak.
- 2547 sayılı kanunda 
öngörülen azami 
öğrenim sürelerini 
doldurdukları için, 
kurumlan ile ilişkileri 
kesilen öğrencilere, 
alamadıkları dersler 
için bir defaya mah
sus olmak üzere 1 yıl 
devam etme ve sınav 
hakkı tanınacak.
- Müracaat süreleri 
içerisindeki askerlik 
zamanı gelmiş olan
lar, bu kanun 
hükümlerine göre 
verilmiş hakları kul
landıkları takdirde 
tecilli sayılacaklar. 
- Halen askerlik 
görevini yapmakta 
olanların terhis
lerinden sonraki iki 
ay içinde müracaat 
hakları saklı olacak. 
- Gözlem altında 
veya tutuklu bulu
nanlar, bu hallerinin 
sona ermesini

takip eden iki 
ay iğinde müracaat 
ettikleri takdirde, 
bu kanun hükümleri 
çerçevesinde hak
larını kullanabilecek
ler. Yani aftan ' 
yararlanabilecekler. 
- Aftan yararlanmak 
isteyen her öğrenci 
kanun yayımlandık
tan sonra 2 ay içinde 
ilgili yükseköğretim 
kurumuha 
başvuracak.
-2000-2001 öğretim 
yılında bu kanun 
yürürlüğe girdiği \ 
tarihe kadar, lisan
süstü öğrenim 
görürken, her ne 
sebeple olursa olsun 
kurumlan ile ilişiği 
kesilen öğrencilere 
başarısız oldukları 
dersler ve yeterlilik 
için iki sınav hakkı; 
yüksek lisans öğren
cileri için bir yıl, 
doktora öğrencileri 
için iki yıl tez hazırla
ma süresi verilecek. 
- Doktora yeterlilik 
sınavına girebilmek 
için, yabancı dil 
sınavında başarısız 
olanlara bir sınav 
hakkı tanınacak.
- 2000-2001 öğretim 
yılından bu kanun 
yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar, sanatta 
yeterlilik veya tıpta 
uzmanlık alanlarında 
başarısız olanlara, 
başarısız oldukları 
derslerden laboratu
ar ve uygulamalı der
slere devam ve eksik 
rotasyonlarını 
tamamlamaları 
şartı ile iki sınav 
hakkı tanınacak. Bu 
haklardan yararlan
mak isteyenler de 
kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren 2 ay içinde 
müracaat şartı 
aranacak".

Gemlik seyircisi
Her yazımda Gemlikspor 

futbolcularının bir şey yapa
madıklarını dile getiriyorum.

Sahamızda oynadığımız 
maçlarımızı bu şutundan 
yazarak ve Belediye hoper- 
lörlerinden günlerce anonos 
yaparak çağrı yapıyoruz.

Maalesef sahamızda 
oynadığımız maçlara 
bakarsanız seyircilerde 
gereken alakayı göremedik.

Biz Gemlik’liler 
Gemlikspor’a gereken 
alakayı ve sevgiyi göstere
mezsek bu sporculardan 
başarı beklemek zor olur.

Gemlik’li soruyor, maç ne 
oldu? Neden soruyor
sunuz? Stada giriş parayla 
değil. Gemlik halkından 
maalesef oynadığımız 
maçlarda üçyüz kişiyi 
geçmeyen spor sevenleri 
görüyoruz.

Eski sporcu olarak üzün
tümü burada dile getiyorum.

Biz elli sene evvel inanın 
Atatürk Stadında dört beş 
bin kişinin karşısında 
Gemlikli temsil ediliyordu.

Bize gösterilen bu sevgi 
ve alakayı her zaman söyler, 
bu seyirci ile gururlanırdık.

Gemlikspor sizden kaddi 
yönde hiç bir şey istemiyor. 
Bize manen destek çıkın- 
destek çıkın.

Bu hafta deplasmanda 
A İti no k’la oy nacağız. 
(Cumartesi veya pazar)

Elli sene evvel 
dediğimde, Bursa’ya giden 
yol bu kadar güzel değildi. 
Gemlik - Bursa bir saati 
geçer durumdaydı, şimdi 
ise 20 dakika.

Bugün Gemlik’te 80 bin 
nufus yaşıyor. Gemlikspor 
ne yaptı diye soru sor
mayın, lütfen gelin seyredin. 
Spora biraz gönül veren siz 
değerli arkadaşları maça 
bekliyoruz.

Siz bize sevgi gösterin 
ki, Gemlikspor’lu kardeşler
imiz sizi sevindirsin.

Yazacak çok şey var bana 
göre bu kadar yeter.

Siz kıymetli Gemlikspor 
severler. Sizler birşey vere
ceksiniz ki sporculardan 
birşey isteyin.

Gemlikspor’a karşı olan
lar, neden Gemlikspor’u 
sevmiyorsunuz?

Benden bu kadar. Üzülüy
orum.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ .'(0.224)513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Karfez
■■i GUNLUlğSİYASİ GAZÇTE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE
OLDUNUZ 

MU?
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“Sağlıklı beslenmenin 8 kuralı”
Bu sağlık tuhaf şey. 
Mesela sağlık için diyet 
yapsanız ama stresli 
olsanız, sağlıklı olamıyor
sunuz. Egzersiz yapsanız 
ama açık havada bulun- 
masanız oksijensiz kalıp 
gene sağlıksız oluyor
sunuz. Velhasıl sağlıklı 
olmanın en az 8 şartı var 
Sağlıklı yaşamanın en 
temel kurallarından biri 
sağlıklı beslenmek. 
Beslenme deyince 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, gün
lerce 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,

Zekasını şansa bırakmayın
Fenilketonüri 
Türkiye'de, akraba 
evliliğini fazla 
olması nedeniyle 
çok görülüyor. 
Türkiye'de 4 kişi
den biri akraba 
evliliği yapıyor, 
evliliklerin yüzde 
70'i ise birinci 
dereceden akra
balar arasında 
yapılıyor. Beyinde 
difenilanilin enzi
minin fazla sal
gılanması sonucu 
ortaya çıkan, 
çocuğun zihinsel 
ve bedensel gelişi
mi engelleyen 
genetik geçişli 
Fenilketonüri'nin 
nedeni ise akraba 
evliliği. Almanya'da 
9 binde bir, 
İngiltere'de 10 
binde bir, 
Fransa'da 18 binde 
bir, Japonya'da 60 
binde bir 
görülürken 
hastalık, Türkiye'de 
4 binde bir 
görülüyor.
Türkiye'de her yıl 1 
milyon 500 milyon

yüksek tansiyon gibi 
bozukluklara yol açar. 
Derin temiz hava solu
yarak hücrelerdeki oksijen 
oranını artırabilir, böylece 
vücut fonksiyonlarını 
düzenleyebiliriz. Temiz 
hava, enfeksiyonlara karşı 
hücresel direnci artırır. 
Öğrenmeye yardımcı olur. 
Bazı alerjik durumları 
azaltır. Sakinleşmek ve 
dinlenmek için beyin 
fonksiyonlarını düzenler. 
Kan basıncını 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 kullanılmıştır. 
Güneş ışığı, deri altındaki 
kolesterolü D vitaminine 
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 

çocuk dünyaya 
geliyor yani 
Türkiye’de her yıl 
yaklaşık 400 
Fenilketonürili 
hasta bekleniyor. 
Türkiye'de halen 2 
bin 284 Fenilke 
tonüri hastası 
bulunuyor. 100-150 
civarındaki hasta 
ise kayıt altında 
bulunmuyor. 
Fenilketonüri, 
çocuk doğduktan 
24-72 saat arasında 
topuğundan alınan 
2 damla kan ile 
teşhis ediliyor ve 
yurtdışından getir
ilen özel mamalarla 
çocukta görülecek 
zeka ve bedensel 
gerilik 
önlenebiliyor. Bir 
Fenilketonürili has
tanın devlete 1 yıl
lık maliyeti 18 mil
yar lirayı buluyor. 
1987 yılında 
Fenilketonüri tara
ma programı başla
tan ve kan alma 
oranı yüzde 5 olan 
Sağlık Bakanlığı, 
2003 yılında kan

alma oranını yüzde 
70'e çıkardı. 
Bakanlık, 
Türkiye'yi Ankara, 
İstanbul, İzmir, 
Bursa, Antalya, 
Erzurum ve 
Samsun olmak 
üzere 7 bölgeye 
ayırdı. Artık, 
çocuklardan alınan 
kanlar bu örgel
erdeki Hıfzıssıhha 
Merkezlerinde 
toplanacak, ince
lenecek, 
Fenilketonüri . 
olduğu belirlenen 
çocukların tedavi
leri bu merkezlerde 
sürdürülecek. 
Böylece, çocuk
ların bedensel ve 
zihinsel gelişimi 
şansa 
bırakılmayacak.
1 MİLYONLUK 
İLAÇ ÇOCUĞUN 
GELECEĞİNİ KUR
TARIYOR 
Öte yandan 
Bakanlık Fenilke 
tonüri Programını 
yürütürken, 
Hipotroid pro-
gramını da yürütm- bulunuyor

güneş ışınlarının 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, dinlen
mek, oyun oynamaktan 
aile ve dostlarla geçire
ceğiniz zamana, kendinize 
ayıracağınız vakte, 
ibadete, doğru düşünme 
ve beslenmeye kadar her 
şey girer. Beslenmede 
ölçülü olmak için:Size 
zarar verecek hiçbir şeyi 
yemeyin ve sağlıklı besin
lerle beslenin. Kahvaltınızı 
Ve öğle yemeğinizi sıkı, 
akşam yemeğinizi de hafif 
yiyin. Yemek aralarında 
atıştırmayın. Farklı ama 
rafine edilmemiş besinler 
yiyin. Bir öğünde fazla 
çeşit yemeyin. Düzenli 
zamanlarda ve rahat 
ortamlarda yemek yiyin. 
Yediğinizden zevk ahn. 
Dördüncü kural:
Dinlenmek
Dinlenmek insan1 için en 
iyi tedavi yöntemidir.
Hasta olduğunuzda yap

eye başladı. Artık 
topuktan iki damla 
kan değil, dört 
damla kan 
alınıpFenilketonüri 
testi yapılırken, 
Hipotroid testi de 
yapılacak. İyot 
eksikliği ve akraba 
evliliğinden kay
naklanan Hipotroid 
Türkiye'de 2 bin 
600 kişide bir 
görülüyor. Yılda 
ortalam 600 vaka 
bekleniyor. Çocuk
ta iyot eksikliği 
6'ıncı ayda zekanın 
sıfırlanmasına 
neden oluyor. 
Bakanlık ise 
çocuğa teşhis 
konulduktan sonra 
1 milyon liralık ilaç 
tedavisi uyguluyor. 
1 milyonluk ilaç 
çocuğun zihinsel 
özürlü olmasını 
engelliyor.
Bakanlık yetkilileri, 
aileleri 
"Çocuğunuzun 
zekasını şansa 
bırakmayın" 
uyarısında

manız gereken ilk şey yat
mak olmalıdır.
Dinlenmenin iyileştirici 
gücü, diğer tedavi yöntem
lerin başarısına da yardım
cı olur. Yeterince dinlen
memek ise insanı 
hasta eder.
Dinlenmek için sadece 
uyumak gerekmez. Bazen 
ortam değişikliği bile 
vücudu ve zihni din
lendirir. Farklı kasları kul
lanmak, farklı şeyler 
düşünmek gevşemeye 
yardımcı olur. Birçok 
insanda görülen sinirsel 
bozukluklar kendini aşma 
çabası ve aşırı yorgunluk
tan meydana gelir. 
Dinlenmek için zaman 
ayırın. Dışarı çıkın, bir 
iskemleye oturun ve hiçbir 
şey yapmayın. Bu öneri 
size uygun gelmiyorsa, 
yeterince dinlenmek için 
davranışlarınızı değiştirm
eniz gerekiyor demektir. 
İyi bir uyku için midenizin 
boş olması gerektiğini 
unutmayın. Uyurken 
odanıza temiz hava 
girdiğinden emin olun. 
Eğer uyurken temiz hava 
alamazsanız, 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 alacağınız 
doğal besinleri seçin. 
Kahvaltı: Tahıl, iki 
meyve, tam tahıl 
ekmeği (rafine 
edilmemiş undan 
yapılan ekmek), ceviz 
veya fındık, tahıl ya da 
soya sütü, kahvaltıdan 
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 vücudunuzdaki suyun 
yüzde 10'unu kaybetmek 
ciddi sorunlar doğurur. 
Yüzde 9O'ı su olan kan, 
besinleri hücrelere taşır ve 
buradaki atıkları alır. 
Normal bir insan için 
günde 6-8 bardak su yeter- 
lidir. Eğer idrarınız renksiz 
ve kokusuzsa yeterince su 
alıyorsunuz demektir. 
Yemekle birlikte su 
içmeyin, çünkü bu su 
sindirim sıvılarına karışır 
ve etkilerini azaltır. En iyi 
sonucu almak için, yemek
ten en az yarım saat önce 
veya sonra su için. 
Uykudan önce bir ya da iki 
bardak su içilmeli. Birçok 
kez, sadece yeterince su I 
içmek bile, kabızlık, bas vu | 
sırt ağrısı gibi rahatsızlık J 
ların giderilmesini sağlar । 
Yedinci kural: Egzersiz 
İnsan vücudu hareket için ı 
tasarlanmıştır. Egzersizin l 
birçok yararı vardır: Nabzı 
ve tansiyonu düzenler. 
Kandaki kolesterol ve lipid 
(yağ) oranını düşürür.
Solunum yollannı açarak 
vücuda daha fazla hava 
girmesini sağlar. 
Eklemlerdeki esnekliği 
artırır. Beyindeki "iştah" 
merkezi daha etkili 
çalıştığı için iştahı kontrol 
eder. Oksijen sirkülasy
onunu ve alimim artınr, bu 
da sinirlerin ve dokuların 
beslenmesini sağlar. 
Kasları ve damarları 
güçlendirir. Haftada beş I 
altı kez 20 dakika boyunca ' 
yapabileceğiniz bir egzer- I 
siz türü seçin. Unutmayın; I 
egzersiz yapacak zaman | 
bulamayanlar, hastalık için 
zaman ayırmak zorunda 
kalırlar.
Sekizinci kural:
Doğadaki güce inanın: 
Yaşam tarzımızda 
değişiklikler yaparken 
bazen cesaretimiz kırılır. 
Ancak bunu tek başına 
yapmak zorunda 
olmadığımızı bilmek 
cesaret vericidir. Doğadaki i 
güce inanın. Cesaretiniz 
kırıldığında doğayı izlemek L I 
yeterli olacaktır.



17 Mart 2005 Perşembe Sayfa 11

Bıldırcın yymurtaşm 
faydalarım biliyor musunuz?

Dişeti hastalıklarını önemseyin
Protein açısından 
zengin olan bıldır
cın yumurtasının, 
bağışıklık sistemi
ni güçlendirdiği, 
özellikle çocuklar 
için faydalı olduğu 
bildirildi.
Selçuk Üniversite
si Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Yılmaz 
Bahtiyarca, hay
vansal protein
lerin, verdikleri 
yüksek enerjinin 
yanı sıra çocuklar
daki bedensel 
gelişimin sağlıklı 
olarak gerçek
leşmesine yardım
cı olduğunu 
kaydetti.
Bıldırcın yumur
tasının içeriğindeki 
besleyici mad
delerin yoğunluğu 
nedeniyle yaygın 
olarak tüketilen

OU “ŞANS KAPIYI KIRINCA” 
SİNEMASI’NDA “GÖNÜL YARASI”

BUHAFTA Rez. Tel = 5136406

tavuk yumurtasın
dan farklı 
olduğunu belirten 
Bahtiyarca, şöyle 
konuştu:
"Diğer yumurtalar
dan daha fazla, 
proteinlerin yapı 
taşı olan aminoasit 
içeren bıldırcın 
yumurtası, özellik
le çocukların 
bağışıklık sistemi
ni güçlendiriyor. 
Bağışıklık sistemi
nin güçlenmesi ise 
enerjisini daha çok 
fiziksel büyümeye 
harcayan çocuk
larda, hastalığa

neden olan mikro
pların etkisini 
azaltmaktadır.
Grip, bronşit gibi 
üst solunum yolu 
enfeksiyonu 
geçiren çocuk
ların, bıldırcın 
yumurtası yedik
ten sonra hastalık
lardan çok daha 
kısa sürede kurtul
duğu gözlenmek
tedir. Bıldırcın 
yumurtası, çocuk
ların bedensel ve 
zihinsel gelişimine 
yardımcı olan bir 
protein depo
sudur."

Önemsenmeyen diş 
eti hastalıkları, diş 
kayıplarına yol 
açıyor. Başlangıç 
aşamasındaki diş eti 
hastalığı tedavi 
edilmediği takdirde, 
ilerleyen dönemlerde 
iltihaba dönüşüyor 
ve dişi destekleyen 
kemik dokusunun 
harabiyetiyle 
sonuçlanıyor. Bu 
sebeple, dişlerin 
günde en az 2 defa 
fırçalanması ve diş 
aralarının iple temi
zlenmesi, ağız sağlığı 
açısından büyük 
önem taşıyor 
Türkiye Hastanesi 
Diş Hekimi Dr. Ömer 
Atar, İHA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
sağlıklı bir diş etinin 
gül pembesi 
renginde ve yapısının 
portakal kabuğu şek
linde olduğunu bildir
di. Yemeklerden 
sonra dişlerin üzer
ine ince bir film 
tabakası olarak yer
leşen plak 
tabakasının hastalık 
etkeni olduğunu 
söyleyen Dr. Ömer 
Atar, "Bu plak 
tabakası, diş yüzeyin
den mekanik olarak 
uzaklaştırılmadığı 
takdirde, tükürükteki 
minerallerin çökelme-

siyle diş taşına 
dönüşecek ve fırça 
ile temizlenemez bir 
hal alacaktır. Bu diş 
taşları, ilk aşamada 
diş eti içerisinde ola
cağından, hastalar 
tarafından aynaya 
bakıldığında fark 
edilemeyecektir ve 
diş eti hastalığının 
başlamasına sebep 
olacaktır" dedi.
DİŞ ETİNDE 
KANAMA, 
HASTALIK BELİRTİSİ 
Dr. Atar, fırçalama 
esnasında diş 
etlerinde kanama 
meydana gelmesinin 
hastalık belirtisi 
olduğunu ifade 
ederek, "Diş etlerimiz 
kırmızı, şiş ve hassas 
ise hastalıklı olduğu 
anlaşılmalıdır. Böyle 
hir durumda dis 
etinin içerisine yer
leşmiş diş taşlarının, 
hekim tarafından 
mekanik olarak 
temizlenmesi gerek
mektedir. Eğer

başlangıç aşa
masındaki diş eti 
hastalığı tedavi 
edilmezse, ilerleyen 
dönemlerde diş eti 
iltihabı, dişi 
destekleyen kemik 
dokusuna ilerleye
cek ve kemik hare
biyetine sebep ola

caktır" uyarısında 
bulundu.
Bu aşamada olan bir 
diş etinde yine kana
ma, kırmızılık, şişlik 
ve hassaslık ola
cağını, diş etinin 
dişten ayrılması, uza
klaşması, diş etine 
basıldığında iltihap 
akıntısı, kemik kaybı
na bağlı sallanmalar, 
sürekli ağız kokusu 
ve diş etlerinde gözle 
görülür çekilmeler 
olacağını belirten 
Dr. Atar, "Bunun 
sonucunda, yapıl
ması gereken tedavi 
işlemi de'daha zor 
hale gelecektir. 
Başlangıçta basit 
bir temizlikle diş 
etlerimiz sağlıklı bir 
hale dönüştürülebile
cek iKsn, böy!? bir 
aşamada cerrahi 
yöntemler 
kullanılması gereke
cektir. Böyle 
olunca hastalara 
ekstra bir maliyet de 
çıkacaktır" dedi.
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Orhangazili merkerci kardeşler iş kapasitesine büyültüler

Marmoşarfı Efendioğlu aldı
Marmason’ı bünyesine katan Efendioğlu Mermer A.Ş. 2005 yılında mermer 
kesim kapasitesini 35 bin metrekareye çıkartmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Efendioğlu, işçi sayısını arttırarak üretimi de çoğaltacaklarını söyledi. Haberi sayfa 5’de

AFMI İK’İN İl K GÜNLÜK GAZETESİ 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

İlçe Başkanı ^g^şp ^ygün, Belediye Başkanızın <çuvaliçindekiçürüklere, girip girmediğini sordu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

, ~ Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, Bursa Büyükşehir Beledîyesi’ne dahil edilen
Güne Bakış

Orhangazi fark atıyor
Çocukluğumda Orhangazi pazarına kumaş 

satmağa giderdik.
Austin marka kamyona yüklenen sandıkların 

içine, Yeni Çarşı’daki manifatura dükkanımızda
ki kumaşları doldurur, sonra diğer çarşı esnaf 
ile birlikte kamyon sırtında Orhangazi’ye 
giderdik.

Orhangazi 1980’li yıllarda büyük gelişme kay
detti.

Bunda biraz da eski Belediye Başkanı Turgut 
Ünlü’nün payı olduğuna inanıyorum.

Eski adı Pazarköy olan bu kasabayı, köylükten 
kentliliğe terfi ettirdi Ünlü..

Sanayisi ile birlikte kentçilik açısından güzel 
şeyler yapıldı.

Kapalı Salonu, terminali, geniş caddeleri, tem
izliği, şehir planlaması gibi birçok konıida 
Gemlik’i solladı.

Öğle saatiydi Gemlik’ten çıktığımda..
Önce Kırpart’taki d os İt lan ziyaret ettim.
“Hadi balık yemeğe gidelim” dediler.
Ben, Gedelek Köyüne götüreceklerini 

sanırken, kendimi Orhangazi’nin içinde buldum.
Terminalin hemen arkasında, bizdeki gibi balık 

satış yerlerinin karşısına, üstü kapalı balık 
lokantaları yapılmış.

Oradan Güncel Gazetesindeki dostları ziyaret 
ettim.

Üç dönem ANAP’tan sonra şimdi AK Parti 
belediyeyi yönetiyor.

Büyük projelere hazırlanıyor Orhangazi..
Başta toplu konut, işmerkezleri, hamamlar vb. 

gibi yatırımlar hızla çoğalıyor.
Orhangaziyi gidip görün, 

göreceksiniz.

24 yeni belde ve ilçe belediyesinden 23’ünün tam hazırlıkları tamamlayarak yetki birliği 
protokolünü imzaladıklarını belirterek, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un işi 
yokuşa sürdüğünü iddia etti. Aygün, Gemlik’in Büyükşehir’in hiç bir avantajından yarar
lanamadığını belirterek, Büyükşehir ile Mehmet Turgut arasında buzların oluştuğunu 
ileri sürdü. Aygün, Belediye Başkanı’nın Büyükşehir’den ikaz alacağını söyledi.
SP İlçe Başkanı Recep 
Aygün, haftalık basın 
toplantısında Gemlik 
Belediyesi ile Büyükşehir 
Belediyesi arasındaki 
anlaşmazalığın gider
ilemediğini, bunun da 
zararını Gemlik halkının 
çektiğini söyledi. Aygün, 
Başbakan Erdoğan’ın 
“çürükler” deyimine 
Turgut’a uyup 
uymadığını da sordu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
Haberi sayfa 3’de

Siyasilerin şehitler ANAP’ta Erkan
günün kutlaması

18 Mart Şehitler Günü nedeniyle CHP, 
SP, MHP ve Ülkü Ocakları Başkanlan 
mesajlar yayınladı.
Çanakkali Zaferi de kutlandı.

Haberleri sayfa 4’de

Mumcu morali
ANAP İlçe Merkezinde önceki akşam 
düzenlenen basın toplantısında AK 
Parti’den istifa eden eski Turizim 
bakanı Erkan Mumcu’nun partilerine 
katılmasıyla eseki günlere dönüleceği
ileri sürüldü. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sayfa

Erkan Mumcu adı partiye dinamizm getirdi

ANAP’hlara
Dünden devam
Rusya’nın ılık denizlere ulaşma emelleri; İngiltere’nin, 

“denizlere egemen olan dünyaya hakim olur” teorisine 
dayanarak, özellikle ondokuzuncu yüzyıldan bu yana güt
tüğü Rusya’nın Akdeniz’e çıkmasını engelleme siyaseti, 
hep Türk boğazlarında düğümlenmektedir.

Boğazların bu tartışma götürmez önemi konusunda 
Napolyon “İstanbul bir anahtardır. İstanbul’a egemen olan 
dünyaya hükmedecektir. Eğer Rusya, Çanakkale

Boğazı’nı ele geçirecek olursa, Tulon, Napoli ve Korfu 
kapılarına dayanmış olacaktır” demekle, Fransa’nın 
Boğazlar üzerindeki duyarlılığını açık seçik ortaya koymuş
tur.

Rusya’nın görüşüyse, Genelkurmay Başkanı Kropatki’nin 
bir raporunda; Yirminci yüzyılda Rusya’nın en önemli 
işinin, İstanbul Boğazı’nı ele geçirmek olduğuna işaretle, 
Osmanlı Devleti’ni, Boğazı Rusya’ya bırakmaya hazırlamalı 
ve Almanya ile anlaşma yapmalıdır” şeklinde ifadesini bul
maktadır.

Büyük devletler, Türk Boğazları üzerindeki tarihi emelleri
ni ortaya koyarken, bu devletlerden Ingiltere’nin bu 
cephenin açılmasında birinci derecede aktif rol aldığını da 
belirtmek doğru olur.

Nitekim Ingiliz Donanma Bakanı Churchill, cephenin açıl
masında büyük çaba göstermiş ve etkili olmuştur.

Gerçekten o, bu cephenin açılmasının baş mimari olmuş, 
Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve 
sadece “sınırlı bir cezalandırma hareketi” olarak görmüştü.

Engüçlü ve modern silahlarla donatılmış zırhlılarının 
Boğaz’da görünmesiyle, Türklerin direnmekten vazgeçe
ceğini sanmıştı.

Kuşkusuz bu büyük bir yanılgıydı.
Ingilizler, Çanakkale’deki Türk savunmasını ve askerini 

sadece matematiksel ölçülere vurup, onun yüksek manevi 
gücünü görmezlikten gelerek, büyük bir hesap hatasına 
düştüler ve sonunda, önce denizde, sonra da karada hiç de 
beklemedikleri yanıtı aldılar.

Böylece onlar, zaferi Boğaz’da, Türk top ve mayınlarına, 
karada da Türk süngüsüne bırakarak kaçıp gittiler.

Çanakkale Zaferi,büyük bir dehanın ve inancın sonucud
ur.

Büyük zaferin ülkemize kazandırdıklarına sahip çıkmak 
ve ilelebete dek korumak da bu ülkenin insanlarının görev
idir.

Mumcu morali

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP'den istifa 
eden Turizm ve 
Tanıtma Bakanı 
Erkan Mumcu'nun 
ANAP Genel 
Başkanlığına getir
ilmek istenmesi, 
partililerin yüzünü 
güldürmeye yetti. 
Önceki akşam parti 
binasında bir araya 
gelen ANAP İlçe 
yönetimi, yerel 
seçimlerinin ardın
dan ilk kez düzgün

güzel örneğidir." 
dedi.
Kurt, AKP'den istifa 
eden eski ANAP'lı

Güler, Ankara'da 
yarın yapılacak 
toplantı ile partiye 
katılacak olan

I BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE I 
I İLAN ve REKLAM ALINIR | 

■KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 513 96 !î ■

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

moral toplantı 
yaptılar.
Toplantıya İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt ile birlikte 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İl 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Haşan 
Başaran ile yöne
tim kurulu üyeleri, 
kadın kolları ve 
gençlik kolları 
üyeleri katıldı. 
Partililerle durum 
değerlendirmesi 
yapan İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, AKP'yi 
eleştirdi.
Kurt,"ANAP7 kar
alayarak iktidara 
gelenlerin ne duru
ma geldiklerini 
görüyoruz, AKP'de 
yaşanan çatırdan- 
malar bunun en

Erkan Mumcu'nun 
geriye dönecek 
olmasının parti 
içinde kıpırdan
malar yaşattığına 
dikkat çekerek, "2 
Nisan'da yapılacak 
Genel Başkanlık 
seçimiyle birlikte 
Anavatan partisi 
eski başarılı gün
lerine dönmek için 
canlanma hareke
tine başlayacaktır." 
şeklinde konuştu. 
GÜZEL 
SİNAYALLER 
ALINDI 
Geçtiğimiz hafta 
sonu yaptıkları 
Ankara gezisinde 
Erkan Mumcu ile 
görüştüklerini ve 
kendisinden güzel 
sinyaller aldıklarını 
söyleyen Umurbey 
Belediye Başkanı

Erkan Mumcu'nun ı 
beraberinde 6-7 
Milletvekilini de 
getirmesinin bek
lendiğini söyledi.
22 yıldır Anavatan J 
Partili olarak gurur j 
duyduğunu dile 
getiren eski ilçe 
başkanlarından İl 
Yönetim Kurulu 
üyesi Haşan 
Başaran, Erkan 
Mumcu'nun partiye | 
katılımıyla 83 ruhu- fl 
nun yeniden can- ı 
lanacağını söyledi, fl 
"Sağdaki boşluğu ] 
ANAP dolduracak- 1 
tır." diyen Başaran, 1 
"Ne DYP ne de 
CHP. AKP'den ise j 
hiç bahsetmiyo
rum. Ülkeyi kur
taracak tek parti 
ANAP olacaktır." 
Şeklinde konuştu. ]
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Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne dahil edilen 24 yeni belde ve 
ilçe belediyesinden 23’ünün tam hazırlıkları tamamlayarak yetki birliği protokolünü imzaladıklarını 
belirterek, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un işi yokuşa sürdüğünü iddia etti. Aygün, Gemlik’in
Büyükşehir’in hiç bir avantajından yararlanamadığını belirterek, Büyükşehir ile Mehmet Turgut arasında 
buzların oluştuğunu ileri sürdü. Aygün, Belediye Başkanı ’n ın Büyükşehir’den ikaz alacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Başbakan 
Erdoğan'ın 
"Çuval içindeki 
çürükler" deyi
minin muhalif 
tavırlarıyla 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
da hitap edip 
etmediğini 
anlayamadıklarını 
söyledi.
Aygün, ilçe 
binasında yaptığı 
basın toplantısın
da, Yerel 
Yönetimler
Yasası 
bünyesinde, 
Bursa

İnan TAMER 
Aziz Şehidim!
Ey şehidim!
İçtin şahadet şerbetini 
Esir etmedin Milletini 
Dedin "Çanakkale geçilmez!” 
Türk’ün boynu eğilmez! 
Önünde savaştı Ata’n 
Emanetiniz bize bu Aziz Vatan 
0 nu koruyup, kollayacağız 
Sîzleri şükranla anıp, 
Ruhlarınıza hep Fatihalar yollacağız!

Çanakkale şehitlerini rahmetle anar, aziz 
hatıraları önünde saygı ile eğilirim

TAŞI 
GEDİĞİNE

Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
dahil edilen 24 
yeni belde ve ilçe 
belediyesinden 
23'nün tüm hazır
lıklarını tamamla
yarak yetki devri 
protokollerini 
imzaladıklarını 
belirterek, 
"Gemlik 
Belediyesi ise 
sayın Turgut'un 
işi yokuşa 
sürmesi ve 
olmadık talep 
lerde bulunması 
sebebiyle bırakın 
protokolü imzala
mayı, hazırlık için 
bir adım dahi ata
mamıştır.
Sayın Başkan'ın 

bütün 
hizmetlerde gös
terdiği gelenek
sel duyarsızlığı 
neti cesinde 
Gemlik’imiz 
hiçbir avantaj
dan yararlana
mamaktadır. 
Gemlik halkı da, 
bürokratik 
işlerinde iki 
arada bir derede 
kalmış durum
dadır" dedi. 
Büyükşehir ile 
Mehmet Turgut 
arasında 
buzların oluş
makta olduğunu 
da ileri süren 
Aygün, "Sayın 
Başkan 
Büyükşehir’den 
ya ikaz yazısı 
aldı, ya da ala
cak.
Belki de uzlaş
maz tutumu 
nedeniyle durum 
İçişleri 
Bakanlığı'na 
kadar ulaşacak. 
Bu günler 
yakındır" dedi. 
ÇUVAL İÇİNDEKİ 
ÇÜRÜKLER 
AKP hükümeti 
tarafından 
çıkartılan bir 
yasanın, kendisi 
de AKP'li olan 
Gemlik Belediye 
Başkanı tarafın
dan uygulanma
da direnilmesini 
hafta içinde 
Başbakan'ın 
yaptığı bir açıkla
mayı hatırlattığını 
söyleyen Saadet

Saadet Partisi İlçe Başkam Recep Aygün, haftalık basın toplan
tısında yine Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a yüklendi.

Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, 
"Sayın Erdoğan, 
AKP'den seçilip 
de, AKP'ye 
muhalif olan 
vekillere ve 
başkanlara 'çuval 
içindeki çürükler' 
tabirini kullandı. 
Acaba Tayyip 
beyin kullandığı 
'çürük' deyimi, 
muhalif tavrı 
sebebiyle sayın 
Turgut'a da hitap 
etmekte midir? 
Bunu bilemiy
oruz. Ama 
bildiğimiz şu ki, 
Milli Görüş göm
leğini çıkartıp 
Amerikan çuvalı 
giyenlerin ergeç 
çürümesi kaçınıl
mazdır." şeklinde

konuştu.
KANLA ALINAN 
PARAYLA 
SATILMAZ 
18 Mart Şehitler 
Günü içinde açık
lamada bulunan 
Recep Aygün, bir 
karış toprağı ver
memek için 253 
bin şehidin ver
ildiği Çanakkale 
Savaşlarının 90. 
yılı kutlanırken, 
çıkar ttıkları 
kanunla 
yabancılara 
toprak satışının 
önünü açan 
hükümetini 
eleştirdi.
Aygün, "Bu 
hükümet şehitler
imi zin kemikleri
ni sızlatmaktadır. 
Anayasa 
Mahkemesinin bu 

yasayı iptal 
etmesi, mil
letimizin duygu
larına tercümen 
olmuştur ve 
AKP'ye, 'kanla 
alınan toprak 
parayla satılmaz' 
düsturunu hatır
latmıştır.
Milli Görüş cami
asının tek temsil
cisi olan 
Saadet 
Partililer olarak, 
şehitlerimize 
Allah'tan rahmet 
diliyoruz.
AKP'li yöneticileri 
de, milletimizi 
tekrar İstiklal 
Savaşı yapmaya 
mecbur 
etmemeleri nok
tasında 
uyarıyoruz" 
dedi.
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CHP Çanakkale 
şehitlerini andı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, İlçe örgütü 
olarak Çanakkale 
Zaferinin kazanıl
masında canlarını 
hiçe sayarak vatan 
uğruna şehit olan
ları bugün yine'rah- 
metle anıyoruz" 
dedi.
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
açıklamasında şun
ları söyledi: 
"Birinci dünya 
savaşında açılan 
cepheler içinde 
kuşkusuz 
Çanakkale en 
önemli yeri teşkil 
etmektedir.
Başlangıçta 
Çanakkale'yi kısa 
zamanda ele geçir
ileceğini düşünen 
ittifak kuvvetleri, 
zaman ilerledikçe 
hiç ummadık bir 
savunmayla 
karşılaştılar.

MHP, Çanakkale 
ZaferTnJ kutladı

"Çanakkale ruhuyla Mustafa Kemal'ler yetişiyor"
Seyfettin ŞEKERSÖZ

18 Mart Şehitler 
Günü nedeniyle 
yazılı açıklama 
yapan MHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, 
emperyalist ülkeler 
ve yerli işbirlikçi
lerinin çeşitli 
adlarla Tür ulusu
nun önüne koymaya 
çalıştıkları Serv 
dayatmasına karşı 
cevaplarını, 
Çanakkale ruhuyla 
yetişen Mustafa 
Kemal'lerden ala
caklarını söyledi. 
Kayaoğlu, açıkla
masında "Çanakkale 
zaferi, büyük Türk 
milletine, Atatürk 
gibi dahi bir lider 
hediye etmiştir. Türk

Kahraman Türk 
askerinin, bütün 
yoksulluk ve yok
sunluklara rağmen 
cansiperane şekilde 
savaşması ve 
Mustafa Kemal'in 
dehası ittifak 
kuvvetlerini hiç 
ummadıkları bir 
bozguna uğrattı. 
Ruh maddeyi, 
toprak tabyalar 
çelik kaleleri yendi, 
Çanakkale 
geçilemedi. 
Bu gün içinde 
yaşadığımız 
dönemde 
Türkiye'de yine bazı 
güçler bir takım 
hayaller peşinde 
olsalar dahi, hiçbir 
güç Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
ilelebet var olmasını 
engelleyemeyecek
tir. Çünkü Türkiye 
Cumhuriyeti üniter 
devlet olma şeklin
deki tarihi tercihi ve 
ulusal anlaşmamız, 
Türkiye'nin her

İstiklal savaşının 
temelleri, 
Çanakkale'nin 
sularında, 
Conkbayın'nda ve 
Anafartalar'da 
atılmış, bu zaferler 
Türk Kurtuluş 
savaşına maya 
çalmıştır" dedi. 
Türk Milleti'nin 
İstanbul'un işgal 
edilmesini 
önleyen Anafartalar 
kahramanı 
Mustafa 
Kemal Paşa'yı 
Çanakkale'de 
tanıdığını söyleyen 
Kayaoğlu, "19 Mayıs 
1919'da Samsun'a 
çıktığı gün Suriye 
ve Filistin 
cephelerinden 
terhis olarak

köşesinden her 
yaşta her cinste her 
kökenden insanımı
zla kazanılan İstiklal 
savaşımız sırasında 
oluşmuştur.
Etkin köken ye 
mezhep ayrılıklarını 
ön plana çıkaranlar, 
din duygularını 
sömürenler, ülke 
içinde karışmayı 
hedefleyenler, bu 
emellerine ulaşa
mayacaklardır.
Çünkü büyük Türk 
ulusu en zor şartlar
da dahi kendine 
yönelik içten ve dış
tan gelen saldırılara 
göğüs germiş, 
Atatürk'ün etrafında

Anadolu'ya dönen 
Türk askeri, 'bu 
benim kahraman 
komutanımdı* diy
erek O'nun etrafın
da kenetlenip İstik
lal Savaşı'na 
katılmıştır" açıkla
masını yaptı. 
Çanakkale'den 
gerekli dersi 
çıkaran o günün 
emperyalist ülkeleri, 
Anafartalar kahra
manı Mustafa 
Kemal'i hesaba kat
madan Serv dayat
masını önümüze 
koyduklarını belirten 
MHP İlçe başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
"Gerekli cevabı yine 
İstiklal Harbi kahra
manı Gazi Mustafa 
Kemal'den

birleşmiştir. İşte bu 
yüzden Atatürk ilke 
ve devrimleri, 
ulusumuzun 
güvencesi ve garan
tisidir.
Kim ki Atatürk İlke 
ve devrimlerini yok 
etmeye Laik düzeni 
yıkmaya çalışırsa 
karşısında CHP ve 
Türk milletini bula
caktır. Atatürk ilke 
ve devrimleri üzer
ine yükselen 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nr 
hedef alanlar kim 
olursa olsun, bu 
emellerine ulaşa
mayacaklar ve son
ları hazin olacaktır".

almışlardı. Yine aynı 
emperyalist ülkeler 
ve yerli işbirlikçileri 
çeşitli adlarla 
önümüze koymaya 
çalıştıkları Serv 
dayatmasına 
karşı cevaplannı, 
Çanakkale ruhuyla 
yetişen Mustafa 
Kemal'lerden ala
caklarından emin 
olsunlar" dedi.

Ülkü Ocakları

kutladı
gününü

ta 
tek wt olein”
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
Başkanı Osman 
Durdu, yaptığı 
yazılı açıklamada 
18 mart Şehitler 
Günü'nü kutladı. 
Gemlik'in kurtu
luşunda şehit 
düşen Yüzbaşı 
Cemal ve 
arkadaşlarının 
bizlerin daha iyi 
yaşamamız için 
canlarını 
verdiğine dikKat 
çekilen açıklama
da, Serv'i yeniden 
dayatmak isteyen 
uluslar arası güç
lerini maşalarına 
olanlara karşı ver
ilen mücadelede 
11 Gemliklinin 
şehit düştüğü 
hatırlatıldı.
Durdu açıkla- 
masındra şunları 
söyledi: 
"Gerek ilçemizde, 
gerekse ülkem
izdeki tiyatro sah
nesinde sergile
nen gelişmeleri 
üst üste koyduğu
muzda hepimizin 
söyleyeceği tek 
şey var " ben 
bu oyunu daha 
öncede seyret
miştim"!., 
işte artık aynı 
oyunları 
tekrar tekrar 
sahneye koyan
ların oyunlarını 
bozmanın zamanı 
gelmiştir. Gün; 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün kur
duğu Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
üniter yapısını

Serv dayatmaları
na karşı dün 
olduğu gibi, bu 
günde koruma 
azmi ve kararlılığı 
içinde olan, adına 
ne denirse 
densin) herkesin 
tek yürek, tek 
vücut, tek bilek 
olma günüdür.
18 Mart Şehitler 

günü yukarıda 
kısaca izaha 
çalıştığımız sebe
plerden dolayı 
daha da anlamlı 
hale gelmiştir. 
Yarın yapmamız 
gereken ilk iş bu 
etkinliklere katıl
mak olmalıdır. 
Türk 
Bayraklarımızı 
elimize alalım 
ve böyle anlamlı 
bir günde şehit 
ailelerinin 
yanlarında 
yerimizi alarak 
Serv dayat
malarını hiçbir 
zaman kabullen- 
miyeceğimizi 
dosta düşmana 
gösterelim."
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Marmosan’ı Efendioğlu aldı
Marmason’ı bünyesine katan Efendioğlu Mermer 2005 yılında mermer 

kesim kapasitesini 35 bin metrekareye çıkartmayı hedefliyor
İlçemizde uzun yıl
lardan beri mermer 
üretimi yapan 
Marmosan A.Ş., 
Efendioğlu Mermer 
Sanayine satıldı. 
Efendioğlu Mermer 
Sanayi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Erol Efendioğlu 2005 
yılında yeni aldıkları 
fabrikayla kesim 
kapsatesini 35 bin 
metrekareye çıkar
mayı hedeflediklerini 
söyledi.
1972 yılında baba 
Halis Efendioğlu 
tarafından kurulan 
Efendioğlu 
Mermercilik daha 
sonra Erol, Erken, 
Ergun Efendioğlu 
kardeşler tarafından 
işletilmeye başlandı. 
Gemlik Orhangazi 
yolu üzerinde 
Orhangazi Küçük

Sanayi Sitesi altında 
bulunan mermer 
işleme atölyesinden 
sonra Gemlik’teki 
Marmosan A.Ş.’yi de 
bünyelerine katan 
firma, fabrikayı 
devir alarak çalış
malara başladı.

Efendioğlu A.Ş. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol 
Eferdioğlu işçi 
kapasitesinin 
105 kişiye yüksel
terek, üretimi art
tırarak ülke 
ekonomisine katkıyı 

sürdüreceklerini 
söyledi.
Efendioğlu işlediği 
mermerleri 
Yunanistan, İspanya. 
ABD, Japonya, 
Endonezya ve 
Malezyaya ihraç 
ediyor.

______________________ Sayfa 5

Çanakkale Zaferi için vapıîâtf 
yarışma sonuçlandı

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan Çanakkale 
Zaferi’nin 90. 
yıldönümü dayısıy
la İlköğretim 
Okulları arasında 
düzenlenen Resim, 
Şiir ve 
Kompozisyon yarış
ması sonuçlandı. 
Oluşturulan komisy
on tarafından değer
lendirilen yarışma 
sonuçlarında derece 
alan öğrencilerin 
isimleri şöyle: 
RESİM YARIŞMASI 
Niver Kocadere (1. 
eser) (Tic. San, Gazi 
İlköğretim) Dilay 
Yılmaz (2. eser) (Tic. 
Sân. Gazi İlköğre
tim) Seda Nur 
Sungur (3. eser) 
(Tic. San. Gazi 
İlköğretim) Umut 
Doğan (Mansiyon) 
(Cumhuriyet İlköğre
tim)

ŞİİR YARIŞMASI. 
Asya Başaran (1. 
eser) (Tic. San. 
İlköğretim) F. Can 
Ercümen (2. eser) 
(Tic. San. İlköğre
tim) Kübra Dağ (3. 
eser) (11 Eylül 
İlköğretim) Dilansu 
Kahraman 
(Mansiyon) (Tic. 
San. İlköğretim) 
KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI 
Deniz Kaya (1. eser) 
(Özel Aykent 
İlköğretim) Gizem 
Özge (2. eser) 
(Atatürk İlköğretim) 
Derya Başaran (3. 
eser) (11 Eylül 
İlköğretim) Oğuzhan 
Kaya (Mansiyon) 
(Tic. San. İlköğre- 
tim)Yarışmada 
derece alan öğren
cilere ödülleri 
okullarında düzen
lenecek törenlerde 
verilecek.

Gemlik Basketbola hasret yaşıyor
PRELLİ'DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 
ŞİMDİ AL

AĞUSTOSTA 
ÖDE

ÖZKAYA OTOMOTİV TURİZM ITO. STİ, 
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
KZ ■ I ■ Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70 
= ■ Fax; (0.224) 514 40 44

Zeytinspor Kulübü 
Basketbol 
Sorumlusu Ahmet 
Emin Özdemir, 
Bursa Amatör 
Basketbol liginde 
rakip tanımadık
larını söyleyerek 
"Gemlik halkı 
Basketbol'a hasret 
yaşıyor" dedi. 
Gemlik’te Kapalı 
Salon olmadığı için 
maçlarını 
Orhangazi 
Salonunda yapan 
Zeytinspor 
Basketbol takımı, 
13 takımın bulun
duğu grupta 7 gali
biyet 3 yenilgiyle 
gurup li deri olduk
larını söyleyen 
Özdemir, 
amaçlarının grupta 
ilk üç arasına gire 
rek Türkiye Amatör 
Basketbol şampi 
yonasına katılmak 
olduğunu ifade etti. 
Tamamen Gemlik'ti 
gençlerden oluşan

Gemlik Zeytinspor Basketbol sorumlusu 
Ahmet Emin Özdemir, Gemlik’te Kapalı 

Spor Salonu olmaması nedeniyle 
Gemliklilere basketbolü izletememekten 

üzüntü duyduklarını belirtti.

bir takım yarattık
larını ancak spor
sever Gemlik 
halkının salon 
olmadığı için 
izleyemedikleri 
takımına güvendiği- 
ni söyleyen Ahmet

Emin Özdemir, 
hedeflerinin 
Bölgesel lige katılıp 
Gemlik'i 
Basketbol'da en iyi 
şekilde temsil 
etmek olduğunu 
dile getirdi.
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ttfis Hb temi tiMMi’
Dışişleri Bakanlığı, 

Kıbrıs Rum kesi
minin hiçbir 
şekilde tanınmaya
cağını bildirdi. 
Bakanlık Sözcüsü 
Namık Tan, haftalık 
basın toplantısında, 
Gümrük Birliği 
Ek Protokolü'nün 
imzalanması 
sürecine ilişkin 
soru üzerine, 
bu sürecin ve 
görüşmelerin 
devam ettiğini 
söyledi.
Tan, şunları 
kaydetti: 
"Görüşmeler 
tamamlandığı, 
zamanı geldiğinde 
ve şartlar oluş
tuğunda biz bu bel
geyi imzalaya
cağımızı açıklamış 
bulunuyoruz. Bu 
taahhüdümüz

BAYRAMOĞLITNDAN
ŞOK KAMPANYA !

geçerliliğini koru
maktadır. Ancak bu 
meyanda hepinizin 
tanınma 
çerçevesindeki 
pozisyonumuzu 
bildiğinizi zannediy
orum." .
Sözcü Tan, bir 
gazetecinin bu 
şartların ne 
olduğunu sorması 
üzerine, şöyle 
konuştu: 
"Bu konuda 
söyleyebileceğim, 
bizim Kıbrıs Rum 
yönetimini hiçbir 

şekilde tammaya- 
cağımızdır. 
Bu hususu da 
defaetle açıkladık. 
Bunun en önemli 
şartlarından bir 
tanesi de budur. 
Nitekim 17 Aralık'ta 
biz imzalama 
yönündeki taah
hüdümüzü açık
larken, AB en üst 
düzeyde bunun 
bir tanıma 
anlamına gelmeye
ceği taahhüdünü 
bize vermiştir." 
dedi.

2003'te ABD 
tarafından işgal 
edilmesinden bu 
yana, iki yıl içinde 
17 ile 19 bin 
arasında Iraklı 
sivilin hayatını 
kaybetti.
Akademisyenlerin 
ve barış 
savunucularının 
duyurduğu son 
rakamlara göre, 
Irak'ta işgalin 
başlamasından bu 
yana 17 bin 53 ile 
19 bin 422 sivil 
hayatını kaybetti. 
Bu konuda resmi 
verinin olmamasıy
la birlikte, düşünce 
kuruluşlarının 2003 
yılı tahminlerine 
göre, savaşta ölen 
Iraklı asker sayısı 
da 4 bin 895 ile 6 
bin 370 arasında. 
ABD Savunma
Rakanlını'nın 
bildirdiği son 
rakamlara göre de, 
Irak'ta:
Bin 512 ABD'Iİ ve

82 İngiliz asker 
öldü
Savaşa diğer ülkel
erden gönderilen 
ve hayatını kaybe
den askerlerin 
sayısı ise 85.
Körfez savaşında 

60 Iraklı sivil öldü
Irak'ın 80 bin mev

cutlu istihkam ağır
lıklı birliklerinin 2 
ağustos 1990'da 
Kuvevt'in 'Irak'ın 
18'inci Vilayeti' ilan 
edilerek ülkeyi 
işgal ve ilhak 
etmesi üzerine 
ABD'nin 16 ocak - 

28 şubat 1991 tari
hinde giriştiği 
Körfez Savaşı'nda, 
60 bin Iraklı sivilin 
öldüğü bildirilmişti.
Irak'ın verdiği bu 

sivil kayıp açıkla
masını yapan 
dönemin ABD 
nüfus dairesi 
başkanı, hemen 
görevden alınmıştı. 
ABD, Irak'ın 
Kuveyt'i işgali 
üzerine beş buçuk 
ay süren 'Körfez 
Krizi' boyunca 
savaş hazırlığı 
yaptı.

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN - Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit

ABD'den Wyt S w silim
«=> BUZDOLABI 

AVİZE ÇEŞİTLERİ
«=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
■=> TELSİZ TELEFONLAR
«=> ELEKTRİK
■=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER 

w

BAYRAMOGLU EMLAK'TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

.Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

ABD Dışişleri 
Bakanlığından 
yapılan 
açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in Suriye'ye 
yapacağı 
ziyaretin, 
Suriye ve 
Türkiye arasında 
bir karar olduğu 
belirtildi.
Dışişleri 
Bakanlığı'nda 
bugün yapılan 
basın toplantısın
da gazetecilerin 
sorularını yanıt
layan Sözcü 
Adam Ereli, bir 
gazetecinin, 
"Türk 
Cumhurbaşkanı'nı 
n Suriye ziyaretini 
nasıl değer

lendiriyorsunuz?" 
şeklindeki 
sorusuna verdiği 
yanıtta, "Eğer Türk 
Cumhurbaşkanı 
Suriye'ye gitmek 
istiyorsa bu, 
Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
ve Suriye 
arasında bir 
olaydır. Bizim 
Suriye ile ilgili 
görüşlerimiz çok 
iyi biliniyor. Tabii 
isterdik ki Türkiye 
de Suriye'ye,

uluslararası 
toplumun, 
Suriye'nin 
Lübnan'daki 
bütün güçlerini 
ve istihbarat 
görevlilerini 
çekmesini istediği 
konusunda hem 
fikir olduğu 
mesajım açıkça 
versin. Ancak 
bu, Türkler ve 
Suriyeliler arasın
da bir konu" 
şeklinde 
konuştu.
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Opc/fere pasaportu”
Öğrencilere, AB'ye 
uyum çerçevesinde 
öğrendikleri dili ne 
ölçüde bildikleri ve 
kullanabildiklerine 
ilişkin "Dil 
Pasaportu" belgesi 
verileceği açıklandı. 
Öğrenciler bu belgel
erle AB ülkelerinde 
serbest dolaşımın 
yanı sıra, öğrenimini 
sürdürmek isteyen 
öğrencinin gideceği 
okul için denklik bel
gesi niteliği taşıya
cak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Avrupa 
Birliği sürecinde 
öğrencilerin AB 
ülkeleri ile dil uyu
munu sağlamak için 
ilk adımı attı ve tüm 
ilköğretim öğrenci
lerinin kullanması 
zorunlu tutulacak 
olan "Dil Pasaportu" 
belgesi için bil
gilendirme toplan
tılarına başladı. Pilot 
Okul seçilen Büyük 
Kolej'de düzenlenen 
"Avrupa Birliği Dil 
Pasaportu"nun ilk 
bilgilendirme toplan
tısında,Talim 
Terbiye Kurulu 
Başkanı Ziya Selçuk

ve Hacettepe Üniver- 'Avrupa Dil Gelişim
sitesi Eğitim 
Fakültesi Anabilim 
Dalı Başkanı Özcan 
Demirel pasaportun 
işlevleriyle ilgili 
konuları ele aldı. 
Büyük Kolej'den 

edinilen bilgilere 
göre, Avrupa Dil 
Pasaportu sahibi 
olabilmek için, önce
likli her okulda, her 
öğrenci için "Avrupa 
Dil Gelişim Dosyası" 
hazırlanacak. Bu 
dosya içerisinde 
öğrencilerin 
okullarında 
öğrendikleri dil ve 
diller ile ilgili bilgiler 
yer alacak- Avrupa 
Dil Gelimiş Dosyası, 
öğrencilerin dil 
seviyelerini göstere
cek ve dil bilgileri 
hakkında somut ek 
bilgiler sağlayacak. 
Uluslararası geçerlil
iği olacak olan

Dosyası", öğrenci
lerin bir pasaport 
niteliği taşıyacak ve 
Avrupa'da denklik ve 
serbest dolaşım 
süreçlerini kolay
laştıracak. Ayrıca, 
serbest dolaşımda 
ülkelerarası geçişler, 
dil pasaportu 
taşıyanlar için daha 
kolay olacak.
9 yaşından büyük 
çocuğu olan 
yetişkinlerin, çocuk
ları ile birlikte 
Avrupa Birliği 
ülkelerine seyahat
lerinde, bu belgeyi 
yanlarında taşımaları 
zorunlu tütülüyor. Diİ' 
Pasaportu, öğrenci
lik yılları tamam
landıktan sonra da 
geçerli olacak ve 
özellikle serbest 
dolaşım sırasında, 
gösterimi zorunlu 
tutulacak.

yeşil irtttı w a w
Yeşil kart sahip
lerinden ayakta ve 
meskende tedavide 
kullanılacak ilaç 
bedellerinin yüzde 
20'sine kadar 
katılım payı alı
nacak.
TBMM Genel 
Kurulu'nda Bazı 
Kanun ve 
KHK'lerde 
Değişiklik 
Yapılmasını 
öngören tasarının 4 
maddesi daha 
kabul edildi. 
Tasarının kabul 
edilen 29. maddesi 
kamu personelinin 
özlük haklarına 
ilişkin düzen
lemelerin yanı sıra 
yeşil kart sahip
lerinden ayakta ve 
meskende tedavide

Anlibiyolikler ucuM

kullanılacak ilaç 
bedellerinin yüzde 
20'sine kadar 
katılım payı alın
masını içeriyor. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
CHP'lilerin, 
hükümetin sosyal 
devlet anlayışına 
yönelik eleştirileri 
üzerine söz alarak, 
emeklilerin aylık
larını yüzde 100 
oranında arttırdık
larını ifade etti.

Bunun, günün şart
larına göre yetersiz 
olduğunu bildikleri
ni kaydeden 
Yıldırım, 
iyileşmelerin 
artışlarla süreceğini 
söyledi. 2005 yılının 
ilk üç ayında yeşil 
kart reçeteleri için 
116 trilyon lira 
ödendiğini de 
bildiren Bakan 
Yıldırım, geçen yıl 
sadece 7 trilyon 
ödendiğini belirtti

ŞENEN Balh Malzemeleri tali
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 iiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

Bazı ilaç firmaları, 
eşdeğerlerine göre 
pahalı olan antibiy
otik türü ilaçların 
fiyatlarında önemli 
oranlarda indirim 
yaptılar.
Glaxo Smith 
Kline İlaçları Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 
tarafından üretilen 
Augmentin adlı 
antibiyotiklerde 
yüzde 73'e varan 
oranlarda indirim 
yapıldı.
Augmentin 100 
Mg. 14 tabletin 
34.57 YTL olan 
fiyatı, 25.36 YTL’ye, 

Augmentin 
1000 mg. 10 
tabletin fiyatı 
31.47 YTL'den 
(yüzde 73 indirimle) 
18.18 YTL’ye indiril
di. 11.87 YTL’ye 
satılan Augmentin 
200 mg. 70 MI. 
süspansiyon 
9.12 YTL oldu. 
11.87 YTL olan

Augmentin 400 mg. 
35 MI. ise 8.06 
YTL’ye indi.
Augmentin antibiy
otiklerin diğer tür
lerinde de önemli 
oranda indirim 
yapıldı.
Glaxo tarafından 
üretilen Zinnat 
marka antibiyotik
lerde de indirim 
yapıldı. Zinnat 500 
mg. 14 tablet 62.52 
YTL’den 46.14 
YTL’ye, Zinnat 
500 mg. 10 tablet 
51.22 YTL'den 
33 04 YTL’ye 

indirildi.

Pfizer tarafından 
üretilen Diocid adlı 
antibiyotiklerin de 
satış fiyatlarında 
indirime gidildi.
24.60 YTL olan 
Diocid tablet, 
yüzde 52 ucuzla
yarak 16.09 YTL 
oldu. Diocid 40 mg. 
şurubun fiyatı 
15.92 YTL'den 
8.9 YTL’ye, 
70 MG. şurubun 
fiyatı da 27.44 
YTL'den yüzde 
83 indirim 
yapılarak 14.97 
YTL’ye 
düşürüldü.
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TGC: "Yeni TCK bir süre ertelensin”
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Orhan Erinç," TCK, 
gerekli değişikliklerin 
yapılabileceği bir 
süre için ertelensin 
ve değişiklikler yapıl
sın" dedi.
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti'nin (TGC) 1 
Nisan'da yürürlüğe 
girecek yeni Türk 
Ceza Kanunu (TCK) 
nedeniyle düzen
lediği "Gazetecileri 
Adliye Yollarına 
Alıştırma Yürüyüşü", 
Cağaloğlu ile 
Sultanahmet'teki 
İstanbul Adliye 
Sarayı arasında 
yapıldı.
Yürüyüşte, TGC 
Başkanı Orhan Erinç, 
TGS Genel Başkanı 
Ercan İpekçi ve 
Türkiye Spor 
Yazarları Derneği 
Genel Başkanı Onur 
Belge'nin aralarında 
bulunduğu meslek 

örgütü temsilcileri, 
çok sayıda gazeteci, 
köşe yazarı ile CHP

Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek, İstanbul 
Barosu Başkanı 
Kazım Kolcuoğlu ve 
KESK Genel Başkanı 
Sami Evren de yer 
aldı.
Yürüyüşün adliye 
binasına yönelik 
olduğunu vurgulayan 
Erinç, "Bizim karşı 
olduğumuz, ceza 
yasasının içerdiği 
ifade özgürlüğüne, 
haber hakkına getir
ilen sınırlamalar ve 
bu sınırlamaların 
aşılmasına karşı 
yürürlükteki yasalara 
aykırı olarak hapis 

cezası getirilmesidir " 
dedi.
Orhan Erinç, radyo 
ve televizyonlarla 

ilgili özel yasanın, 
idari para cezaları ya 
da programı yasakla
ma gibi cezalar 
öngördüğünü ve 
RTÜK tarafından ver
ilen kararların 
Danıştay'ın dene
timine tabi olduğuna 
işaret ederek, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Gazete dergi ve 
ajans gazetecileri 
için çıkarılan Basın 
Yasası'nda, var olan 
kimi suçlar için hapis 
cezası kaldırılarak 
para cezası getirildi. 
Ama yeni TCK, Basın 
Yasası'ndaki para 
cezası öngören mad

deleri ae kapsamına 
alarak hapis cezası 
öngörülmesi ilkesi 
getiriyor dedi.

Kuşadası Liman 
sahası içerisi ile 
ilgili tartışmalar 
devam ederken, iş 
yeri ve terminal 
binası inşaatlarıyla 
ilgili her gün yeni 
bir skandal ortaya 
çıkıyor. Son skan
dalin ise ulus
lararası bir krize 
sebep olabilecek 
kadar büyük boyut
ta olduğu, Kuşadası 
Mal Müdürlüğü'nün 
Ege Denizi'ni 90 
milyar lira 
karşılığında limanı 
işleten
Ege Ports firmasına 
bir yıllığına kiraya 
verdiğinin ortaya 
çıktığı iddia edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kuşadası Mal 
Müdürlüğü 17 
Aralık 2005 tari
hinde Kuşadası 
Limam'nı işleten 
Ege Ports firması 

ne dır kıra 
sözleşmesi 
yaparak, Ege 
Denizi'ni 90 milyar

150 milyon lira 
karşılığında kiraya 
verdi. Söz konusu 
sözleşmeye göre, 
kiralanan yer "Ege 
Denizi" olarak belir
tilirken, kiralanan 
yerin şimdiki duru
mu ise sözleşmede 
"Mevcut Ege Denizi 
" ibaresi ile belir
tiliyor. Ege Ports 
Firması'nda bu kira 
sözleşmesine daya
narak, belediyeye 
ruhsat talebinde 
bulunduğu ve 
inşaat ruhsatı aldığı 
öne sürüldü 
DANIŞTAY, 
YÜRÜTMEYİ DUR
DURMA KARARI 
VERMİŞTİ 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından 

Kıyı 
Yönetmeliği'nde 
yapılan değişiklikle, 
Kuşadası Limanı'nı 
30 yıllığına 
kiralayan Ege Ports 
Firması tarafından 
liman içerisinde 48 
iş yerini de kap
sayan bir proje 
uygulanmak 
istenmişti.
Ancak Danıştay, 
Kuşadası'nda 
büyük tartışmalara 
sebep olan yönet
melikle ilgili "yürüt
meyi durdurma" 
kararı vermiş, buna 
rağmen limanı 
işleten Eqe Ports 
liman sahası 
içerisindeki 
inşaatlara 
başlamıştı.

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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Petrol fiyatları rekora doymuyor
OPEC'in günlük üre* 
timi 500 bin varil 
artırma karan fiyat 
artışını durdurmadı. 
Uluslararası 
piyasalarda öğle 
saatlerinde düne 
göre 1,04 dolar artan 

, ABD hafif petrolünün 
varil fiyatı ilk kez 57 
dolar sınırını aşıp 

• 57,50 dolara çıktı.
Diğer gösterge Brent 
petrolünün varil fiy
atı da düne göre 1,12 
dolar yükselip 56 
dolarla yeni bir rekor 
kırdı.
OPEC ÇARESİZ 
Petrol fiyatlarında 
yükselişin sürmesi, 
dün aldığı kararla 
günlük üretimini 500 
bin varil artırıp 27,5 
milyon varile çıkaran 
OPEC'i yeni bir artış 
konusunu düşünm
eye zorladı.

j OPEC Başkanı ve 

Kuveyt Petrol Bakanı 
Şeyh Ahmed el Fahd 
el Sabah, fiyatların 
şu anki seviyede 
seyretmesi halinde,

gelecek hafta OPEC 
olarak günlük üreti
mi yeniden artırmak 
konusunu tekrar 
müzakere etmeye 
başlayacaklarını 
söyledi.
OPEC, yükselen fiy
atlar karşısında çare
sizliğini de itiraf etti. 
Birleşik Arap 
Emirlikleri Petrol 
Bakanı Muhammed 
el Hamli, "Elimizden 
gelen bir şey yok. 
Fiyatları piyasa belir
liyor" dedi. 
Gözlemciler, fiyat
ların artmasında kar
tel üyesi olmayan 
büyük petrol ihra
catçılarından OPEC'e

yeterli destek 
gelmemesinin de rol 
oynadığını belirtiyor
lar.
OPEC, üretim artışı 
kararını verirken, fiy
atların denetim altına 
alınabilmesi için 
Rusya, Meksika ve 
Norveç gibi kartel 
dışı büyük ihra
catçıların da üretimi 
artırmasını istemişti. 
Dünyanın 3. büyük 
petrol ihracatçısı 
Norveç, bu çağrıya 
üretimi ancak çok 
sınırlı miktarda 
artırabilecek kapa
sitesi bulunduğu 
karşılığını vermişti

Şubat ayında 3 bin 827 şirket kuruldu
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2005 yılı Şubat ayın
da 3 bin 627 yeni 
şirket ile 4 bin 62 
yeni ticaret ünvanlı 
işyeri kurulduğu 
bildirdi
DİE'nin yaptığı 
araştırmaya göre, 
2005 yılı Şubat ayın
da, 2004'ün aynı 
ayına göre kurulan 
şirket ve kooperatif 
sayısının yüzde 45,3 
artarak 2497'den 
3627'ye, kurulan 
ticaret ünvanlı işyeri 
sayısının da yüzde 
69,5 artarak 
2397'den 4062'ye 
yükseldiği tesbit

edildi.
Ayrıca, 2004'ün aynı 
ayına göre kapanan 
şirket ve kooperatif 
sayısının yüzde 46,7 
artarak 381'den 
559'a, kapanan 
ticaret ünvanlı işyeri 
sayısının ise yüzde 
21,6 artarak 
1180’den 1435'e

yükseldiği tesbit 
edildi.
DİE, 2005 yılı Şubat 
ayında kurulan 3627 
şirket ve kooperat
ifin yüzde 90,2'sinin 
limited, yüzde 
6,9'unun anonim 
ve yüzde 2,9'unun 
da kooperatif 
olduğunu açıkladı.

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Zeliha ALAT

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ertelenen maç
Lodos münasebetiyle 

ertelenen Şükraniye 
maçıçarşamba günü hipo
drom sahasında oynandı.

İşte Gemlik.
İşte şahsiyet.
İşte azim.
Belki galip gelemedik, 

fakat oynadığımız futbolu 
çok beğendim.

Gemlik sahasında hiç 
puanı olmayan Duaçınarı ile 
yapılan maçtan sonra 
karamsarlığa düşmüş kendi 
kendime herhalde bu işi 
noktaladık diye söylenmeye 
başlamıştım.

Bu maçta gördüm ki; 
Gemlikspor o maçı unut
muş, yerine istedğim 
Gemlikspor gelmişti.

Zevkle ve heyecanla 
seyrettim.

Bugün ikinci durumda 
olan Şükraniye’ye şut atma 
pozisyonu vermeyen, pres 
yapan, ileri toplarla gol 
arayan takım 
Gemlikspor’du.

Oyun içinde santrafor 
genç Ahmet’in yakalayıp 
atamadığı iki pozisyonu 
vardı ki, üzülmemek elde 
değildi.

Eğer takımımızda isabetli 
orta yapabilecek sağ kanat 
oyuncumuz olsaydı işin 
rengi değişecekti.

Devreyi böyle bitirdik.
İkinci yarının 8. 

dakikasında devamlı

yapılan atakla, sol 
açığımızın topu takibi ile ilk 
golümüzü attık.

Gençliğin verdiği heye
canla fırsatlar değer- 
lerdirilemiyordu.

Sahamızda on sekiz 
civarında faulü iyi kul
lanan Şükraniyespor’luların 
yere değip faso olan topu 
gol oldu.

Geçen haftaya nazaran 
iyiydik.

Şahsiyetliydik ve iyi 
oynadık.

Tabiki iyi oynamak gol 
getirmiyor.

Cumartesi günü saat 
14.oo’de, kendi sahamızda 
Altınok’la yapacağımız 
maçın önemi fazla.

Bu maçta alacağımız gali
biyetin Gemlikspor’u daha 
iyi yerlere getirebileceğini 
söyleyebilirim.

Altınök ve Lafaşahîn 
maçları ile bu devreyi bitiri
riz.

İkinci devrede oynaca- 
cağımız ilk iki maçın kendi 
sahamızda olmasının bizim 
için bir avantaj olduğunu 
düşünüyorum.

Yönetici olarak sayın 
Mustafa Tezcan ve 
Selahattin Bakırcı’nın 
Gemlikspor’u yanlız bırak
madıklarını gördüm.

Genç sporculara göster
dikleri yakınlığa sporcular 
adına teşekkür ederiz.

Gemlik Nufııs Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Suat KARAASLAN

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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Güzel görünmenin sırları
Hani bazen kendinizi 
güzel ve güzel hisseder 
ve bunu dış görüntünüze 
de yansıtmak istersiniz 
ya, işte o zaman ne giye
ceğinizi bilemiyor, 
abartıya kaçmaktan 
korkuyorsanız, işte size 
bazı öneriler...
Güzelve hoş hissediyor, 
giyiminizle de bunu 
desteklemek istiyor
sunuz. Öte yandan sanki 
çok uğraşmış, ya da 
üzerinizde "Gel beni al" 
diyen bir kılık varmış gibi 
görünmek de istemiyor
sunuz. Bu durumda öner
imiz; yakası biraz açık 
bluzlar; fırfırlar gibi ince 
detayları olan ama çok 
da aşırıya kaçmayan 
giysileri denemeniz: 
Ayrıca seçtiğiniz kumaş 
ve kesimler de sek
sapelinizi ortaya çıkarır. 
Burada anahtar; seksiyi 
süslü püslü, açık ve fra
panla eşleştirmek yerine, 
günlük, sade, rahat ve 
kadınsı ile eşleştirmektir. 
Kendine has bir detayı 
olan uzun kollu bir tişört 
giyin

Mesela fotoğraftaki gibi 
bir üst deneyebilirsiniz. 
Anahtar deliğini andıran 
detayıyla açık yakası, 
tişörtü bir yandan 
değişik ve seksi gös
terirken, diğer yandan da 
yumuşak, pamuklu ve 
hafif likralı kumaşı 
vücudu aşırıya kaç
madan satıyor. Tek başı
na giyebileceğiniz gibi, 
bir atkı ya da fularla kul
lanabilir, bir başa 
tişörtün üzerine giye
bilirsiniz. Uçuşan şifon 
bir etek gibisi yoktur 
Hafif kumaşıyla, havadar 
ve uçuşkan bir şifon 
etek, vücudunuzun 
kıvrımlarını sarmaz, 
onları ipeksi bir 
dokunuşla örter; ki bu da 
çok çekicidir. Yarı 
transparan şifon 
kumaşın yumuşak kat
ları, bacak ve kalçalarınız 
üzerinde adeta salınır. 
Çok cicili bicili görün
memek için, bu eteği şık 
bir kovboy çizmesiyle 
tamamlayın.
Kaşkorse tarzı bir üstü, 
rahat ve biraz büyükçe

KADIN ve ÇOCUK

bir kazakla kombine edin 
Dantel, saten ya da 
pamuklu fark etmez, 
kaşkorse tarzındaki 
bluzunuz ne tarz olursa 
olsun, yumuşak, eski bir 
kazağı içinde, aklinıza hiç 
gelmeyecek şekilde çeki
ci ve seksi görünür. Özel
likle geniş yakalı ve bele 
oturuk olanları tercih 
edip, beli biraz düşük, 
çapraz kesimli eteklerle 
giyin. 
Üzerinizde mükemmel 
duran bir sütyene yatırım 
yapın.
İç çamaşırlarıyla ilgili 
özel bir durum var. Onları 
çoğu zaman kimse 
görmemesine rağmen, 
size çok yakışan, 
beğendiğiniz şık bir iç 
çamaşırını giydiğinizde, 
kendinizi bir anda farklı 
bir şekilde seksi ve güzel 
hissedersiniz. Öte yan
dan burada önemli olan 
şey, sütyenin mükemmel 
bir şekilde üzerinize otur
masıdır. Bundan kasdet- 
tiğimiz şey de, sütyenin 
göğüslerinizi iyi destek
lemesi ve şekillendirmesi 

gerektiğidir. Bu nedenle 
sütyen alırken aceleci 
davranmayın ve para har
camaktan kaçınmayın. 
Çünkü alacağınız çok iyi 
kalite ama pahalı iki 
sütyen, çok sayıda ama 
kötü kaliteli ve ucuz on 
sütyene bedel olacaktır. 
Seksi bir model seçmeye 
gelince... Bunda da 
çamaşırın dokusu ve 
kesimi önem kazanır. 
Satenimsi kumaşlar, 
pürüzsüz dokuları 
nedeniyle giysilerin altın
da iyi durur. Dantelli 
modeller şıktır ama bazı 
kumaşlarda dantellerin 
şekli belli olur. Biraz 
bacak gösterin Bunun 
için illa da küçük bir 
eteği ğiyip, sonra da 
yolda yürürken çekiştir
menize gerek yok. Bunun 
yerine şık çizmeler ya da 
ayakkabılar alsanız yeter
li olur; ama ben mini 
etekleri seviyorum diyor
sanız, o zaman da mini 
bir jean eteği, bol bir 
kazakla tamamlaya
bilirsiniz. Bu görüntüyü 
ya dize kadar uzun

çizmelerle, ya da baldır 
hizasında biten kısa 
çizmelerle tamamlayın 
ama yüksek topuklardan 
kaçının; çünkü bu yarat
tığınız dengeyi bozar. 
Babet tarzı andıran 
topuksuz ayakkabılar da 
gayet uygundur. 
Boynunuzu ön 
plana çıkarın Boynunuzu 
ve köprücük kemiğinizi 
ön plana çıkaran 
bluz ve kazaklar, 
en az göğüs dekoltesi 
kadar seksidir.
Göğsünüzün üst kısmını 
açıkta bırakan, ama 
göğse kadar inmeyen 
üstler dikati boyna 
çeker. Bunu rengi soluk 
renkli ve çok dar 
olmayan bir jeanle 
birlikte giyin.

Çocuğunuz için genel güvenlik kuralları
Çocuğunuzu, evde 
bile tehlikelere karşı 
korumak gerçekten 
zor, değil mi? Özellik
le de, artık 
hareketlenip, bir anda 
gözünüzün önünden 
kaybolmaya 
başladıysa... Peki, 
nasıl önlem almanız 
gerektiğini biliyor 
musunuz?
Bebekler ve küçük 
çocuklar, çok meraklı 
oluyorlar. Uykudan 
arta kalan her anlarını 
bir keşif yolculuğuna 
çıkarak değerlendiyor- 
lar. Bulundukları 
çevredeki her şeye 
dokunarak, onları ağı
zlarına sokarak tanı
maya çalışıyorlar. Bu 
durumda 
"Dokunma!", "Ağzına 
sokma!" gibi tepkiler
le çocuğunuzun 
keşfetme güdüsünü 
baskı altına almaya 
çalışmamaksınız. Onu 
bir pamuğa sararcası- 
na korumanız ve 
sürekli yanında 
olmanız mümkün 
değil. Bu nedenle, 
çocuğunuz için 

tehlikeli olabilecek 
durumları önceden 
düşünüp, b unlara 
karşı önlem 
almalısınız. İşte evinizi 
çocuğunuz için 
güvenli bir hale 
getirebileceğiniz 30 
güvenlik kuralı!
1. İlaçları, kozmetik 
ürünlerini ve tuvalet 
eşyalarını, 
çocuğunuzun ulaşa
bileceği şekilde orta
da bırakmayın. Oje ve 
asetonun oldukça 
tehlikeli olduğunu 
aklınızdan çıkarmayın.
2. Doğum kontrol hap
ları, kondom gibi 
kimyasal ürünleri kilit 
altında tutun.
3. Gardropları kilitli 
tutun ve anahtarlarını 
çocuğunuzun ulaşa
mayacağı bir yere 
kaldırın.
4. Pancur ve 
perdelerin sabit olup, 
olmadıklarını kontrol 
edin.
5. Masa örtülerini 
kaldırın ya da mandal
larla masaya sabit
leyim
6. Keskin mobilya 

kenar ve köşelerini 
ise plastik başlıklarla 
emniyet altına alın.
7. Dolap kapılarını ve 
sürgülü çekmeceleri, 
çocuğunuzun 
emniyeti açısından kil
itleyin.
8. İçki şişelerini 
çocuğunuzun ulaşa
mayacağı bir yüksek
liğe kaldırın.
9. Çocuğunuzu hiçbir 
zaman uzun süre yal
nız bırakmayın. Ne 
kadar işiniz olursa 
olsun, onun nerede 
olduğunu neler yap
tığını kontrol edin. 
Odasında uyuduğu 
zamanla** bile sık sık 
gidin, bakın. Çok daha 
güvenli olması açısın
dan bebeğinizin 
odasına bebek telsizi 
yerleştirebilirsiniz. 
Sese karşı duyarlı 
olan bu cihazlar 
sayesinde yanında 
olmasınız bile 
bebeğinizi yanınızda 
hissedeceksiniz.
10. Sigara, kibrit, dolu 
kül tablası ve çakmak 
benzeri ürünleri orta
da bırakmayın.

11. Temizlik 
malzemelerini ve 
diğer kimyasal mad
deleri, yüksek bir 
dolaba yerleştirin 
veya kilit altında 
tutun.
12. Bulaşık maki
nesinin kapağını açık 
bırakmayın çünkü 
makinedeki deterjan 
çocuğunuz tarafından 
keşfedilirse, zehirlen
me veya alerjik 
durumlar risk yarata
bilir.
13. Zeminin kaygan 
olmamasına dikkat 
edin.
14. Elektrikli aletleri 
yüksek bir yere yer
leştirin. Kabloları 
yerde bırakmayın ve 
odanın içinde fazla 
dolaştırmayın.
15. Kırıtabilecek tür
den eşyaları yükseğe 
kaldırın.
16. Raf ve dolapları, 
düşmeyecek şekilde 
duvara sıkıca monte 
edin.
17. Plastik torba ve 
poşetleri, boğulma 
tehlikesine karşı, 
çocuğunuzun ulaşa

mayacağı bir yere 
kaldırın.
18. Bütün prizleri 
çocuk emniyetleri ile 
kapatın.
19. Çocuğunuz 1 
yaşın altında ise 
odasında ipler, kor
donlar ve hatta 
yatağında da yastıklar 
bulundurmayın.
20. Ayarlı yataklarda, 
yatağın, zemine 
mümkün olduğu 
kadar yakın olmasına 
dikkat edin ve yatağın 
etrafındaki parmaklık
ları, çocuğunuzun 
istediği zaman tehlike
siz bir şekilde yatak
tan inebilmesi için 
çıkarın.
21. Pencereleri, 
sürgüler vasıtasıyla 
emniyetli bir hale 
getirin.
22. Odada 
çocuğunuzun 
yutabileceği kadar 
küçük nesneler ve 
oyuncaklar bulundur
mayın.
23. Çocuğunuzun 
altını bezlerken, 
düşme tehlikesine 
karşı yalnız başına

bırakmayın.
24. Çocuğunuzu 
kesinlikle yalnız başı
na küvette bırak
mayın. Her zaman için 
önce soğuk su mus
luğu, sonra sıcak su 
musluğu açın. Suyun 
ısısını çocuğunuzun 
yanmayacağı şekilde 
ayarlayın.
25. İlaç ve tuvalet 
dolaplarını kilitleyin. .1 
26. Deterjan ve tuvalet 
temizleme maddeleri
ni emniyetli bir yere 
kaldırın, klozetin 
kapağını sürekli kapalı 
tutun.
27. Özellikle duş veya 
küvette, zeminin kay
gan olmamasına özen 
gösterin. Muslukların 
yakınında elektrikli 
alet kullanmayın. *
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E vitamini hapının 
fazlası zarar

Yan/ı$ ayakkabı seçimine dikkat!
"Gençlik iksiri" 
olarak bilinen 
E vitaminini 

içeren hapların 
yüksek dozda 
alınmasının, 
kalp krizi ile 
kanseri 
önlemediği, 
aksine şeker 
hastalarında ve 
damar tıkanıklığı 
olanlarda kalp yet
mezliği riskini 
artırabileceği 
bildirildi.
Amerikan Tıp 
Birliği dergisinin 
haberine göre, E 
vitamininin, kalp 
krizi ve kanser 
üzerindeki etkileri 
üzerine yapılan bir 
araştırma, vitamin 
hapının aşırı dozda 
alınmasının bazı 
hastalarda olum-

, TUTKU 
SİNEMASI’NDA

BU HAFTA
sIneKoa ™ SELİN" HM SESLER” 5 BU HAFTA * Rez. Tel: 512 0346

suz sonuç vere
bileceğini ortaya 
çıkardı.
Araştırma, E vita
mini haplarının, 
kalp krizi riskini 
azaltmadığını ve 
kansere etkisi 
olmadığını gös
terirken, McMaster 
Üniversitesi 
kardiyologlarından 
Dr. Eva Lonn, hap
ların, kalp yetme-, 
zliğiyle bağlan

“HAYALET SESLER”
Rez. Tel: 513 64 06

tısının açıklık 
kazanmadığını, 
ancak yüksek 
dozda alınmasının 
antioksidan den
gesini bozabile
ceğini söyledi. 
Lonn,sadece E 
vitamini hapları 
üzerinde yapılan 
araştırmanın, vita
mini içeren yiye
cekleri kap
samadığını da 
belirtti.

İnsanın vücudunda 
en büyük yükü ayak
ların çektiği bir 
gerçek. Yürürken, 
koşarken ayağa 
binen yük, iki-üç katı
na çıkıyor. Giyilen 
ayakkabıda bir prob
lem varsa, ayağa 
yüklenen bu basınç 
çok daha fazla rahat
sızlık veriyor. Ayak 
sorunlarının önemli 
bölümü, yanlış 
ayakkabı seçimi 
yüzünden ortaya 
çıkıyor. Oluşabilecek 
bazı sağlık sorun
larını, bilinçli 
ayakkabı seçimi ile 
engellemek mümkün. 
Tek dikkat etmeniz 
gereken, ayağınızın 
şekline uygun 
ayakkabılar seçmeye 
özen göstermek. 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Metin Türkmen, İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
ayakkabının gösteriş 
unsuru olarak kul
lanılmasının eskiye 
dayandığını vurgula
yarak, "Bir ara 
ayakkabıların burun
ları, asaletin göster
gesi olarak kul
lanılmış ve o kadar 
uzatılmış ki, bu uzun

burunları kullan
abilmek için özel 
bağcıklarla dize 
asmak gerekmiştir. O 
günden bugüne özel
likle kadın 
ayakkabılarında, ayak 
sağlığı için sakıncalı 
modeller kullanılmak
tadır. Bunun sonu
cunda nasırdan tır
nak batmasına kadar 
birçok problem 
kadınlarda görülmek
tedir" diyor.
Gün içinde devamlı 
yürüyerek çalışan ve 
saatte 6 km hızla 
yürüyen bir insanın, 
gün boyunca toplam 
bin ton yük bastığını 
ifade eden Prof. Dr. 
Türkmen, "Attığı 
adımların sayısını da 
düşünürsek, ayağın 
ne kadar yük altında, 
ne kadar çok şekil 
değiştirdiğini 
kolaylıkla tahmin 
edebiliriz. Uzunluğu 
değişir, tabanının eni- 
boyu değişir, uzun ve 
enine kavisleri 
değişir, esner 
bükülür, tekrar 
doğrulur. İşte bütün 
bu işleri yaparken 

onu içine hapset
tiğimiz ayakkabı, 
eğer bu işleri yap
masına katkı 
sağlamıyor, aksine 
engel oluyor ise, 
işte o zaman sorun 

başlıyor demektir" 
diye konuşuyor. 
ZEHME MODELLİ 

AYAKKABILAR 
Prof. Dr. Metin 

Türkmen, ayak 
sağlığı sorununu 
daha çok kadınların 
yaşadığını kayded
erek, "Bunun sebebi 
kadın ayakkabıların
dan kaynaklanıyor. 
'Zenne' modeli 
denilen bayan 
ayakkabılarında, 
bilekteki kilit sistemi 
kaldırıldığı için, 
ayakkabıyı ayakta 
tutabilmek zorlaşmış 
ve kilit sistemi 
ayakkabının önüne 
kaydırılmış ve 
rahatça hareket 
etmesi gereken par
makların olduğu 
alana getirilmiştir. 
Böylece ayaktaki 
normal yük dağılımı 
engellenmiş, parmak
lar hem sıkıştırılmış 
hem fonksiyonları 
engellenmiştir.par- 
maklar hem 
sıkıştırılmış hem 
fonksiyonları 
engellenmiştir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

M

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm
Kanberoölu-Esadap
Anytur

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 51310 68

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

BELEDİYE

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86
513 11 74 
51313 53
513 10 57 
513 13 08
513 11 33 
513 10 95 
-513 37 42 
51315 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42 
51310 92
513 11 86 
513 77 77 
51318 46

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 İşlet 
itfaiye 
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
(226) 811 13 23

İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

18 MART PERŞEMBE 
Kahraman ECZANESİ 

Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok 
Tel: (513 19 13) GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2083 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Yapı Kredi Bankası Gazcılar Şubesi’nin ATM cihazını soymaya kalkan hırsızlar, başarılı olamadı.

Bursa'da bankamatiği fazmyla soymaya faftlar
Hırsızlık olaylarının ilginçlerinden biri de Bursa’da yaşandı. Yapı Kredi Bankası Gazcılar Şubesi’ne ait ATM para çekme ma 
kınasının kamerasını etkisiz hale getiren hırsızlar, kasayı kazma ile parçalamayı başaramayınca, kazmayı atıp kaçtılar. 5’de

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
19 Mart 2005 Cumartesi 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 : 0.532271 7419

18. Mart 1915 tarihinde Türk askerlerinin Çanakkale’de yarattığı kahramanlık destanı unutulmadı

Çanakkale Zaferi törenlerle kutlandı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çanakkale Savaşı’nın 90. yıldönümü bu yıl da düzenlenen törenlerle kutlandı. 
Törenlerde Türk askerinin Mustafa Kemal öncülüğünde yarattığı kahramanlık
lar hatırlatıldı. Dün, Güneydoğu’daki savaşlarda şehit düşen erler de anıldı.

Çanakkale Zaferi
Çanakkale Zaferi’nin 90. yıldönümü yurtta bu 

yılda törenlerle kutlandı.
90 yıl önce topraklarımızı işgal etmek için 

dünyanın en modern donanması Çanakkale’de 
kapımıza dayanmıştı.
Müttefiklerin güçlü askerleri, ünlü komutanları 

Türklerin bu güç karşısında dayanamayacak
larını planladılar..
Ancak, bekledikleri olmadı ve Türk 

Mehmetçiği Mustafa Kemal Komutasında 
Çanakkale de bir kahramanlık destanı yazdı.

Müttefikler Marmara’ya girip, Payidahtı ele 
geçiremediler.

Bu zafer unutulmaz.
Türk ulusu da Çanakkale Savaşlarını unut

muyor.
Çünkü, her aileden bir şehit verilmiştir 

Çanakkale’de..
Çanakkale Zaferini gençlere iyi öğretmeliyiz.
Buna katılıyorum..
Ancak, zaferlerimizi hamasi hale de 

getirmemeliyiz.
Çanakkale’de uluslararası biri askeri güce 

karşı koyduk.
Savaşlar ulusa saldırı zamanlarında kutsaldır.
Barış zamanlarında savaş çılgını olmak çılgın

lıktır.
Çanakkalaler.. Sakaryalar.. İnönüler.. 

Dumlupınarlar Türklerin yakın tarih zaferlerinin 
imzalandığı savaşlardır.

Herbirinin altında da Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının imzası vardır.
“Geçmişini iyi bilmeyenler, geleceğini iyi kura

mazlar” özdeyişi yerinde söylenmiş bir sözdür.

Çanakkale Savaşı’nın 90. 
yıldönümü törenleri Atatürk 
Anıtı’nda düzenlenen ilk 
törenden sonra, Kültür 
Merkezi’nde de öğrencilerin 
hazırladıkları programla kutlandı. 
Şehitler de İlçe Şehitler 
Mezarhğı’nda protokol ve şehit 
ailelerinin katılımıyla düzenlenen 
törenle anıldılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma HEM’in Bilaisavar
Toplumsal hareket...

Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun tetikleyicisi 
Çanakkale Savaşı, ülke gündeminin birinci sırasını oluş
turuyor.

Bütün gazeteler, televizyonlar Çanakkale Zaferi'nin 
90'ncı yıldönümüne ilişkin yazı dizileri hazırlıyor, açık 
oturumlar yapıyor.

Sivil Toplum Örgütleri paneller düzenliyor.
Son derece olumlu,bir o kadar da umut verici bir 

gelişme.
Dün;
Cumhuriyet Bayramları kutlanır,
Kurtuluş yıldönümleri anılır, toplumun duyarlı kesim

leri dışında kimseyi ırgalamazdı.
Ama şimdi durum farklı..
Toplumun her kesimi çok yakından ilgileniyor.
Çünkü;
Bağımsızlık ciddi bir uluslararası tehditle karşı 

karşıya..
Baksanıza .Stratejik ortak Amerika'nın Büyükelçisi 

çıkıyor.
Boyundan büyük işlere kalkışıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkam'na,Suriye 

ziyaretiyle ilgili uyarıda bulunuyor.
Gitmeseniz iyi olur diyebilme cesaretini gösteriyor.. 
Öte yandan AB ’nin komiserleri Türkiye'de fink atıyor. 
Ekonomik politikayı tümüyle IMF ile Dünya Bankası 

yönetiyor., 
Hal böyle olunca,toplumun "bağımsızlık 

duyargalan"harekete geçiyor.
Ulusal bilinç gelişiyor.
Onun için ;
Çanakkale Savaşları konuşuldukça,Çanakkale'deki 

"savaş alanlarına" ziyaret trafiği yoğunlaştıkça, insan 
mutlu oluyor.

Demek ki;
Her şeye karşın,Türkiye'nin bağımsızlık karakterine 

müdahale edildiğinde, o genler ortaya çıkıyor.
"Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'ün 

ulusu "tepkisini" dışa vuruyor.
Kurtuluş Savaşı'nın ana omurgasını oluşturan 

Çanakkale Savaşı o denli önemli ki bugün bile "insan- 
ların"bağımsızlık duygularını tetikleyebiliyor.

Ne IMF,Ne Dünya Bankası,Ne de içerideki işbirlikçiler;
Türk Milleti'nin atasından aldığı "dirençli ve dinamik " 

bağımsızlık genlerini bozamıyor.

| BURSA HAKİMİYET VE | 
■ KENT GAZETELERİNE ■
' İLAN ve REKLAM ALINIR 
J KÖRFEZ REKLAM !
■ TEL: (0.224) 513 96 83 1

aboratuvarı yenilendi

fl GEMLİK
ECİTİMİ MfRKFİl

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çağa ayak Uydur
ma prensibiyle 
hareket eden 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 
Bilgisayar 
Laboratuvarını 
yeniledi.
Kurs merkezini 
Pentium 4 
Bilgisayarlarla 
donatan HEM yeni 
aldığı 17 INC 
Monitörler ve 
Projeksiyonla 
kursiyerlerin 
hizmetine sunuyor. 
Kursta verilecek 
eğitim öğretimin 
Üniversitelerin 
Bilgisayar 
bölümünden mezun 
öğretmenler tarafın
dan verileceği 
açıklanırken, 
kursta başarılı 
olacak kişilere 
dünyanın her 
tarafında geçerli 
olacak sertifika 
verileceği 
öğrenildi.

HEM'in bilgisayar 
kurşuna katılacak 
her kursiyere bir 
bilgisayar tahsis 
edilerek en üst 
seviyede öğretim 
uygulanacağı 
bildirilirken kayıt
ların bundan sonra 
sürekli olarak alı
nacağı açıklandı. 
Haftanın 5 günü 
sabah, öğle ve 
akşam olmak üzere 
3 gruptan oluşacak 
Bilgisayar 
Kurslarında ayrıca 
Cumartesi ve 
Pazar günleri 
içinde öğretmenler 
eşliğinde ayrı pro
gram uygulanacağı

duyuruldu.
Serbest Bölgesiyle 
Marmara böl
gesinde çok 
önemli bir liman 
kenti haline j 
gelen Gemlik'te 
personel istih
damını da göz 
önüne alan H 
alk Eğitim Merkezi i 
Müdürlüğü, 
Bilgisayar 
Kurslan'nda 
aranılan ve i 
özlenen bilgi 
hizmetini vermek 
için şimdiden 
geleceğe yönelik 
yatırımını yapmış 
oldu.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

—ABONE OLUN
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18 Mart 1915 tarihinde Türk askerlerinin Çanakkale’de yarattığı kahramanlık destanı unutulmadı

Çanakkale Zaferi törenlMMı
Çanakkale Savaşı’nın 90. yıldönümü bu yıl da düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlerde Türk askerinin Mustafa Kemal 
öncülüğünde yarattığı kahramanlıklar hatırlatıldı. Dün, Güneydoğu’daki savaşlarda şehit düşen erler de anıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

' 18 Mart Çanakkale 
Zaferi'nin 90.

„ yıldönümü tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde 
de yapılan törenlerle 
kutlanırken, şehitle 
rimizde anıldı.
Çanakkale Zaferi 
törenlerinin ilki dün 
sabah saat 9.oo da 
Atatürk Anıtına çelenk 
konmasıyla başladı. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 

Selami Sarohan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet

Başsavcısı Ayhan 
Aygün'ün yanı sıra 
siyasi parti temsilci
leri,daire müdürleri, 
kurum ve kuruluşların 
temsilcileri ile 
çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Törende saygı 
duruşunun ardından 
bando eşliğinde 
söylenen İstiklal 
Marşı'yla göndere 
bayrak çekildi.
Garnizon 
Komutanlığına bağlı 
bir subay tarafından 

günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmanın ardından 
şehit mezarlığı 
ziyaret edildi.

Buradaki törene 
Güneydoğu'da şehit 
düşen askerlerin 
aileleri de katılırken, 
mezarları başında 
dualar okundu.
Şehitlerin mezarlarına 
karanfiller bırakıldı. 
Törenlerin Kültür 
Merkezi bölümünde 
ise Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürlüğü'nün 
hazırladığı 
program izlendi. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın 

ardından Okul Müdürü 
Ercan Baş tarafından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşma yapıldı. 
Çanakkale Zaferi'ni 
anlatan Sinevizyon 
gösterisinin ardından 
öğrenciler tarafından 
şiirler okundu.
Öğrencilerin hep bir
likte seslendirdikleri 
"Şiirlerle Çanakkale" 
oratoryo gösterisinin 
ardından okunan 
kahramanlık türkü
leriyle tören sona erdi.

Yakup Çavuş ilk kez anıldı
Konuş dur...
Kapalı Spor Salonu için 
900 milyar önenek ayrılmış. 
M. Ağım Hastanesi’ne 
900 milyar ödenek ayrılmış. 
Ödenek ayrılmış 
Para ödenmiş mi? Para! 
Yooo...
900’lü telefonlarla insanın 
kendini tatmini gibi...
Konuş dur....

Çanakkale Savaşlarında 
düşmanla göğüs göğse 
savaşan ve 1975 yılında 
ilçemizde hayata gözlerini 
kapayan Yakup Çavuş, 
mezarı başında anıldı. 
AK Parti İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile Belediye Meclis 
üyelerinin de hazır bulun
duğu anmada, Yakup 
Çavuş'a dualar okundu. 
1893 yılında doğan ve 
Selimiye köyünden olan 
Yakup Selvi, Çanakkale 
savaşına katıldı. 
Çanakkale'yi kahramanca 
savunan askerlerden olan 
Topçu Çavuşu Yakup 
Selvi 1975 yılında hayata 
gözlerini kapayınca, 
ailesi tarafından ilçe

mezarlığında toprağa 
verilmişti. Çanakkale 
Gazisi olan Yakup Çavuş'u 
bundan sonra anacaklarını 
söyleyen İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Geçte olsa mezarını

öğrendiğimiz Çanakkale 
gazisi Yakup Çavuş’u 
bundan sonra unutmaya
cağız. O’nu her yıl 18 
Mart günü anacağız" 
dedi.
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KHrfez

Gemlik’te
haftasonu spot

Seyfettin ŞEKERSÖZ

VOLEYBOL 
Zeytinspor Bayanlar 
Profesyonel 
Voleybol takımı 
bugün deplasman
da Bilecik Anadolu 
Gençlerbirliği ile 
yapacak.
Bayanlar 
Profesyonel üçüncü 
ligde mücadele 
veren Zeytinspor, 
bugün saat 13.00 de 
Bilecik Atatürk 
stadında oynaya
cağı maçta ilk 
maçta yenildiği rak
ibinden rövanşı da 
almaya çalışacak.

GEMLİKSPOR 
Bursa birinci 
amatör kümede 
mücadele veren 
Gemlik takımların
dan Gemlikspor ile 
Umurspor kendi 
sahasında oynarken 
Kumla Belediyespor 
deplasmana 
çıkıyor.
Son iki maçta 
bahadan beraberlik
le ayrılan 
Gemlikspor, 
bugün ilçe stadında 
Altınokspor'u 
konuk edecek. 
Gemlikspor'un 
sahaya mutlak gali
biyet için çıkacağı 
maç saat 14.00 de 
başlayacak.

UMURSPOR
Süper lige çıkma

W ®

iMl

mücadelesi veren 
bir diğer takımımız 
Umurspor ise yarın 
Yeni Karamanspor'u 
konuk edecek.
İlçe stadında saat 
14.00 de başlayacak 
olan mücadelede 
Umurspor sahaya 3 
puan için çıkacak.

KUMLASPOR 
Mudanya'da 
oynadığı Burgaz 
spor maçında 4 fut
bolcusunun ceza 
alması ve hükmen 
yenilip 3 puanının 
da silinmesiyle

İlköğretim 
futbol turnuvası 

düzenlendi
İlçe Kaymakamlığı 
tarafından düzen
lenen ve İlçe Lig 
heyetinin organ
ize ettiği İlköğre
tim Okulları 
Futbol Turnuvası 
düzenlendi.
28 Mart 2005 
Pazartesi günü 
saat 13.00 de start 
alacak olan turnu
va İlçe stadında 
yapılacak.
Yarım saha olarak 
düzenlenen futbol 
turnuvasına ilçe 
içinden 9 İlköğre
tim Okulu katıla
cak.

28 Mart'ta 
başlayacak 
turnuva'nın finali 
ise 3-4 Nisan'da 
yine ilçe stadında 
yapılacak. 
Turnuvanın açılış I 
maçı Cumhuriyet 
İ.Ö.O. ile T.S.O. 
Gazi İ.Ö.O arasın
da yapılacak. 
Turnuvaya katıla
cak diğer okullar 
şöyle: L.K.Kılıç, I 

Ali Kütahya, 
Şükrü Şenol, 
Hamidiye, 
Şehit Etem, 11 ; I 

Eylül ve Atatürk 
İlköğretim.

Bursa’da şehir 
magandalan

Şehir magandalan 
Doğu Garajı yakın
larındaki bir parkta 
alkol alan 3 şahıs, 
gecenin bir yarısı 
önünü kestikleri 41 
yaşındaki buz
dolabı tamircisi 
Salim A.'yı döner 
bıçaklarıyla has
tanelik etti.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgilere 
göre kanlı olay, 
dün gece saat 
00.30 sıralarında 
Doğu Garajı'nın » 
bitişiğindeki parkta 
meydana geldi. 
İddialara göre, bir 
arkadaşlarıyla bir
likte alkol alan 
Ümit B.(40) ve 
Mustafa 0.(49), o 
sırada parktan 
geçen 41 yaşındaki 
buzdolabı tamircisi

Salim A'nın önünü 
kesti. Parkta gezin* 
tiye çıkan bir kadı
na elle sarkıntılık 
yapmakla 
suçladıkları Salim 
A'ya döner bıçak
larıyla saldıran 3 I 
şahıs, daha sonra j 
olay yerinden firari 
etti. Vatandaşların I 
ihbarı üzerine böl-1 
geye ulaşan polis I 
ve 112 acil servis I 
görevlileri de olay
da yüzünden ve 
bacağından 
yaralanan şahsı 
ambülansla Devleti 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Yok yere I 
şehir magan- 
dalarının gazabımı 
uğrayan Salim S* 
A'nın sağlık duru-1 
munun iyi 
olduğu ifade 
edildi.
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Bursa’da baıtaatiji kazmayla soymaya ttlılar
Bursa'da, Yapı 
Kredi Bankası'nın 
bankamatiğinin 
güvenlik kam
erasını ters çevirip 
etkisiz hale 
getirdikten sonra, 
kazmayla banka
matiği parçalayıp 
soymaya çalışan 
kimliği belirsiz 
hırsızlar, kasayı 
parçalamayı 
başaramayınca 
kazmayı bırakıp 
olay yerinden kaçtı. 
Sabah saat 05:30 
sıralarında, Yapı 
Kredi Bankası'nın 
Gazcılar Caddesi 
üzerinde bulunan 
Gazcılar Şubesi 
ATM para çekme 
makinesi soyulmak 
istendi. Güvenlik 
kamerasını ters 

çevirip etkisiz hale 
getirdikten sonra, 
kazmayla plastik 
kasayı parçalamak 
isteyen kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
bankamatiğin çelik 
kasasını açıp 
içerisindeki par
aları almak istedi. 
Ancak çelik kasayı 
bir türlü parçala
mayı başaramayan 
hırsızlar, paniğe 
kapılınca kazmayı 
bankamatiğin 
içinde bırakıp kaçtı. 
Kamera görün
tüsünün kay
bolduğunu genel 
merkezden fark 
eden banka yetk
ilileri, polis ekipleri
ni alarma geçirdi. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis,

bankamatiği 
çevreleyen plastik 
güvenlik kasasının 
kırılmış olduğunu 
fark etti. Polis ekip
leri içeriye 
girdiğinde banka
matik içindeki kaz
mayı görünce 
şaşkınlığını 
gizleyemedi. 
Bankanın çevresi 
güvenlik çemberine 
alınarak banka 
yetkililerine haber 
verildi. Olay yeri 
inceleme ekipleri 

bankamatik 
üzerinde parmak izi 
çalışması yaptı.
Yapılan 
incelemelerin 
ardından, banka
matiğin içinde 
bulunan çelik 
kasanın açılmamış 
olduğu anlaşıldı. 
Olayla alakalı çok 
yönlü soruşturma 
başlatan polis, 
ilginç soygun gir
işiminin ardından 
kayıplara karışan 
hırsızları arıyor.

tospor’lubirtaraftaraSay
müsabakalardan mm mı

Bursa İl Spor 
Güvenlik Kurulu, 
Bursasporlu bir 
taraftara, 6 ay müs
abakalardan men 
ve bin YTL para 
cezası verdi. İl Spor 
Güvenlik Kurulu, 
Bursaspor ile 
Sivasspor arasında 
pazar akşamı 
yapılacak İkinci 
Futbol Ligi (A) 
Kategorisi karşılaş
ması 
öncesi, Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Naci Kuru başkan
lığında toplandı. 
Toplantı sonrası 
kurulun kararlarını 
açıklayan Naci 
Kuru, Atatürk 
Stadı'nda dört hafta 
önce yapılan 
Bursaspor-Sarıyer 
maçında tribüne 

meşale sokarak 
yaktığı tespit edilen 
yeşil-beyazh 
taraftar Uğur 
Özbay'a, 6 ay müs
abakalardan men 
ve bin YTL para 
cezası verildiğini 
bildirdi.
Özbay için verilen 
müsabakalardan 
men cezasının, ülke 
genelindeki tüm 
statlarda uygu
lanacağını ifade 
eden Kuru, pazar 
akşamı yapılacak 
Bursaspor- 
Sivasspor maçında 
bin 150 polisin 
görev alacağını, 
daha önceki müs
abakalar için alınan 
güvenlik karar
larının bu karşılaş
mada da geçerli 
olacağını söyledi.

Hava sıcaklığı kuzeyde azalacak
Hava sıcaklığının, 
yurdun kuzey kes
imlerinde hissedilir 
derecede azalacağı 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan Meteorolojik 
Uyarı'ya göre, yur
dun kuzey kesimleri 
yarın Karadeniz 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Bugün akşam saat
lerinden itibaren 
Marmara'nın kuzey 
ve doğusu ile 
Karadeniz böl
gelerinde yağmur 
ve sağanak şek
linde yağış görüle
cek.
Pazar günü ise 
Karadeniz, İç

Anadolu, Doğu 
Akdeniz, Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu ile sabah 
ilk saatlerde 
Marmara'nın 
doğusu ve iç 
Ege'de yağış bek
leniyor. Yağışlar; 
yağmur ve sağanak, 
Marmara'nın 
doğusu, iç Ege, İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı ile Karadeniz 
kıyılarında karla 
karışık yağmur, 
Karadeniz'in iç kes

imleri ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde kar şek
linde olacak. Hava 
sıcaklığı; Pazar 
günü kuzey ve iç 
kesimlerde 
hissedilir derecede 
(5 ila 7 derece) 
olmak üzere tüm 
yurtta azalacak. 
Yağışlı hava 
Pazartesi günü 
doğu bölgelerim
izde etkili olduktan 
sonra yurdu terk 
edecek.

GazetemizG Abone 
Olun 

Okuyun Okutun
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Dünyada, günde 8 bin
kişi evsiz kalıyor Mastın'ı teMit t; i

İç savaşlar ve 
insan hakları ihlal
leri nedeniyle 
dünyada her gün 
yaklaşık 
8 bin, yılda 
3 milyon kişinin 
evinden olduğu 
ve kendi ülkeleri 
içinde sığınacak 
yer aradıkları 
bildirildi.
Norveç Mülteciler 
Konseyi 
(CNR) tarafından 
hazırlanan bir 
rapora göre, 
dünyada şu 
anda 50 ülkede, 
kendi ülkeleri 
içinde mülteci 
durumuna düşen 
insanların sayısı 
25 milyon.
CNR'ın sorumlu
ları, bu rakamların,

BAYRAM O Ğ LU7 N DAN
ŞOK KAMPANYA !

yerlerinden 
edilenlerin, en 
zayıf ve 
en çok ihmal 

edilen gruplardan 
birisi olduğunu 
gösterdiğini 
belirterek, yıllar 
geçmesine karşın 
bu konuda hiçbir 
gelişme sağlana
madığını kaydetti. 
Yetkililer, 13 
milyon yerinden 

olan insan ile 
Afrika'nın bu 
konuda önde 

gelen kıta 
olduğunu ve 
"1,7 milyonu 
Darfur bölgesinde 
olmak üzere 
sadece Sudan'da 
6 milyon insanın 
mülteci 
konumuna 
düştüğünü" 
belirtti.

AB 
Komisyonu'nun 
genişlemeden 
sorumlu üyesi Olli 
Rehn, 
"Bulgaristan'ın 
reformları 
zamanında 
tamamlamaması 
halinde üyeliğinin 
1 yıl ertelenebile
ceğini" söyledi. 
Bir günlüğüne 
Sofya'ya gelen 
Rehn, Bulgaristan 
parlamentosunda 
yaptığı konuşmada, 
AB'nin, 
Bulgaristan'ın üye
lik görüşmeleri 
sırasında yük
lendiği sorumluluk
lar konusundaki 
gelişmeleri mercek 
altına aldığını 
belirtti.
AB'nin gerek 
Romanya gerekse 
Bulgaristan ile yap
tığı görüşmelerde 
özel bir önlem 
olarak bu iki 
ülkenin tam üyeliğe 
geçişlerinin 1 yıl

ertelenebileceğini 
öngören bir 
maddeyi kabul 
ettiğini hatırlatan 
Rehn, "Bulgaristan 
veya Romanya'nın 
tam üyeliğe katılı
ma hazır olmadık
ları tespit edilirse 
AB Komisyonu bu 
özel maddeyi uygu
lamaya koymaktan 
çekinmeyecektir" 
diye konuştu. 
Bulgaristan'ın tam 
üyelik tarihinin yak
laştığını ifade eden 
Rehn, buna rağmen 
hala birçok alanda 
sorun bulun
duğunu kayded
erek, "Ülkeniz, 
üyeliğin gereklerini 

yerine getirebile
ceğini ve AB'ye 
reel katkıda bulu
nacağını kanıtla
mak zorunda" dedi. 
Bulgar yasalarının 
önemli ölçüde 
AB'ye uyum 
sağlamış olduğunu, 
bu konudaki 
gayretlerin 
sürdürülmesi 
gerektiğini 
belirten Rehn, 
"Adalet sistemi
nizdeki reformları 
zaman kay
betmeden tamamla
mak zorundasınız. 
Bu en önemli 
önceliğiniz 
olmalıdır" diye 
konuştu.

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ
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Fransa'da ilk kez bir 
kamuoyu araştır
masında, halkın 
Avrupa nayasası'nı 
reddedeceği sonu
cu çıktı. Le Parisien 
gazetesinin yaptığı 
araştırmaya katman
ların yüzde 51'i, 
anayasayı referan
dumda reddede
ceğini söyledi. 
Fransa Çalışma 
Bakanı Gerard 
Larcher, Europe 1 
Radyosu'nba 
demecinde sonucu, 
'gerçek br elektrik 
şoku' olarak nite
lendirdi. Başbakanı 
Jean-Pierre Raffarin 
ise daha temkinli 
bir açıklama yap
mayı tercih etti. 
Jean-Pierre 
Raffarin, araştırma

sonuçlarının 
kendisini 
'üzmekten çok 
kaygı
landırdığını* 
belirtti.
Raffarin, her 
Fransız vatan
daşının,
referandumda tarihi 
bir rolü olduğunu 
bilmrsi gerektiğini 
vurguladı.
İktidardaki Halk 
Hareketi için Birlik 
Partisi'nin lideri 
Nicolas Sarkozy, 
anayasanın red
dinin, Avrupa 
Birliği'nin felç ede
ceğini, Fransa'yı da 
dışlayacağını söyle
di. Fransa'da 
Avrupa Anayasası 
için 29 Mayıs'ta 
referandum yapıla

cak. 
Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac'ın, 
kamuoyunda 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne üyeliğine 
yönelik tartış
maların muhtemel 
olumsuz etkisini 
önlemek için erken 
bir referandumu ter
cih ettiği belirtiliyor
du. Birçok Avrupa 
Birliği üyesi, 
anayasayı 
referanduma 
götüreceklerini 
açıklamıştı.
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Kaz saati uygulaması 
11M başlıyor

Trenle sınıısız seyahat başhyo

Yaz saati uygula
masına geçilecek 
olan 27 Mart Pazar 
günü 01.00'de 
saatler bir saat ileri 
alınacak.
Yaz saati uygula
ması, 30 Ekim 2005 
Pazar günü saat 
02.00'de, saatlerin , 
bir saat geri 
alınmasıyla sona 
erecek.
Uygulama, çalışma 
saatlerinin günün 
güneşli bölümüne 
alınması suretiyle, 
gün ışığından daha 
fazla yararlanılması, 
elektrik enerjisinin 
aydınlatmada kul
lanılan bölümünden 
tasarruf sağlanması 
amacını taşıyor. 
Ayrıca yaz saati 
uygulamasıyla, 
akşam saatlerinde 
en yüksek değerine

ŞENEN Wi8WatafeıiW
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
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ulaşan enerji 
talebinin (puant 
gücü) azaltılması 
hedefleniyor. 
Uygulamaya ilişkin 
kararname teklifi, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından hazır
lanırken, Dışişleri 
Bakanlığı tarafından 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanhğı'na gön
derilen Avrupa 
Birliği'nde (AB) 
kabul edilen karar 
metinleri dikkate
alınıyor. 29 Ekim 2006 Mortgage sistemi 

2006’da devreye girebilir

Böylece Avrupa 
Birliği ülkeleri ile 
saat birliği 
sağlanıyor. 
16 Mart 2002 
tarihli Resmi 
Gazete'de yer 
alan Bakanlar 
Kurulu Kararı'na 
göre, bu yıl ve 
önümüzdeki iki 
yılda yapılacak y?z 
saati uygulaması 
başlangıç ve bitiş 
tarihleri şöyle: 
-27 Mart 2005 - 
30 Ekim 2005 
-26 Mart 2006 -

TCDD Genel 
Müdürlüğü, yolcu 
sayısını artırmak 
için başlattığı "Tren 
Tur Kartı" uygula
masıyla trenle aylık 
sınırsız yolculuk 
imkanı sağlıyor. 
Genel Müdürlük, 
demiryollarında 
aylık sınırsız yolcu
luk imkanı veren 
"Ekspres Tren Tur 
Kartı" ile "Yataklı 
Tren Tur Kartı" 
uygulamasına ilgiyi 
artırmak üzere el 
broşürleri hazırladı. 
Yolcu sayısını artır
mayı, diğer yandan 
trenle sık seyahat 
eden yolculara 
ekonomik seyahat 
imkanı sağlamayı 
hedefleyen TCDD 
Genel Müdürlüğü, 
tren tur kartlarının 
daha yaygın bilin
mesi için uygula
maya bu dönemde 
ağırlık veriyor 
Tren tur kartı uygu
lamasında yaş 
sınırlaması olmak

Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) 
Başkam Doğan 
Cansızlar, ipoteğe 
dayalı konut 
edindirme sistemi
nin (Mortgage) 2006 
yılı başında devreye 
girmesini hede
flediklerini ifade 
ederek, bu sistemin 
bankaların verdik
leri ev kredisi sis
temiyle karıştırılma
ması gerektiğini 
söyledi.
Cansızlar, Mortgage 
sisteminin dünyada 
150-200 yıldır kul
lanıldığını ancak 
Türkiye için yeni 
olduğunu belirtti. 
Cansızlar, Mortgage 
sisteminin 
bankadan konut 
kredisi alma sis-

sızın trenle aylık 
sınırsız seyahat 
imkanı elde ediliy
or. 100 YTL'ye 
Ekspres Tren Tur 
Kartı, 400 YTL'ye 
Yataklı Tren Tur 
Kartı alınabiliyor. 
TCDD'nin tüm 
gişelerinden alın
abilen bu kartların 
kullanıcıları, bütün 
hatlarda yolculuk 
yapabiliyor ve 
başka bir ücret 
ödemiyor.
Ekspres Tren Tur 
Kartı, süper 
ekspres diye 
adlandırılan 
Başkent 
Cumhuriyet, Fatih 
gibi ekspreslerin 
yanı sıra, mavi tren, 
bölgesel ekspres, 

temiyle 
karıştırıldığına 
işaret ederek şun
ları kaydetti: "Bu 
sistemde vatandaş 
konut almak iste
diği zaman ki bu 
konut bitmiş, imara 
uygun ve iskan izni 
alınmış konut 
olması zorunludur, 
kredi veren bir 
bankaya başvura
cak. Konutun

ray otobüsü, 
mototrenler ile nor
mal yolcu ve ban
liyö trenlerinde 
geçerli oluyor.
Yataklı Tren Tur 
Kartı ise bütün 
bu trenlere ilave 
olarak yataklı, 
kuşetli ve örtülü 
kuşetli vagonlarda 
mevki farkı 
gözetmeksizin 
geçerli sayılıyor. 
Kartın kullanım 
süresi ilk seyahatin 
yapılacağı tarihte 
başlıyor. Kartlar 
isme düzen- 
lendiğinden, 
biletler nüfus 
cüzdanı 
gösterilerek satın 
alınıyor 

maliyetinin yüzde 
75'ini bankadan 
alacak.
Bankanın 15-20 yıl
lık vadeli kredi ver
mesi mümkün 
değil. Bu nedenle 
bir model getirdik. 
Bankanın bunu 
gidip kırdırabileceği 
bir üst ipotek 
finansman kuruluşu 
kurduk. Taslakta 
böyle."
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‘Af ile haksızlık yapıldı’
Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç, 
siyasetçilerin, üniver
siteler üzerinde bir 
tasarrufta bulunma
ması gerektiğini 
savundu.
Sakarya Üniversite
sindeki (SAÜ) 
Rektörler Komitesi 
toplantısı öncesinde, 
gazetecilerin öğrenci 
affına ilişkin soru
larını yanıtlayan Prof. 
Dr. Erdoğan Teziç, 
öğrenci affına sıcak 
bakmadıklarını söyle
di. Afla başarılı 
öğrencilere haksızlık 
yapıldığını ifade eden 
Teziç, "Başarısız 
olanın, her yerde 
olduğu gibi onun 
sonuçlarına katlan
ması gerekir. Yüksek 
öğretimde seviye çok 
önemlidir" dedi.
Türk üniversitelerinin 
dünyadaki 500 
üniversite arasına 
girmesi konusunda 
çaba gösterildiğini 
bildiren Teziç, şunları 
kaydetti: "Bu şekilde

devam ederse, yalnız 
yaptığımız yayınlar, 
öğretim eleman
larının yanı sıra 
yetiştirdiğimiz öğren
cilerin de değer
lendirilmesi söz 
konusudur. Bir 
zaafiyet oluşturmaya 
başlar, sakıncaları 
vardır. Bunun çözüm
leri vardır ama af 
kanunuyla değildir. 
Siyasilerin üniversite 
üzerinde bir tasarruf
ta bulunmaması 
gerekir. O alan, 
Anayasa ile YÖK'e, 
üniversitelere 
bırakılmış, güvence 
altına alınmıştır. 
Anayasadaki bu 
düzenlenmenin temel 
nedeni, siyasi 
mekanizmanın 
üniversitelere müda

hale etmesini önle
mektir. Maalesef 
böyle bir düzenleme 
yapıldı. Konusu 
açısından bana göre, 
sakat bir kanundur. 
Kanunun uygulanma
ması gibi bir şey yok. 
Kanun kanundur. 
Yürürlüğe girdiğine 
göre uygulanacaktır." 
Bu süreç içinde 
muhalefet partisi 
veya parlamentonun 
5'te Tinin Anayasa 
Mahkemesi'ne 
konuyu götürürse, 
mahkemenin vere
ceği kararı da bekle
mek gerektiğini 
belirten Teziç, "Ne 
yönde olur onu bile
mem tabi. Ama böyle 
bir konunun siyasiler 
tarafında düzenlen
memesi gerekirdi"

Î5 bin polise ihtiyaç var
İstanbul'da 2001 
yılında 29 bin 200 
polis görev 
yaparken, bu sayının 
bugün 26 bin 150'ye 
düştüğüne işaret 
eden Aksu, AB 
ülkelerinde 250 
kişiye bir, İstanbul'
da ise 385 kişiye bir 
polis düştüğünü dile 
getirdi. Aksu, AB 
standartlarına ulaş
mak için İstanbul'da 
10 bin, Türkiye 
genelinde ise 35 bin 
polise ihtiyaç bulun
duğunu söyledi. 
Bakan Aksu, CNN 
TÜRK'te çeşitli konu
lardaki sorularını 
yanıtladı.
İstanbul'un dünyanın 
diğer büyük 
kentlerine göre 
daha güvenli 
olduğunu savunan 
Aksu, dünyadan 
bazı örnekler de 
verdi;
Interpol rakamlarına 
göre 2003 yılında, 
Tokyo'da 229 bin 
919, Londra'da 469

bin 922, Berlin'de 
244 bin 393, 
Budapeşte'de 55 bin 
926 hırsızlık olayının 
yaşandığını dile 
getiren Aksu, bu 
rakamın İstanbul'da 
ise 39 bin 118 
olduğunu kaydetti. 
Hatalı amirler de 
açığa alınacak 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
İstanbul'da Kadınlar 
Günü öncesinde, 
Kızıltepe ve Van'da 
yaşanan olaylarda 
sadece polis 
memurlarının değil, 
hatası tespit edilen 
amirlerin de açığa 
alındığını söyledi.
Bakan Aksu, CNN 

TÜRK'te Editör pro
gramını hazırlayan

Gürkan Zenginin 
çeşitli konulardaki 
sorularını yanıtladı. 
İstanbul'da Kadınlar

Günü öncesinde, 
Mardin Kızıltepe'de, 
Van'da yaşanan 
olayların bu 
çerçevede ele alın
ması gerektiğine 
işaret eden Aksu, bu 
olayların da üzerine 
gittiklerini bildirdi. 
Bakan Aksu, bu tür 

olaylarda 
müfettişlerin 
görevlendirildiğini ve 
hatası, kusuru tespit 
edilenlerin ceza
landırıldığını belir
tirken, sadece polis 
memurlarının değil, 
hatası tespit edilen 
amirlerin de açığa 
alındığını söyledi.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: {0.224) 513 10 11 -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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"ürk medyasına yabancı ilgisi artacak
Uluslararası yatırım 
bankası Morgan 
Stanley'e göre reklam 
gelirleri açısından 
cazip bir geleceğe 
sahip Türk medyası
na yabancıların ilgisi 
artacak.
Morgan Stanley, 
TBMM'de kabul edilen 
ve TMSF'nin elindeki 
mal ve iştiraklerin 
satışını kolaylaştıran 
ve yabancıların 
Türkiye'de televizyon 
sahibi olmalarına 
olanak sağlayan yasa 
çerçevesinde, Türk 
Medya sanayisine 
ilişkin genel değer
lendirme raporu 
hazırladı.
Buna göre, AB 
sürecinde Türk 
medyasına daha çok 
yabancı sermaye gir
işi gerçekleşecek. 
Türk medyasının, 
reklamların milli 
gelire oranı itibarıyla, 
dünyadaki en düşük 
paya sahip olduğu 
belirtilen raporda, 
buna karşılık reklam
ların medyadaki 
payının, gelecek 10 
yılda çok hızlı şekilde

yükseleceği kaydedil
di.
Reklamda lider DYH 
Raporda, son veriler 
itibarıyla reklam gelir
leri açısından, Doğan 
Yayın Holdingin 
(DYH) yüzde 40 
oranındaki reklam 
geliriyle, 'Türk 
medyasında ilk sıra
da' olduğu ifade 
edilirken, Sabah'ın 
yüzde 17, 
Çukurova'nın yüzde 
13 ve varlıkları 
TMSF'nin elinde bulu
nan Uzan Grubu'nun 
reklam geliri payının 
ise yüzde 4 
düzeyinde olduğunun 
tahmin edildiği ifade 
edildi.
Türkiye'deki

medyanın, reklam 
gelirleri açısından 
dünyada en az paya 
sahip olduğu vurgu
lanan rapora göre, 
Türkiye'de medyadaki 
reklam harca
malarının GSYİH'ye 
oranı yüzde 0.4 
düzeyinde iken, bu 
oran Macaristan'da 
yüzde 2, Polonya'da 
yüzde 1.4, 
Bulgaristan'da yüzde 
1.2,Tayland'da yüzde 
1.3, Endonezya'da 
yüzde 1.22, 
Malezya'da yüzde İ.1, 
Arjantin'de yüzde 
0.64, Brezilya'da 
yüzde 0.76 ve 
Venezüella'da yüzde 
1.82 düzeyinde 
bulunuyor.

Piyasadaki bankotların yüzde K'sı değişti
Ekonomiden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Ali Babacan, 
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) geçiş ile birlik
te piyasadaki 
toplam banknot mik
tarının yüzde 
66'sının, madeni 
para miktarının ise 
yüzde 56'sının 
değiştiğini açıkladı. 
Bakan Babacan, AK 
Parti'nin dün 
gerçekleştirilen 
Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu 
(MKYK) toplantısın
da 45 dakika süren 
bir ekonomi brifingi 
verdi. Ekonomide 
yaşanan son 
gelişmeleri değer
lendiren Bakan 
Babacan, YTL'ye 
geçiş süreciyle ilgili 
de ayrıntılı bilgi 
verdi.

Babacan, Ocak ayın
dan bu yana geçen 
sürede piyasadaki 
toplam banknot mik
tarının yüzde 
66'sının, madeni 
para miktarının ise 
yüzde 56'sının 
değiştiğini bildirdi. 
YTL'ye geçişin etki
leri üzerinde de 
duran Bakan 
Babacan, geçen 
sürede YTL cinsin
den yatırım aracına 
güvenin arttığını 
kaydetti. Geçişte 
herhangi bir sorun

yaşanmadığını anla
tan Babacan, 
YTL'nin kurlar 
üzerinde herhangi 
olumsuz bir etk
isinin olmadığını da 
vurguladı. YTL'nin 
enflasyon oranı 
üzerinde de arttırıcı 
bir etki bırakmadığı
na işaret eden 
Babacan, "YTL'ye 
geçiş ile YTL cinsin
den uzun vadeli 
enstrümanlara 
yatırım hız kazan
mıştır" şeklinde 
konuştu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor’un durumu
5 haftadır oynanan 

amatör 1. küme maçlarının 
durumunu gösteren puan 
cetveli.

1- Y. Selim 13 puan
2- Şükraniye 9 puan
3- Yıldırım 8 puan
4- Gemlik 8 puan
5- Orhaniye 7 puan
6- Altınok 5 puan
7- Lalaşahin 2 puan
8- Duaçınari 1 puan
Bu hafta Gemlikspor’un 

rakibi 6. maçta Altınok, 7. 
maçta Lalaşahin kısmet

olurda oynarsak 2 maçtan 6 
puan çıkarırsak ilk devre 14 
puanla devreyi kapatırız.

İkinci yarı kendi sahamız
da Y. Sel i m ve Orhaniye 
maçları ile başlayacağız.

Y. Seli m ve Orhaniye 
maçları ile başlayacağız.

Oynayacağımız Şükraniye 
maçındaki gibi dikkatli olur, 
yapılan skor üzerinde etkili 
olacak hatalar yapsazsanız 
bu maçtan sevinerek çıkan 
takımın biz olacağımıza 
inanıyorum.

2. Küme başlıyor
Futbol 2. Amatör küme 

2004-2005 mücadele edecek 
takımların grupları 
geçtiğimiz gün belli oldu.

26 - 27 Mart tarihlerinde 
oynanacak olan maçlarla 
başlayacak.

2. Kümede 10 grupta 
toplam 60 takım mücadele 
edecek

Futbol İl Temsilcisi, akım
lara başarı dileğini ve centil
mence bir sezon geçirmesi
ni diledi.

İlçemizi temsil edecek 
Zeytinspor’un bulunduğu 
grup;

BİRİNCİ GRUP
Akhisar, Demirspor, 

Y. Şehir, Yolören, 
Zeytinspor, Alacahırka, 
Küplüpınar, Yeşildağ, 
Akpınar İdman Yurdu.

İKİNCİ GRUP
Yenişehir, Esnaf Doğan, 

Osmaniye, Gemlik Körfez, 
Atı la r, Emek Belediye, 
Mamuşka ile mücadele ede
cekler.

Zeytinspor ile 
Körfezspor’un Gemlik’imizi 
en iyi şekilde temsil ede
ceğini ümit ediyorum.

Olivetti Profilo 3108 YK BC 00 25 061 seri nolu 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Tahir YILDIRAN

KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
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Aşılar hakkında bilmeniz gerekenler
Her yıl tüm dünyada 3 
milyonu henüz daha bir 
haftalıktan küçük olmak 
üzere, 5 yaşın altında 12 
milyon çocuk hayatını 
kaybediyor. Bu ölümlerin 
en azından 2-3 milyonu 
aşılarla korunulabilecek 
bulaşıcı hastalıklar 
nedeniyle oluyor. Sadece 
bu istatistik veri aşıların 
önemini ortaya koyuyor. 
International Polikliniği 
Etiler Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Banu Sadıkoğlu aşılarla 
ilgili bilmeniz gerekenleri 
anlatıyor: 
HEPATİT B AŞISI 
Hepatit B aşısı doğum
dan itibaren her yaşta 
güvenle uygulanabiliyor. 
Ülkemizde rutin aşılama 
programı içinde tüm 
çocuklara 0. aydan 
itibaren yapılıyor. Hepatit 
B aşısı 3 doz olarak 
uygulanıyor. 0. gün ilk 
aşının uygulandığı gün 
olmak üzere ilk aşıdan 1 
ay sonra 2.doz ve yine ilk 
aşıdan 6 ay sonra (ikinci 
aşıdan 5 ay sonra) 3. doz 
yapılması gerekiyor.. Üç 
doz hepatit B aşısı son

Kadınlar neden daha uzun yaşar?
Kadınların doğuştan 
itibaren yüzlerce 
hastalığa karşı 
“otomatik koruma 
mekanizmasına” ,, 
sahip olduğu ortaya 
çıktı.
Kadınlarla erkekler 
arasındaki genetik 
farkların belirlenme
sine yönelik yapılan 
en kapsamlı araştır
manın sonuçları 
açıklandı. Duke 
Üniversitesi ve 
Pennsylvania Üniver
sitesi tarafından 
yapılan araştırmada 
insanlarda cinsiyeti 
belirleyen X kromo
zomunun aslında 
kadınlar ile erkekler 
arasındaki birçok 
farklılığın da sorum
lusu olduğu belirlen
di. Erkeklerde 1, 
kadınlarda ise 2 adet 
X kromozomu bulun
masından yola 
çıkarak yapılan 
araştırmanın ilginç 
sonuçları şöyle: 
“Otomatik tedavi” 
X kromozomundaki 
bozulmaların renk 
körlüğü, hemofili, 
obezite, lösemi, 
kısırlık gibi 300’e 
yakın hastalığın kay
nağı olduğu ortaya 
çıktı. Ancak kadın

rası sağlıklı erişkinlerin 
%90’ından fazlası ve 
çocukların %95’inden 
fazlası koruyucu antikor 
geliştiriyor. Hepatit B 
aşısının tüm yeni doğan 
bebeklere, çok eşlilere, 
hemodiyaliz hastalarına, 
hepatit B virüsü taşıyan 
kişilerin aileleri ve aynı 
evde yaşayan kişilere, 
uyuşturucu bağımlılarına, 
eşcinsellere, sağlık per
soneline yapılmasında 
fayda var. Her biyolojik 
üründe olduğu gibi 
hepatit B aşısı uygulan
masından sonra da aler
jik reaksiyon görülüyor. 
Çocuğunuzun aşılarını 
her zaman doktor kon
trolünde uygulatmanızı 
öneriyoruz.
DİFTERİ AŞISI 
Tek başına difteri aşısı 
bulunmuyor. Erişkin for
mda veya çocuk formun
da olmak üzere tetanoz 
toksoidi ile ikili aşı veya 
boğmacanın da beraber 
olduğu üçlü (karma) aşı 
şeklinde kullanılıyor. Yine 
çocukluk çağında uygu
lanmak üzere difteri, 
tetanoz, boğmaca, çocuk 

ların bu 
konuda 
büyük bir 
avantajı 
var. Çünkü 
kadınlarda 
bu kromo
zomdan 2 
tane 
bulunuyor. 
Yani biri
bozulduğunda diğeri 
devreye girerek 
kadınları hastalığa 
karşı koruyor. 
Erkeklerde ise X 
bozulduğunda ilaçlar 
dışında bunu düzelt
menin doğal bir yolu 
yok. Daha önce 
kadınlardaki 2 X’den 
birinin daha anne 
karnındayken 
faaliyetini durdur
duğu sanılıyordu. 
Böylece erkeklerle 
eşit konuma geliyor
lardı. Son araştırma 
yüzde 25’inin (200- 
300 gen) aktif olarak 
canlılığını 
koruduğunu ortaya 
çıkardı. Bu da kadın
lar için “otomatik 
tedavi” anlamına 
geliyor.
Kadınlar ne ister? 
Mel Gibson’un gişe 
rekorları kıran 
“Kadınlar Ne İster?” 
filmininde yanıtı

aranılan sorunun 
cevabının da X kro
mozomundan, geldiği 
ortaya çıktı. Çünkü 
bilim adamlarına 
göre erkeklerin 
kadınları anlayama
masının gerisinde, 
bu kromozomun her 
iki cinste farklı 
görevler üstleniyor 
olması yatıyor. 
Uzmanlar sakinlik ya 
da karşımdakini 
daha iyi anlaya
bilmek (empati) gibi 
özelliklerin kadınlar
da daha yaygın 
olmasının genetik 
olduğunu belirledi. 
Bunun sebebi ise X 
kromozomunun 
sanıldığı gibi kadın
larda ve erkeklerde 
aynı şekilde çalışma
ması. Kromozomdaki 
genlerin bir kısmının 
her iki cinste farklı 
işlevler gösterdiği 
belirlendi.

felci ve Hib’e karşı 
koruyan beşli kombine 
aşılar şeklinde de 
bulunuyor. Çocukluk 
çağı aşılarındaki difteri 
içeriği erişkin tipteki dif
teri aşısında bulunan dif
teri içeriğinden daha 
fazla olduğu için 7 yaşın
dan büyük çocuklara 
erişkin tip difteri tetanoz 
aşısı uygulanması 
gerekiyor. Erişkinde üç 
doz, çocuklarda dört doz 
aşıdan sonra difteri 
aşısının hastalıktan 
koruyucu etkinliği %97 
olarak kabul ediliyor. 
Difteri aşısı çocuklara; 
difteri, tetanoz, boğmaca 
(karma aşı) veya difteri, 
tetanoz, boğmaca, çocuk 
felci, Hib beşli kombine 
aşısı şeklinde çocuk 2 
aylıkken başlamak üzere 
2., 4. ve 6. aylarda üç doz 
(bir veya iki ay ara ile üç 
doz) ve bunu takiben 
üçüncü dozdan 12 ay 
sonra (18. ayda) yapılan 
bir tekrar dozu ile toplam 
dört doz olarak yapılıyor. 
7 yaşından büyük çocuk
lar ve erişkinler için 
primer aşılama bir ay ara 

ile 2 doz ve 
ikinci doz
dan 6-12 ay 
sonra uygu
lanacak 
tekrar dozu 
ile toplam 3 
doz olarak 
öneriliyor. 
Difteri aşısı 
ile sağlanan 
koruyucu 
antikor 
fitreleri 
zamanla 
azalacağı 
için her 10 
yılda bir 
erişkin tip 
difteri 
tetanoz aşısı 
ile tekrar 
doz uygu
lanmasında 
fayda var. 
Difteri 
hastalığını 
geçirmek 
bile 
hastalığa 
karşı ömür 
boyu koru
ma sağla
mayacağı 
için difteri 
hastalığını 
geçiren kişi
lerin bile 
aşılanması 
gerekiyor. 
TETANOZ

AŞISI 
Tetanoz aşısı tek başına 
veya çocuklarda kul
lanılan difteri, tetanoz ve 
boğmaca aşılarının 
içerisinde veya yine dif
teri, tetanoz, boğmaca, 
çocuk felci ve Hib içeren 
beşli karma aşıların 
içerisinde olmak üzere 
kombine olarak bulunuy
or. 7 yaşından sonra 
çocuklar erişkin tip dif
teri, tetanoz aşısı veya 
tek tetanoz aşısı olmalı. 
Diğer inaktive aşılarda da 
olduğu gibi tetanoz aşısı
na karşı koruyucu 
düzeyde ve kalıcı cev
abın oluşması için birden 
fazla doz aşı uygulan
ması gerekiyor. Tetanoz 
aşısını uygun aralıklarla 
7 yaşına kadar olan 
çocuklarda 4 doz, 7 
yaşından sonra 3 doz 
olarak alan kişilerin 
tamamı koruyucu antikor 
düzeyini sağlıyor.
Aşıyla sağlanan bağışık
lık zamanla azalıyor. Bu 
yüzden başlangıç seri 
aşılama yapılıp koruyucu 
antikor düzeylerine 
ulaşıldıktan sonra, her
hangi yaralanma olmasa 
bile her 10 yılda bir 
tekrar aşılama yapılmalı. 
Primer bağışıklama 
genellikle çocukluk 
çağında ve kombine dif
teri, tetanoz, boğmaca 
veya difteri, boğmaca, 
tetanoz, çocuk felci ve 
Hib beşli aşı şeklinde 
bebek 2 aylıkken başla
yarak 2., 4. ve 6. aylarda 
üç doz (bir veya iki ay 
ara ile üç doz) ve üçüncü 
dozdan 12 ay sonra (18. 
ayda) bir tekrar doz 
olarak toplam dört doz 
olarak uygulanıyor. Daha 
sonra 10 yılda bir hatır
latma dozu yapılıyor. 
BOĞMACA AŞILARI 
Asellüler boğmaca aşıları 
inaktive (ölü) aşılar 
grubu arasına yer alıyor. 
Tüm hücre boğmaca 
aşılarında görülen yan 
etkilerin azaltılması 
amacıyla hazırlanmış 
aşılardır. Boğmaca bak
terisinin tamamını değil 
aktif olmayan bazı 
parçalarını içeriyor. Bu 
açıdan asellüler boğ
maca aşılarının yan etki
leri, tüm hücre boğmaca 
aşılarının yan etki
lerinden yarı yarıya daha 
az. sellüler boğmaca 
aşısı difteri ve tetanoz 
aşısı ile birlikte üçlü 
karma, difteri, tetanoz,

inaktive çocuk felci ve 
Hib aşısı ile birlikte beşli 
kombine aşı şeklinde 
bulunabiliyor. Boğmaca 
aşısı ile primer bağışıkla- 
ma bebek 2 aylıkken 
başlamak üzere 2., 4. ve 
6. aylarda üç doz (bir 
veya iki ay ara ile 3 doz) 
ve üçüncü dozdan 12 ay 
sonra (18. ayda) bir 
tekrar doz aşılama olarak 
toplam 4 doz öneriliyor. 
Çocuklara beşinci doz 
aşılama okula başla
madan önce 4-6 yaşların
da yapılması gerekiyor. 7 
yaşından büyük çocuk
lara boğmaca aşısı öner
ilmiyor.
POLİOVİRÜS AŞILARI 
Polio (çocuk felci) aşısı 
canlı aşı veya inaktive 
(ölü) aşı şeklinde 
bulunuyor. Canlı çocuk 
felci aşısı ağızdan (oral) 
damla şeklinde uygu
lanırken, ölü çocuk felci 
aşısı ise kombine aşılar 
içinde bulunmakta ve 
enjeksiyon şeklinde kas 
içine uygulanıyor. İnak
tive ve oral poliovirüs 
aşıları çocuk felcinden 
korumak ve bağışıklık 
sağlamak açısından yük
sek etkinliğe sahip bir 
aşılar. İnaktive poliovirüs 
aşısı difteri, tetanoz, boğ
maca ile beraber dörtlü 
kombine aşı veya difteri, 
tetanoz, boğmaca ve Hib 
aşıları ile beraber beşli 
kombine aşı şeklinde 
bulunuyor. İnaktive veya 
oral polio aşıları ile 
primer bağışıklama, 
bebek 2 aylıkken başla
mak üzere 2., 4. ve 6. 
aylarda üç doz (bir veya 
iki ay ara ile 3 doz) ve 
üçüncü dozdan 12 ay 
sonra (18. ayda) bir 
tekrar doz aşılama olarak 
toplam 4 doz öneriliyor. 
Çocuklara beşinci doz 
aşılama okula başla
madan önce 4-6 yaşların
da yapılmalıdır. 18 yaşın
dan büyüklere rutin polio 
aşısı önerilmez. Ancak 
polio’nun yaygın olarak 
görüldüğü ülkelere yol
culuk yapacak kişiler ve 
sağlık personeli gibi 
polio virüsü ile karşılaş
ma ihtimali yüksek olan 
kişilere uygulanabiliyor.
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Kolestrol prostat 
tümörünü büyütüyor

Yapılan bir bilimsel 
araştırma kandaki 
yüksek kolestrol 
miktarının prostat 
tümörlerinin 
büyümesini hız
landırdığını ortaya 
koydu.
ABD'de fareler 
üzerinde yapılan 
testlerin yüksek 
kolestrolün 
kansere sebep 
olduğuna dair bir 
doğrulamada 
bulunmadığını, 
ancak prostat

Kalbe Man IÇD
cihazlarında hata

kanserinin 
büyümesini 
hızlandırdığını 
gösterdiği 
kaydedildi.
Araştırmayı 
yöneten Boston 
Çocuk 
Hastahanesi 
uzmanlarından 
Michael 
Freeman, araştır
mada tümörün

başlama 
sebeplerini değil, 
ancak sadece 
gelişme sebepleri
ni araştırdıklarını 
belirtirken, ekibin 
araştırma bulgu
larını Journal of 
Clinical 
Investigation 
dergisinde yayın
ladıkları ifade 
edildi.

. TUTI 
SİNEMA! 

BUHA

(ü “HAYALET SESLER”
Rez, Tel: 513 64 06

"EĞRELTİ Galr'HAYALETSESLER’
Hm Rez. Tel: 512 03 46

Merkezi Amerika 
Birleşik 
Devletlerinde bulu
nan çokuluslu 
Medtronic şirketi 
tarafından üretilen, 
hastaların kalp rit
mini normale 
döndüren defibri- 
latörlerin (ICD) bir 
bölümünde fabrika 
hatası olduğu ve şir
ketin hatalı ciha
zların değiştirilmesi 
için harekete geçtiği 
belirtildi.
İtalyan La 
Repubblica gazete
si, İtalya'da hasta
lara takılmış hatalı 
cihaz sayısının 3 bin 
olduğuna dikkati 
çekti.
Birim fiyatı 10 bin 

avro civarında olan 
ICD cihazındaki pilin 
ömrü normalde 5 yıl 
olarak öngörülüyor.
Cihazların bir 

bölümünde fabrika 
hatası olduğu, 
Medronic'in İtalya'
daki yetkili bayii 
tarafından da doğru
landı.

Sesto San 
Giovanni'de bulu
nan bayinin basın 
bürosu tarafından 
yapılan açıklamada, 
"Cihazların pilleri 
öngörülenden daha 
kısa sürede tükeniy
or. Cihazdaki kısa 
devreden kay
naklanan bu sorun, 
pilin tükenmesiyle 
cihazın işlevselliğini 
de yitirmesine 
neden oluyor" denil
di.
Medtronic şirke

tinin, 120 ülkede 
hastalara mektup 
göndererek, ciha
zların değiştirilmesi 
için harekete geçtiği 
belirtildi.
Şirket yetkililerinin,

"Sadece dokuz 
hasta kendini kötü 
hissetmiştir. Bu 
vakalardan biri 
Avrupa'da... İtalya'
da sorunlu vaka söz 
konusu değil" 
dediklerine işaret 
edilen haberde 
şöyle denildi: 
"Ancak durum böyle 
değil. İtalya'daki 
hastanelerde de 
cihazı kullananlarda 
anomali 
gözlendiğinin kayıt
lara geçtiği belirtiliy
or. Cenova'daki has
tanelere, kalıcı kalp 
pili taşıyan iki has
tanın ritm bozuk
luğu şikayetiyle 
başvurduğu
biliniyor."

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. 5131174
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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■ VI

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

R

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

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

TÜP DAĞITICILARI

H
B
E

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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

R■
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

19 MART CUMARTESİ 
MURAT ECZANESİ 
20 MART PAZAR 
ENGİN ECZANESİ

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2084 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Disiplin Kurulu ürelerini yeniden seçecek.

Ticaret Odası’nda sürpriz seçim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarında Disiplin Kurulu’nun oluşması ve çalışmasıyla ilgili 
olarak yaptığı yeni düzenlene nedeniyle, bugün İlçe Seçim Kurulu gözetiminde Ticaret Odası’nda yeniden sandık başına gidilecek.

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

Ver/eşke eğitime hazırlanıyor
J Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yerleşkede iki yüksek okul açılıyor
Sunğipek Fabrikası arazisinin Uludağ Üniver

sitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na 
devredilmesinden sonra, her iki kesimde de 
çalışmalar hızla sürdürülüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, Yerleşke’ye giderek, 
Rektör Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu’yu ziyaret ettim.

Son olarak, Üniversite Senatosu’nun 
Gemlik’e gelmesinden beri çalışmaların hangi 
aşamada olduğunu bilmiyordum.

Bu ziyaret ile bilgilendim.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 

Mustafa Yurtkuran’ın önümüzdeki yıl birkaç 
tane bile olsa yüksek okulu başlatma çabası 
beni duygulandırdı.
Anlaşılan ki hükümetten daha beş kuruş 

Gemlik yerleşkesi için para çıkarılmamış..
iki yılı boş yere kaybettiğimiz yetmiyormuş- 

casına, birde ödenek bekleyerek zaman kaybe
diliyor..

Sayın Abdurrahim Korukçu, dar bir kadro ile 
altı ayda 230 dönüm araziyinin çalılığa 
dönüşmüş yüzeyini temizletmiş..

Toprak soluk almış, bitki örtüsü ferahlamış..
Kara hastalıktan orman görüntüsüne 

dönüşen zeytinlikler şimdi budanıyor.. Toprak 
gübrelenmiş, ağaçlar ilaçlanmış..
Sunğlpek’te yeniden hayat fışkırmaya 

başlamış..
Şimdi yerel kuruluşlardan yardım bekleniyor.
0 da sağlanırsa sanırım işler hızlanacak..
Bu yıl iki Meslek Yüksek Okulu programı, 

gelecekte daha çoğu. Yol alınmaya başlanmış.
Haydi hayırlısı.
Emeği geçenleri kutluyorum.

Uludağ Üniversitesi’ne devredilen Sunğipek Fabrikasında 
önümüzdeki yıl eğitim ve öğretim başlıyor. 2005-2006 ders 
döneminde iki yıllık eğitim verecek olan Meslek Yüksek 
Okullarında Dış Ticaret ve Bitki Üretimi bölümlerinin açıl
ması kesinleşti. Bölümlere 30’ar öğrenci alınacak.
Gemlik’in gelecekteki 
sosyal, ekonomik ve 
kültürel yaşamını et - 
kileyecek olan, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi’nde çalış
malar hızla sürdürülü 
yor. Hükümet, Yerleş 
ke’de açılacak yüksek 
okul ve fakülteler için 
bugüne kadar ödenek 
göndermedi. Üniversite 
gelecek öğrenim yılına 
kendi olanaklarıyla 
hazırlanıyor.

Kadri GÜLER’in 
______ haberi sayfa 3’de

HZeyt/nspor, Bilecik’ten 
M e//'boş döndü....
a Gemlikspor haftayı 

galibiyetTekapadr^ 
Umurspor: 2 
Yeni Karamanspor :0

Haberleri sayfa 5’de

İbinlTŞşödeşmeli 
sağlık personeli alınacak 
Sağlık Bakanlığı, 2003 yılında sınava 
giren ve istihdam edilmeyen adaylar
dan 4 bin 476 sözleşmeli sağlık per
soneli alacak. Adayların 23 Mart - 
1 Nisan tarihleri arasında İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerindeki bürolara başvur 
maları gerekiyor. Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M*» ı Buluşma
te Gürhan ÇETİNKAYA

Üzüntüyü bırak, 
yaşamaya bak.

Stress altı harifli bir sözcük.
Türkçe karşılığı üzüntüden kay

naklanan aşırı sıkıntı.
Yaşamın içinde önemli bir yer tutu

yor.
Uyandığınız andan uykuya yeniden 

dahncaya kadar bir yığın “tatsız 
durum” sizi bekliyor.

Ancak, çağın sorunu olarak kabul 
edilen Stress ile başa çıkmanın da yol
ları var, kuşkusuz.

Yıllar önce okuduğum bir kitap, kitap 
lığa bakar bakmaz dikkatimi çekti.

Dale Carnegle “Üzüntüyü Bırak, 
Yaşamaya Bak”

Carnegle kitabında, üzüntüyü yen
mek üzere, zaman ve deney süzgecin
den geçmiş çözümleri biraraya getir
miş.

Tümü de çok kolaylıkla uygula
nabilecek ve yaşama geçirilebilecek 
olaylar.

Örneğin dokuz sözcükten oluşan şu 
cümle;

“Ödevimiz, uzaktaki puslu şeylerle 
değil, elimizdeki net gerçeklerle 
ilgilenmektir”

Ya da iyi ve kötü düşünme arasında
ki farkları ortaya koyan şu saptama:

“İyi düşünce, neden ve sonuçları 
değerlendirerek, akılcı ve yapıcı 
çözümlere varmamızı sağlar. Kötü 
düşünce ise gerginliğe ve sinir bozuk
luğuna yol açar”

Yine bu kitapta “Sadece bugün için” 
diye bir program var. Ben bu programı 
çok anlamlı buldum.

Siz de okuyun ve deneyin...
Kimbilir belki de sonuçları sizi 

sağlıklı bir yaşama hazırlar.
* Sadece bugün için mutlu olacağım. 

Mutluluk içeriden gelir.
* Sadece bugün için, olan şeylere 

kendimi uydurmaya çalışacağım.
* Sadece bugün için bedenime dikkat 

edeceğim. Onu besleyecek ve ona 
bakacağım. Suistimal ve gözardı 
etmeyeceğim.

* Sadece bugün için zihnimi 
güçlendirmeye çalışacağım. Yararlı bir 
şeyler öğreneceğim. Çaba, düşünce ve 
kendini verme gerektiren bir şeyler 
okuyacağım.

* Sadece bugün için ruhumu üç şe 
kilde deneyeceğim. Birine iyilik edip 
farkedilmeniesine dikkat edeceğim.

En az iki tane istemediğim şeyi 
yapacağım.

* . Sadece bugün için uzlaşabilir ola
cağım. Olabildiğince iyi gözükeceğim, 
olumlu giyineceğim. Sakin konuşa
cağım. Eleştirmeyeceğim. Hiçbir kim
seyi değiştirmeye ve geliştirmeye 
çalışmayacağım.

Küçük Kumla yolundaki kazada 1 kişi öldü

Sunğipek Fabrikası’ndan emekli olduktan sonra, 
kendine kamyonet alan Haydariye’li Emekli İşçi Tevfik 
Aslan, kendi kullandığı kamyonet ile karşı yoldan gelen 
kamyona çarpınca, sıkışarak can verdi. 1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumartesi 
günü akşamı 
meydana gelen 
trafik , 
kazasında bir 
kişi hayatını 
kaybetti. 
Manastır 
Tay tüydü 
Mevkii’nde 
Cumartesi 
günü akşamı 
saat 19.00 
sıralarında 
meydana gelen 
trafik kazasın
da karşıdan 
gelen kamy
onun altına. 
giren Tevfik 
Aslan (52) 
kaldırıldığı 
Gemlik 
Muammer 
Ağım Devlet

Hastanesi'nde 
yaşamını 
yitirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Kumla 
istikametinden 
Gemlik'e 
gelmekte olan 
16 ZH 914 
plakalı kamyo
neti kullanan 
Tevfik Aslan, 
Taytüydü'ye 
yüz metre kala 
Gemlik'ten 
Kumla yönüne 
giden 
17 NA 11 
plakalı 
kamyonun ön 
sol tarafına 
çarptı.
Olay yerine 
gelen İtfaiye 
ekiplerinin 
çabası sonucu

kamyonun 
altına sıkışan 
araçtan 
çıkarılan 
Tevfik Aslan 
112 Ambulansı 
ile Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Sunğipek 
Fabrikası’ndan 
emekli olduğu 
öğrenilen 
Tevfik Aslan, 
hastanede 
yapılan 
müdahaleye 
karşın kur
tarılamayarak, 
hayatını 
kaybetti.
Kamyon 
sürücüsü 
Mesut 
Durgut'un(25)

Mesut Durgut (Kamyon şoförü)

olaydan sonra 
göz altına 
alındı.
Mahkemeye 
çıkarılan 
Kamyon

sürücüsü 
Mesut Durgut, 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

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

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00
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Yer/eşke eğitime hazıdanıyor
Uludağ Ûniversitesi’ne devredilen Sunğipek Fabrikası’nda önümüzdeki yıl eğitim ve öğretim 
başlıyor. 2005-2006 ders döneminde iki yıllık eğitim verecek olan Meslek Yüksek Okullarında 
Dış Ticaret ve Bitki Üretimi bölümlerinin açılması kesinleşti. Bölümlere 30’ar öğrenci alınacak.
Kadri GÜLER 
Uludağ Üniversite
sine devredilen 
Sunğipek Fabrikası 
arazisinde, 2005- 
2006 eğitim öğretim 
yılı için hazırlıklar 
hızla sürdürülüyor. 
6 ay önce Hazine 
ile Uludağ Üniver
sitesi arasında 
yapılan protokolden 
sonra, devralınan 
fabrikaya Rektör

Danışmanı olarak 
görevlendirilen 
Ziraat Fakültesi 
Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi içinde 
yıllardır bakılmayan 
bitki örtüsünün 
temizlenmesini 
ekibiyle sürdürüyor. 
Tamamen çalılık 
haline gelen bitki 

örtüsü üzerinde 
ot ve çalılıklar 
temizlenirken, 
toplanan bu bitki 
örtüsü açılan 
çukurlara dolduru
larak yeşil gübre 
elde edilecek.
Yerleşke içindeki 
okul yapılacak olan 
depo ve binalar için 
ödenek beklendiğini 
söyleyen Korukçu, 
bunun gecikmesi 
nailime yereı ılıman
ların değerlendirile
ceğini söyledi. 
İKİ PROGRAM 
BALŞLAYACAK 
2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılında 
U.Ü. Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
YÖK’ün kabul ettiği 
9 meslek eğitim 
programından Dış 
Ticaret ve Bitki 
Üretimi konularında 
öğrenime başlan
ması için YÖK’e 
başvurulduğu 
öğrenilirken, 
bu bölümlere 
30 ar öğrencinin 
kaydının yapılacağı 
bildirildi.
Meslek Yüksek 
Okullarının projesi 
hazır olan Müdüriyet 
binasının yanındaki 
büyük depoda 
yapılacak 
onarımdan sonra, 
başlanacağı 
söyleyen Rektör 
Danışmanı Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu, maddi 
kaynak sağlanasıya 
kadar, Üniversitenin 
olanaklarıyla 
arazide iyileştirme 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
söyledi.
Korukçu, 20 kişilik

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’nde yıllardır 
bakılmayan yeşil örtü, işçiler tarafından temizleniyor.

bir ekiple zeytinlik
lerin temizlendiğini, 
ilaçlandığını şimdi 
de budanmakta 
olduğunu bildirdi. 
Yüksek Okulların 
açılacağı binanın 
onanma hazır hale 
getirildiğini de 
belirten Korukçu, 
burada yapılacak 
derslik, kantin, 
yemekhane gibi 
bölümlerin plan ve 
projelerinin de hazır 
olduğunu açıkladı. 
Rektörlüğün 
GemlikYerleşkesi’ne 
büyük önem 
verdiğine dikkat 
çeken Korukçu, 
“- Ödenek olma
masına karşın, 
Üniversitemiz 
Rektörlüğü bize 
kendi olanaklarıyla 
bir traktör, bir 
bitki parçalama 
makinası, görevli 
personel ve 
işçi sağladı. Bu 
kadro ile çalış
malarımızı hızla 
yürütüyoruz.

Devletten gelecek 
ödenekle en kısa 
zamanda Hukuk 
Fakültesi, Denizcilik 
Yüksek Okulu ve 
diğer Meslek 
Yüksek okullarını 
açılacak. Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
kaliteli eğitim ver
meyi planlıyoruz. 
Bunun için gelecek 
yıl açılacak olan Dış 
Ticaret Programı 
yabancı dil zorunlu 
hazırlık sınıflı ola
cak. Uzun yıllar 
bakımsız kalmış 
olan arazinin temiz 
lenmesi, korunması, 
yeşil bitki dokusu
nun yeniden can
landırılması sürü 

yor. Zeytin plantas 
yonu yeniden yaşa
ma geçirilmeye 
çalışmaları sürüyor. 
Bu arada, başta 
Meslek Yüksek 
Okulları olmak 
üzere öngörülen 
diğer birimlerle 
proje hazırlık 
çalışmaları hemen 
hemen tamamlandı. 
Sağlanacak maddi 
katkılara göre 
hızla bu projeleri 
yaşama geririlmesi 
ve diğer program
ların açılmasına 
çalışacağız. 
Bu konuda 
Rektörlüğümüzden 
büyük destek 
sağlıyoruz.” dedi.
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Rotar^e yeni üye
Gemlik Rotary Derneği düzenlediği eşli 

toplantısında kulübe üye olan 
Demir Ali Sözen, törende and içti.

Tamer Sivri Bölge 
opMısından M

Gemlik Rotary 
Derneği’ne 
yeni üye olan 
Makina Mühendisi 
Demir Ali Sözen’e 
Rotary rozeti 
düzenlenen 
törenle takıldı. 
Bursa Havuzlu 
Konak Restaurant’ta 
geçtiğimiz hafta 
Cuma günü 
düzenlenen üye 
giriş törenine, 
Gemlik Rotary 
Derneği üyeleri 
ve eşleri katıldı, 
törende konuşan 
Dernek Dönem 
Başkanı Mehmet 
Yaşar, Rotary’nin 
Dünya’da topluma 
hizmet etmek 
amacıyla, iş ve 
meslek sahiplerince 
kurulduğunu ve 
Dünya’nın en büyük 
sivil toplum örgütü 
olduğunu söyledi.

Gemlik Rotary Derneği’ne yeni üye olan Makina Mühendisi 
Demir Ali Sözen’e düzenlenen törende Dönem Başkanı

Gemlik Rotary 
Derneği’nin 
kurulduğundan 
beri ilçede birçok 
hizmete destek 
verdiğini söyleyen 
Yaşar, aralarına

Mehmet Yaşar tarafından rozeti takıldı

genç bir üyenin 
katılmasından 
mutluluk 
duyduklarını belirtti. 
Mehmet Yaşar, 
Rotary rozetini yeni 
üye Demir Ali

Sözen’e takarak, 
“Bir rotaryen 
olarak toplumuna 
ve insanlığa hizmete 
kendini adadın 
hayırlı olsun.” 
dedi.

Gemlik Özel Türe 
Özel Eğitim Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri, 
İzmir Karşıyaka'da 
yapılan Özel 
Özel Eğitim 
Kurumlan 
Derneği Bölge 
Toplantısına 
katıldı.
İzmir Karşıyaka 
Öğretmen Evi'nde 
yapılan toplantıda, 
Özel Özel Eğitim 
Kurulularının 
sorunları ve 
çözümleri'nin 
görüşüldüğünü 
söyleyen Tamer 
Sivri, toplantıya 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Başbakanlık 
Özürlüler Daire 
Başkanlığı 
yetkililerinin 
katıldığını bildirdi.

Çeşitli Projelerin 
geliştirilmesi için 
çalışmalar içine 
girdiklerini 
anlatan Tamer 
Sivri, Ankara'dan 
gelecek Proje 
Uzmanlarının 
Sosyal Riski 
Azaltma Projesi 
(SRAP) ve AB 
Gençlik Komitesi 
Projeleri hakkında 
bilgilendirmede 
bulunacaklarını 
söyledi.

PİRELLİ'DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 

ŞİMDİ AL 
AĞUSTOSTA

ÖDE
ÖZKAYA OTOMOTİV TURİZM LTD. STİ.

İIRELLI
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70

Fax: (0.224) 514 40 44

Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Alaattin Köse, basın açıklaması yaptı

‘Türk milleti emperyalizme karşıdır'
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Son zamanlarda 
Türkiye'de 
Amerikan karşıtlığı 
konusunun özellikle 
işlenmekte ve gün
deme oturtulmak 
istendiğine işaret 
eden Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkan 
Yardımcısı Alaattin 
Köse, "Türk milleti 
var olduğu günden 
bu güne emperya 
lizme zaten karşı 
olmuştur" dedi. 
Ülkü Ocaklan'mn 
yurt genelinde 
geleneksel hale 
getirdiği çiğ köfte 
gününde açıklama 
yapan Köse, 
AKP iktidarını da 
suçladı. Köse, yap
tığı yazılı açıklama
da, "Türk milleti 
Emperyalist 
ABD'ye karşı

olmakla beraber 
Türkiye'deki ABD 
emperyalizminin 
gönüllü hizmetkarı 
konumundakilerini 
de unutmayacağını 
iyi bilen mevcut 
AKP hükümeti 
aslında Türkiye'deki 
Amerikan karşıtlığı 
nı ortadan kaldır
maya değil, Anti 
milli Amerikancı 
politikalarından 
dolayı Türk mil
letinde oluşan AKP 
karşıtlığını ortadan 
kaldırmak istemek
tedir. Türk varlığını 
ortadan kaldırmak 

için şer ittifakı 
yapan emperyalist 
güçlerin Türkiye 
deki maşası konu- I 
munda olan AKP 
hükümetine sesleni 
yoruz. Türk milletini 
yok etmek isteyen 
şer güçler ve onla 
nn yerli işbirlikçi 
leri dünde vardı.
Dün onları beslen 
dikleri ihanet tezgah 
ında bozguna uğra 
tan Türk milleti j İ I 
sîzleri de beslen 
diğiniz ihanet 
kaynağının derinlik 
lerine geri 
gömecektir" dedi.
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Zeytinspor Bilecik’ten eli boş döndü
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye üçüncü pro 
fesyonel bayanlar 
liginde mücadele 
eden Zeytinspor, 
umutlu gittiği Bile 
cik deplasmanından 
eli boş döndü.
Bilecik Atatürk spor 
salonunda Bilecik 
Anadolu Gençler 
birliği'nin konuğu 
olan Zeytinspor 
maçı 3-0 kaybetti. 
Maça Filiz, 
Mihrican, İdil, Ayça, 
Pelin, Değer'le 
başlayan 
Zeytinspor, ilk 
seti 25-21 kaybetti.

Gertspoflıatoıgaiyetetedı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör küme 
4. ncü grupta 
mücadele veren 
Gemlikspor 
konuk ettiği 
Altınokspor'u 
3-2 yenmeyi 
başardı.
Grubunda şampi 
yonluk kovalayan

İkinci sete çok 
iyi başlayan 
Zeytinspor, bireysel

Gemlikspor, maçın 
ilk yarısında üstün 
oynamasına rağmen 
yakaladığı pozisyon
ları değerlendire
meyince ilk yarı gol
süz bitti.
İkinci yarıya hızlı 
başlayan Gemlik 
spor, önce Zeynel, 
hemen ardından

hatalardan bu 
seti 28-26 kaybetti. 
Üçüncü sete 

25-15'le hem 
seti hemde maçı 
kaybedince

kazanılan penaltıda 
Ahmet'in ayağından 
2-0 öne geçti. 
Skorun rehavetine 
kapılan Gemlikspor, 
arka arkaya 
yediği iki golle 
şaşkına döndü. 
Maçın beraberlikle 
bitmesi beklenirken 
Zeynel, uzatma

moralsiz 
başlayan 
Zeytinspor,

iddialı gittiği Bilecik 
deplasmanından eli 
boş döndü.

dakikasında attığı golle Gemlikspor'u 3-2 galibiyete taşıdı.

u
yalist 
iye 
'tonu- 
İKP 
ses/eni J 
niİletini I 
teyen 
»onla i 
İlkçi 
irdi, 
aslen 
f tezgah 
a uğra 
eti 
slen

lerinlik

dedi.

Umurspor :2 Yeni Karamanspor: 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör küme 
1. nci grupta güçlü 
takımlarla mücadele 
eden Umurspor, 
dün ilçe stadında 
yaptığı maçı 2-0 
kazanarak ikinciliğe 
yükseldi.
Grubun güçlü 
ekiplerinden Yeni 
Karamanspor karşısı
na galibiyet için 
çıkan Umurspor, ilk 
yarıda beklediği golü 
bulamayınca devre 
golsüz bitti.
İkinci yarıya hızlı 
başlayan Umurspor, 
yakaladığı pozisyon
ları değerlendiremey
ince rakip oyunda 
dengeyi kurdu.
Maçın 81. nci 
dakikasında gelişen 
Umurspor atağında

Murat düzgün 
bir vuruşla 
Karaman ağlarını 
havalandırdı 1-0 
Maçın bu sonuçla 
bitmesi beklenirken 
uzatma dakikalarında 
Coşkun yakaladığı fır
satı bu kez kaçırmadı 
ve Murat'ın alda at 
dediği pozisyonda 

topu ikinci kez 
ağlara gönderince 
Umurspor sahadan 
2-0 galip ayrıldı. 
Saha : Gemlik Atatürk 
Hakemler: Vedat 
Çelik (***) Emre 
Dursun (***) 
Murat Çetin (***) 
UMURSPOR: 
Ercan (**) Arif

(**)(Mehmet **) Barış 
(**) Cem (***) Gökmen 
(***) Yavuz (***) Emre 
(*) (Erol (**) Murat 
(***) Coşkun (***) 
Zekeriya (**) Serkan 
(*) (Burak (**) 
YENİ KARAMANS
POR : Olgun (**) 
Esener (*) (Caner **) 
Emrah (**) Recai (**)

Selçuk (**) İbrahim 
(**) Şerif (*) (Mustafa 
(*) Okan (**) Gürzap 
(*) Bayram (**) Fatih

KUMLASPOR BERABERE KALDI: (M 
öte yandan, Kumla Belediyespor, deplas
manda oynadığı dünkü maçta Cihanspor ile 
0-0 berabere kaldı. Son 2 haftadır mağlup 
olan Kumlaspor, bu beraberlikle moral buldu.

(**) (Oktay **) 
Goller : Dk. 81 Murat 
Dk. 90+3 Coşkun 
(Umurspor)
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Irak halkı geleceğini arıyor
Fırat ve Dicle 
nehirleri arasında 
kalan, dünyanın en 
çok işgale uğradığı 
yerlerin başında 
gelen Mezopotamya 
bölgesinde bulunan 
Irak, son 2 yılda 
ABD ve İngiliz 
kuvvetlerinin 
işgaliyle karşı 
karşıya.
Bölge, İngiliz 
himayesinden kur
tularak bağımsı
zlığını ilan ettiği 
1932 yılından 1958'e 
kadar krallıkla 
yönetildi. Son 
olarak 1968'de Baas 
Partisi'nin darbe
siyle Bağdat, Arap 
milliyetçiliğinin 
başkenti konumuna 
geldi. 1979'dan bu 
yana halkını dik
tatörlükle yöneten 
Saddam Hüseyin, 
bu süre içinde 
birçok kıyımın 
öncülüğünü yaptı.
Savaşa ve kayıplara 
alışık olan bölge

BAYRAMOĞLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

halkı, kimi zaman 
ayaklanmayı denese 
de isyanlar kanlı 
olarak bastırıldı. 
Son olarak Saddam 
Hüseyin'in darbeci 
yönetimini ve Irak'ta 
nükleer silah 
yapıldığını ileri 
süren ABD ve müt
tefikleri, 20 Mart 
sabahı Irak toprak
larına ayak bastı. 
Irak halkının 
direnişiyle karşılaş
mayan ABD ve müt
tefikleri, çok rahat 
bir şekilde Bağdat'a 
kadar ilerledi. Nisan 
başından itibaren 
Saddam rejimi de 
resmen devrilmiş 
oldu.
Irak halkı uzun 
zamandır hasret 

kaldığı "demokrasi 
ve özgürlük" 
kavramlarını 
tartışırken, bu kez 
yabancı güçlerin 
ülkelerindeki tutu
munu "işgal" olarak 
tanımlayarak, yak
laşık 1 yıl sonra 
direnişe başladı. 
Birçok direnişçi 
grubun saldırılar 
düzenlenmesi, 
buradaki ABD güç
leri ve müttefik
lerinin ağır kayıplar 
vermesine neden 
oldu. Irak'ta halen 
devam eden 
direnişin şu an 
yaşanan siyasi 
istikrarsızlık ve 
işgal devam ettikçe 
süreceği yorumları 
hakim.

KKTC’de cumhurbaşkanı
adayları kesinleşti

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
17 Nisan Pazar 
günü yapılacak 
cumhurbaşkanlığı 
seçimine katılacak 
adaylar 
kesinleşti.
Cumhurbaşkanlığı 
seçim takvimine 
göre, adaylar 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
tarafından 
ilan edilecek. 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş'ın 
katılmadığı seçime, 
9 aday katılacağını 
açıklamıştı. 
Cumhurbaşkanlığı 
için, Başbakan ve 
Cumhuriyetçi Türk 
Partisi (CTP) Genel 
Başkanı Mehmet 
Ali Talat, ana 
muhalefet partisi 
Ulusal Birlik Partisi 
(UBP) Genel 
Başkanı Derviş 
Eroğlu, Demokrat 
Parti (DP) Genel 
Sekreteri Mustafa 
Arabacıoğlu, 
Toplumcu Kurtuluş 
Partisi (TKP) Genel 
Başkanı Hüseyin

Angolemli, Yeni 
Parti (YP) Genel 
Başkanı Nuri 
Çevikel, Kıbrıs 
Sosyalist 
Partisi'nden (KSP) 
Zehra Cengiz ile 
bağımsız adaylar 
Zeki Beşiktepeli, 
Arif Salih Kırdağ ve 
Ayhan Kaymak 
adaylık başvu
rusunda 
bulunmuştu. 
KKTC'de 17 
Nisan'da yapılacak 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, bir 
adayın cumhur
başkanı 
seçilebilmesi için, 
kullanılan geçerli 
oyların salt çoğun
luğunu alması 
gerekiyor. Hiçbir 

aday salt çoğunluk 
sağlayamazsa, 
seçim yedi gün 
sonra en çok oy 
alan iki aday 
arasında yineleniy
or ve en çok oy 
alan aday cumhur
başkanı seçiliyor. 
KKTC'de cumhur
başkanının görev 
süresi 5 yıl.
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi için propa
ganda dönemi de 
22 Mart'ta başlaya
cak. Seçimlerle 
ilgili kamuoyu yok
lama ve araştır
malar 2 Nisan'dan 
sonra yayımlana- 
mayacak ve propa
ganda dönemi 16 
Nisan'da sona 
erecek

UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit Fransızlara anlamlı mesaj
BUZDOLABI

«=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
«=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
«=> TELSİZ TELEFONLAR 

ELEKTRİK 
SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

Fransa'nın başkenti 
Paris'te her yıl 
düzenlenen Dünya 
Turizm Fuan'na 
katılan seyahat şir
ketleri, hazırladıkları 
reklam kampa
nyalarıyla ülke 
tanıtımına katkıda 
bulunuyor. Dünya 
Turizm Fuan'na 
katılan Paşa Tur da, 
"Biz AvrupalIları 
Türkiye'ye kabul 
ediyoruz" sloganıy
la hazırladığı 15 bin 
dev afişiyle, 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine karşı olan 
Fransızlar üzerinde 
olumlu bir etki oluş
turmaya çalışıyor 
Paris'teki Paşa Tur 
Seyahat Acentesi 
sahibi Mümtaz

Teker, dev tanıtma 
kampanyasıyla ilgili 
olarak İHA'ya yap
tığı açıklamada, 
"Biz 20 yılı aşkın 
süredir dünyanın 
çeşitli ülkelerinde 
olduğu gibi 
Türkiye'ye de turist 
taşıyoruz. Ama son 
yıllarda Türkiye'nin 
AB üyeliği 
konusunda bazı 
Fransız siyasilerin 
girişimiyle, 
Türkiye'nin AB'ye 
girmesine karşı bir 
kampanya 
başlatıldı.
Türkiye'nin AB'ye 
alınmasına NON 
sloganıyla karşı 
çıkan Fransız 
siyasetçileri biz de, 
'Biz AvrupalIları

Türkiye'ye kabul 
ediyoruz* sloganıyla 
karşılık verdik 
"dedi. Teker, 
Türkiye'yi tanıtmak 
Paşa Tur olarak 
bizim görevimizdir. 
Tüm polemikleri bir 
tarafa bırakıp, 
tanıtım yaparak 
Türkiye'ye bir turist 
daha göndere
bilirsek, Fransa'daki 
Türkiye'nin AB 
üyeliği karşıtlarına 
en güzel cevabı ver
miş oluruz. Henüz 2 
gün olmasına rağ
men bu afiş kampa- > 
nyasındân çok 
olumlu tepkiler 
aldık" diyen Teker, 
"Biz bunu görev 
addettik" diye 
konuştu
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Dünyanın en eski 
bayramı olarak 
kabul edilen Nevruz, 
gece ile gündüzün 
eşit olduğu 21 
Mart'ta, dünyadaki 
bütün Türk toplu
luklarında çeşitli 
etkinliklerle kut
lanıyor.
Dünyadaki bir çok 
toplulukta farklı 
inanışlarla çeşitli 
adlar altında şenlik
lere konu olan 
Nevruz, Türk 
dünyasında da 
"Göktürkler'in 
Ergenekon'dan 
çıkışı" ve "12 
Hayvanlı Türk 
Takvimi'nde yeni 
yılın başlangıcı" 
olarak 5 bin yıldan 
bugüne kutlanıyor. 
Kimi topluluklar, bu 
günü Allah'ın 
dünyayı yarattığı 
gün, kimileri Nuh 
Peygamber'in yere 
ilk ayak bastığı gün, 
kimileri ise ilk 
insanın yaratıldığı 
gün olarak kut
larken, kimi toplu
luklar da gece ile 
gündüzün eşit 
olduğu bu günü, bir 
bahar müjdecisi 
olarak kabul ediyor. 
DEĞİŞİK İSİMLERİ 
BULUNUYOR

;eneh 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

Neredeyse Türk tari
hinin başlangıcın
dan beri var olan 
Nevruz, Türk 
dünyasında, şaman- 
lık çerçevesinde 
Tabiat-Tanrı-İnsan 
ilişkilerinin işaret
lerini toplayan ve 
değişmeler için 
Allah'a şükredilen 
en eski tören 
niteliğini de taşıyor. 
Farsça "Yeni Gün" 
anlamına gelen 
Nevruz, dünyadaki 
çeşitli Türk toplu
luklarında "Zamanın 
Sultanı, Navruz, 
Novruz, Sultan-ı 
Navrız, Sultan 
Nevruz, Navrez, 
Nevris, Navrus. 
Noruz, Norus, 
Ulusun Ulu Kum, 
Ulusun Ulu Günü, 
Ulı Kün, Ergenekon, 
Bozkurt, Çağan,. 
Baba Marta, Köklü 
Marta, İlk Yaz 
Yortusu, Yeni Gün, 
Yengi Gün, Mart 
Dokuzu, Mereke,

Mevris, Ergenekon, 
Köklü Marta, Mart 
Bozumu" gibi adlar
la anılıyor.
Eski Hunlardan 
itibaren Yakutlar, 
Uygurlar, Kazan 
Türkleri, Ufalar, 
Tunguzlar, Nogay 
Türkleri, Tatarlar, 
Kırgızlar, Kazaklar, 
Özbekler, Tacikler, 
Azeri ler, 
Türkmenler, 
Sahalar, Çuvaşlar, 
Gagauzlar, 
Karakalpaklar başta 
olmak üzere Orta 
Asya'dan 
Balkanlar'a kadar 
uzanan çok geniş 
bir coğrafyada bin
lerce yıldan beri 
yaşatılan Nevruz, 
Azerbaycan, 
Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbek
istan, 
Türkmenistan, 
Afganistan ve 
Tacikistan'da "Milli 
bayram" olarak kut
lanıyor.

SSK ve Bağ- 
Kur'dan serbest 
eczanelere, 2005 
yılının ilk 2.5 ayında 
toplam 562 milyon 
243 bin YTL ödeme 
yapıldığı bildirildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, Ocak, Şubat, 
Mart aylarında Bağ- 
Kur tarafından 
serbest eczanelere 
yerli ilaç bedeli 
olarak toplam 355 
milyon 26 bin YTL, 
ithal ilaç bedeli 
olarak da 135 mily
on 217 bin YTL

Iterti'ta to ws
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, 
Türkiye'nin bugün 
itibaren soğuk ve 
yağışlı havanın etk
isi altına gireceğini 
bildirerek, üretici
leri don konusunda 
uyardı.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bu gece 
Marmara Bölgesi, 
Ege Bölgesi'nin iç 
kesimleri, Batı ve 
Orta Karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun güney 
kesimleri ve İç 
Anadolu'nun 
kuzeyinde hafif, yer 
yer orta kuvvette 
don bekleniyor. 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusun
da orta kuvvette, 
yer yer kuvvetli, 21- 
22 Mart gecesi 
Marmara Bölgesi, 
Ege Bölgesi'nin iç 
kesimleri, 
Karadeniz 
Bölgesi'nin kıyı 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun güney

ödeme yapıldı. 
SSK'da ise 2004 
Aralık ayında 
Kurum muhasebe
sine intikal eden 
faturalardan Ocak 
ayında 37 milyon 
YTL, Ocak ayında 
Kurum muhasebe
sine gelen fatu
ralardan Mart 

kesimleri ve İç 
Anadolu'nun 
kuzeyinde hafif, yer 
yer orta kuvvette, 
Karadeniz 
Bölgesi'nin iç kes
imleri ve Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde orta 
kuvvette, yer yer 
kuvvetli, 22-23 Mart 
gecesi Marmara 
Bölgesi, Ege 
Bölgesi'nin iç kes
imleri, Karadeniz 
Bölgesi'nin kıyı 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun güney 
kesimleri ve İç 
Anadolu'nun 
kuzeyinde hafif, yer 
yer orta kuvvette, 
Karadeniz 
Bölgesi'nin iç kes
imleri ve Doğu 
Anadolu'nun

başında 35 milyon 
YTL olmak üzere 
toplam 72 milyon 
YTL ödeme yapıldı. 
Buna göre, SSK ve 
Bağ-Kur'dan 
serbest eczanelere 
2005 yılının ilk 2,5 
ayında toplam 562 
milyon 243 bin YTL 
ödeme yapıldı.

kuzeyinde orta 
kuvvette, yer yer 
kuvvetli don 
olayının gerçek
leşeceği belirtildi. 
Tarımsal faaliyetin 
sürdüğü tüm böl
gelerdeki üretici
lerin gerekli tedbir
leri almaları, özellik
le çiçeklenme döne
minde olan badem, 
erik, kayısı, şeftali 
ve fındık üretici
lerinin daha dikkatli 
olmaları gerektiği 
ifade edilen açıkla
mada, yörelerindeki 
don durumu 
hakkında daha 
detaylı bilgi almak 
isteyenlerin en 
yakın meteoroloji 
müdürlüklerine 
başvurmaları gerek
tiği bildirildi.
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^teoroloiilı olaylar cep telefonunda Memur hükümetten alacaklı çıktı
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Adnan Ünal, cep tele
fonlarına il bazında 
fırtına, zirai don gibi 
kuvvetli meteorolojik 
olaylara ilişkin 
mesajların ücretsiz 
gönderileceğini 
bildirerek, "Bu 
hizmetle can ve mal 
kayıpları azalacak" 
dedi.
Ünal, 23 Mart Dünya 
Meteoroloji Günü 
dolayısıyla yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'nin imzal
adığı İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 
kapsamında, ozon 
tabakasındaki 
incelme, ultraviyole 
ışınlan konularında 
araştırma ve bilimsel 
çalışmaları kamuoyu
na sunarak, sera 
gazlarının önlen
mesiyle ilgili bazı 
tedbirlerin alınmasını 
sağlayacaklarını kay
detti.
200 otomatik istasy
ona sahip olduklarını 
anlatan Ünal, 4 adet

erken uyarı sistemini 
2007-2008 yıllarında 
14'e çıkarmayı plan
ladıklarını söyledi. 
Adnan Ünal, Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü ile 
Turkcell arasında bir 
protokol imza
landığını ifade 
ederek, "Bursa'daki 
bir vatandaş cep 
telefonundan lodos 
uyarısı ya da Akdeniz 
kıyılarında naren
ciyeyle uğrayan 
vatandaşlarımız için 
zirai don uyarısı 
yapılacak" diye 
konuştu.
FM 92.4 frekansından 
yayın yapan Meteor 
FM'in kapsama 
alanında kalan bazı il 
ve ilçelerdeki 
olağanüstü hava 

olaylarının 1-2 saat 
öncesinden verildiği
ni de söyleyen Ünal, 
önceden bildirilen 
yer sayısını 17'ye 
çıkarmayı planladık
larını kaydetti. Ünal, 
RTÜK'ten frekans 
tahsis edilmesi 
halinde İstanbul'la 
ilgili meteorolojik 
olayların 1-2 saat 
öncesinden ver
ilmesinin 
sağlanacağını 
söyledi.
Ünal, İstanbul için 
4, Ankara için 
3 ilçe bazında meteo
rolojik tahmin verm
eye başlayacaklarını 
da bildirerek, bu 
uygulamaya 1 
Nisan'da başlamayı 
öngördüklerini 
kaydetti.

Türkiye Kamu 
Çalışanları 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(Türkiye Kamu-Sen), 
2 yıllık AK Parti 
döneminde kümülatif 
olarak yüzde 35.9 
oranında enflasyon 
artışına karşılık, 
memur maaşlarının 
yüzde 20.15 oranın
da arttığını 
belirterek, memurun 
hükümetten alacaklı

TBMM’nin gündemi yoğun
TBMM, bu hafta da 
yoğun bir gündemle 
çalışacak. Meclis, 22 
Mart Sah günü dene
tim yapacak.
Gündemde biriken 
sözlü soruların eri
tilmesi amacıyla 
geçen haftalarda 
başlatılan uygula
maya bu hafta da 
devam edilecek. Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun 
ile Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, mil

olduğunu açıkladı. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
"AK Parti iktidarı 
memur maaşlarını 
'iyiden iyiye' eritti. 
AK Parti 
Hükümeti'nin iktidar
da olduğu 2 yıllık 
süre içersinde, 2003 
yılında yüzde 25.3, 
2004'te de yüzde 
10.6 olmak üzere 
kümülatif olarak 

letvekillerinin kendi
lerine yönelttiği 
soruları yanıtlaya
cak. 3 bakan, 100 
soruya yanıt vere
cek.
Meclis, 2 yasa 
tasarısının yarım 
kalan görüşmelerine 
devam edecek. Polis 
eğitim merkezleri 
kurulması ve üniver
site mezunu 10 bin 
yeni polis alınmasını 
öngören yasa 
tasarısı ile "Torba 
Yasa" olarak bilinen 
bazı kanun ve kanun 

yüzde 35.9'lik bir 
TÜFE artışı gerçek
leşti. Buna karşın AK 
Parti döneminde 
memur maaşlarında 
yüzde 20.15'lik bir 
artış yapıldı.
Buradan yola 
çıkılarak yapılan 
hesapla memur, 
maaşlarıyla ilgili 
olarak hükümetten 
yüzde 15.75 oranın
da alacaklı duruma 
geldi" denildi.

hükmünde karar
namelerde değişiklik 
yapılması hakkında 
Yasa Tasarısı, 23 
Mart Çarşamba günü 
görüşülecek. 
Ceza Muhakemesi 
Kanunu'nun Yürür 
lük ve Uygulama 
Şekline İlişkin Yasa 
Tasarısı ile 1 
Nisan'da yürürlüğe 
girecek olan TCK'da 
değişiklik içeren tek
lifin, 24 Mart Perşem 
be günü Genel 
Kurul'da görüşülme
si bekleniyor.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44 REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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4 bin 4Z6 sözleşmeli personel alınacak Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Sağlık Bakanlığı, 2003 
yılında sınava giren 
ve istihdam 
edilmeyen adaylardan 
4 bin 476 sözleşmeli 
sağlık personeli 
alacak.
Sağlık Bakanhğı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, Sağlık 
Bakanlığı'nca eleman 
temininde güçlük 
çekilen yerlerde 
ihtiyaç duyulan 
pozisyonlar için 13 
Aralık 2003 tarihinde 
yapılmış olan "Sağlık 
Bakanlığı Sözleşmeli 
Sağlık Personeli 
Seçme ve Yerleştirme 
Sınavı"na giren ancak 
istihdam edilmemiş 
olanlar arasından boş 
pozisyonlara 
sözleşmeli personelin 
yerleştirileceği 
bildirildi.
Açıklamaya göre, yer
leştirme işlemleri, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri

Genel Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme 
ve Açıköğretim 
Kurumlan Daire 
Başkanlığı'nca 
yapılacak.
Adaylar, 23 Mart-1 
Nisan tarihleri arasın
da il milli eğitim 
müdürlüklerindeki 
bürolara 
başvuracaklar.
Atanmak isteyen 
adayların, sözleşmeli 
sağlık personeli 
seçme ve yerleştirme 
sınavına girmiş 
olmaları, atamaların 
tebliğ edileceği gün 
olan 22 Nisan tarihi 
itibariyle 18 yaşını

doldurmuş ve 60 
yaşından gün 
almamış olmaları, 
kılavuzda belirtilen 
genel ve özel şartları 
taşıyor olmaları, 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşun
dan emeklilik veya 
yaşlılık aylığı alma
maları gerekiyor. 
Adaylar, başvuru 
belgelerini ve 
kılavuzlarını il milli 
eğitim başvuru 
bürolarından 
2 YTL karşılığında 
alacak 
ve ayrıca herhangi 
bir ücret 
ödemeyecekler.

Anaokullarına sıkı denetim
48-72 aylık çocuk
ların kaldığı 
anaokulları sıkı 
denetim altına gir
erken, çocukların 
yiyecek ve içecek
lerinde kullanılan 
depolardaki gıdalar 
tek tek teftiş 
edilerek kontrol 
edildi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
başkanlığında 2 
gündür eğitim 
check-up'na alınan 
Adana'da 
Anaokulları ile 
İlköğretim okulları 
bünyesindeki 
anasınıfları denetim
den geçti. 0-7 yaş 
arası 7 milyon 
çocuğun bulunduğu 
ve 48-72 ay arasında 
2 milyon 700 
çocuğun ise 
okulöncesinde 
eğitime alınması 
gerektiği Türkiye'de 
bu okullarda verilen 
eğitim masaya 
yatırıldı ve çağ 
nüfusuna gelmiş 
öğrencilerin eğitime 
alınması tartışıldı.

Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürü 
Remzi İnanlı, önce 
İlköğretim müfettiş
leri ile anaokulu 
müdürlerini topla
yarak, sorunları din
ledi ve toplantının 
ardından Adana 
Merkez'de bulunan 
Huzur, Ahmet 
Sabancı, Necati Bey 
ve Cumhuriyet 
Anaokullarında 
incelemelerde 
bulundu. 
Anaokullarında 
temizlik, bakım ve 
hijyenlik unsurlarına 
dikkat eden Genel 
Müdür İnanlı, 48-72 
aylık çocukların 
bakıldığı okulların 
gıda depolarını 
gezdi. Depolardaki 
gıdaları tek tek göz

den geçiren İnanlı, 
anaokulu yetkilileri
ni ve öğretmenleri 
taze ve kaliteli yiye
ceklerin verilmesi 
konusunda uyardı 
ÇOCUKLARIN 
OYUN ALANLARI 
Genel Müdür İnanlı, 
teftiş ve incelemel
erde özellikle 
anaokulu 
bahçelerinde çocuk
ların oyun alanların
da bulunan kaykay, 
kaldıraç ve salıncak 
gibi oyun aletlerinin 
cinsinin demir yer
ine plastikten yapıl
masını isteyerek, 
çocuklar bu oyun 
aletlerinin 
yapılarının çocuk
larının sakatlan
malarına yol aça
bileceğini belirtti.

GEMLİK - ALTINOK MAÇI

Grubumuzda 6ncı sırada bulu
nan Altınok’la yapılan maçta 
gülen taraf Gemlikspor oldu.

Diziliş olarak her hafta aynı 
kadroyu koruyan Gemlikspor, bu 
haftada aynı kadro ile mücadele 
etti.

Gemlikspor maça iyi başladı. 
Altınok takımı defansını beşli 
olarak tutunca, maçın hakimiyeti 
Gemlik’te idi.

Üst üste kaçan goller, seyir
ciyi endişelenmeye kadar 
götürdü.

Orta saha mücadelesi 
Gemlikspor idi. Atınok kale
cisinin iyi oyunu santrofor 
Ahmet’in kale önünde kaçırdığı 
gollerle ilk devre golsüz bitti.

İkinci yarı Gemlikspor daha 
düzgün ataklarla ve Ufuk’un orta 
sahayı parselleyerek, oyunu yön
lendirmesi golün geleceğini 
müjdeler gibiydi

Ufuk’un uzattığı ve topu 
yakalayan Zeynel, güzel vuruşla 
50. dakikada golle buluştu.

Gemlik biraz rahatlamış güzel 
paslar atmaya başlamıştı. Zeynel 
ceza saha içinde düşürülünce 
hakem tereddütsüz penaltı nok
tasını gösterdi.

Ahmet’in vuruşu ile Gemlik 
ikinci golünü buldu. Ne var ki; bu 
gölden sonra, Ahmet’in üst üste 
kaleci ile karşı karşıya kalıp 
kaçırdığı pozisyonlar var ki 
üzülmemek elde değil.

Gemlikspor’un ilk hatası 
Ufuk’un çıkması ile başladı. 
Altınoklu’lar kale önünde bulduk
ları topla ilk gollerine ve 3. daki
ka sonra ceza içinde hismeden 
doğan penaltıyı Altınoklular gole 
çevirince durum eşitlenmiş oldu.

Maçın normal süresi bitmiş 2. 
dakika uzatmada Zeynel’in sağ 
kulvardan alıp götürdü topla ken
disinin 2 nci, Gemlikspor’un 3 
ncü golünü atmış oldu.

Maç bu skorla bitti.
Gemlikspor’daki gevşeme 

nedendir? Karşı takımı küçük 
görmek nedendir?

Gol üzerine gol kaçırır, ata
mazsan, kendi kalende gol 
görürsün, şans bizden yana idi.

Murat, Caner, Arif, Akif, İsmail, 
Ufuk, Zeynel, Kubilay, Ahmet, 
Orhan, Yalçın tertibi ile sahaya 
çıktı.

Sağbek Caner’in Yalçın’ın bil
hassa Orhan’ın bu maçta randı
manları bana göre düşüktü.

Oyuna sonradan giren 
Dinçer’e iki söz, defansın 
sıkışıkken geri pas yapılmaz, 
pasa evet yalnız O pozisyonlarda 
top kale önünden uzak tutacak
sın, oyundan ve hasımdan kork
ma oyuna gir.

Gene oyuncu Yusuf da Dinçer 
için yazdığım tavsiyeler de 
geçerlidir. Takımda oynayan bir 
futbolcunun, nerede, nasıl topa 
vurulur çok iyi bilmesi gerekir. 
Orta sahada oynayan oyuncular 
zamanında oyunu yavaşlatmak 
zamanında da oyunu çabuklaştır
mak olduğunu unutmamaları 
gerekir.

Her zaman iyi oyunu ile 
temayüz eden Kaleci Murat’a 
degajlarını çizgi adamlarına veya 
ikili oynayan oyuncunun ortasına 
atmalısın.

Sayın Ömer Hoca, biraz daha 
cesur olmalısın. Bana diyeceğini 
biliyorum, bir üste sıralara çık
mak için cesaretin gerekli 
olduğunu unutmamak gerek. 
İkinci yarı gibi. Altınok takımını 
kutlarım, mücadelenin en güzel 
örneğini verdiler. Genç yetenek 
Ahmet’e, kendine baktığın müd
detçe ileride daha iyi olacaksın. 
Nerde nasıl vuracağını iyi bilmen 
şart. Ayak bileğini çok kırmadan 
ayağının üstüle de topa vur. Yan 
gelen topları ayağının içinde tut 
öyle vur. Neticeyi daha iyi alırsın.

SEYİRCİYE TEŞEKKÜR 
Sahamızda oynanan Gemlikspor, 
Altıonk mçında bizi yalnız bırak
mayan Gemlik seyircisine binler 
ce kez teşekkürler.

Sizleri yanımız da görmek bize 
gurur veriyor.

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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Kendinizle barışık yaşayın
Günümüzde hemen 
her şey görüntüye 
dayanır oldu.
Kimse kendini 
beğenmiyor.
Ve duygusal 
eziyetler başlıyor... 
Bütün kadınların 
vücutlarıyla mutlu
luk ve huzur içinde 
yaşamasını bekle
mek büyük bir iyim
serlik olurdu. Ama 
araştırmalara bakıla
cak olursa, bırakın 
tümünü, kadınların 
çoğu görüntü
lerinden dolayı 
mutsuz.
Yapılan yeni bir 
araştırma, 
kadınların yüzde 
7'sinin günde 50 
kez vücutları 
hakkında 
düşündüğünü 
yüzde 20'sinin de 
günde en az 10 kez 
görüntülerinden 
endişe duyduklarını

gösteriyor.
Her 4 kadından 
birinin hayaliyse 
Kylie Minogue'unki 
gibi bir vücuda 
sahip olmak.
Bu bulgular, bir 
kozmetik firması 
olan Garnier'in, 
İngiltere, Amerika ve 
Avustralya'da, 
yaşları 18 ila 40 
arasında değişen 
3000 kadın üzerinde 
yaptığı bir araştır
maya dayanıyor. 
Buna göre, yüzde

46'lık bir oranla 
kadınların en 
beğenmedikleri 
bölgeleri karınları. 
Hepsi daha düz ve 
sıkı bir karnın hay
alini taşıyor. Bunu, 
yüzde 20'yle sarkık 
popolar takip ediy
or. Araştırma 
Türkiye'de yapıl
saydı, sonuç 
muhtemelen tam 
tersi olurdu anlaya

cağınız.
Peki kadınlar neden 
vücutlarından bu 
kadar nefret ediyor
lar?
Beden imajı üzerine 
kurslar düzenleyen 
kişisel gelişim 
uzmanı Liz Tucker'a 
göre, kadınlar aslın
da vücutlarından 
nefret etmiyorlar, 
ama onu hayatların
daki problemlerin 
kaynağı olarak 
suçluyorlar. Yani 

kişi, hayatında tat
minsizse, vücudunu 
bu tatminsizlikleri 
maskelemekte kul
lanıyor.
Gene araştırmaya 
bakılacak olursa, 
kadınların yüzde 
20'sinden fazlası, 
ayna önünde dur
duklarında, kendiler
ine bakan kocaman, 
şekilsiz bir beden 
görüyorlar. Tucker, 
"Kişi kendini güven
siz ve öz saygıdan 
yoksun hisset
tiğinde, hayatındaki 
diğer zorlukları açık
lamak için fiziksel 
görüntüsünü hedef 
alıyor ve çoğu 
zaman bunun farkın
da bile değil." şek
linde açıklıyor.
Diğer bir problem de 
çoğu kişinin hırslı 
olması ve kendiler
ine ideal olarak 
Kylie Minogue ve 

benzerlerini 
seçmesi. Bunun 
nedeni de, içten 
içe hepimizin, 
mükemmel vücud
un başarıya işaret r. 
ettiğini düşün
mesi.
Böylece toplum 
tarafından kabul 
edileceğimizi 
düşünüyoruz. Bu 
da, özellikle 
kişisel ilişki
lerinde başarısız 
ya da mutsuz olan 
kişilerin, vücut
larının tamamına, ya 
da bazı bölgelerine 
olumsuz olarak yak
laşmasına sebep 
oluyor. İşin ilginç 
yanı, kadınlar, hayat
larının başka bir 
alanında ne zaman 
tatminsiz olsalar, 
daha 
berbat göründükleri
ni düşünmeye 
başlıyorlar.

Gene Tucker'a göre, 
kilo vermenin yolu 
da vücudunuzu 
tamamen aklınızdan 
çıkarmaktan geçiyor. 
Yani kendinizi, ne 
kadar vücudunuzda
ki mükemmel 
olmayan bölgelerle 
değil de, hayatın 
kendisiyle meşgul 
ederseniz, kilo 
vermeniz de o kadar 
kolaylaşıyor.

Çocuklarda görülen boğaz enfeksiyonları
Kış mevsiminde 
çocuklarda en fazla 
görülen boğaz enfek
siyonları nelerdir? 
Çocuklarda enfeksiy
onlara en duyarlı sis
tem solunum yol
larıdır. Solunum yolu 
enfeksiyonları, çocuk
luk döneminin en sık 
görülen enfeksiyon 
hastalıklarıdır. Okul 
öncesi dönemde bir 
çocuk, yılda ortalama 
olarak 6-8 kere sol
unum yolu enfeksiy
onu geçirir.
Bu enfeksiyonların 
çoğunluğu kendi 
kendine iyileşirler, 
ancak bronşiolit veya 
epiglottit gibi bazı tip
leri yaşamı tehdit ede
cek kadar ağır seyir 
gösterebilirler. 
Değişik şekillerde 
ortaya çıkabilir; hafif 
ve ateşli olarak geçir
ilen nezleden zatürre 
kadar değişen farklı 
enfeksiyonlar 
görülebilir. Nezle, 
yutak iltihabı olan 
farenjit, orta kulak ilti
habı ve sinüzit üst 
solunum yollarının sık 
görülen enfeksiyon
larken, gırtlak iltihabı 
olan larenjit, yalancı 
kuş palazı, epiglottit, 
bronşiolit ve zatürre

alt solunum yollarına 
ait enfeksiyon tablo
larını oluşturur.
Tüm bu tablolar 
içinde en sık görüleni, 
soruda boğaz enfek
siyonu olarak nitele
nen üst solunum yol
ları enfeksiyonudur. 
Bu enfeksiyonlara 
neden olan iki ana 
grup mikroorganizma, 
virüsler ve 
bakterilerdir.
Üst solunum yolu 
enfeksiyonu veya 
nazofaranjit, burun 
pasajının ve yutağın 
iltihaplanmasıdır. 
Vakaların büyük bir 
çoğunluğu aniden 
başlar. Viral etkenlerla 
ortaya çıkar. Çocuklar 
ortalama olarak yılda 
üç ile sekiz kez bu 
enfeksiyonu geçirir
ler. Günlük bakım 
evlerinde, kreşlerde 
bulunan çocuklarda, 
üst solunum yolu 

enfeksiyonları yüzde 
50 daha sık görülür. 
Sigara içilen ortamlar
da yaşama, beslenme 
bozuklukları, kala
balık, kapalı yerlerde 
bulunma, enfeksiyon 
riskini ve sıklığını 
artırır. Bulaşma genel
likle hasta kişilerin 
burun salgılarında 
bulunan etkenin, 
diğer kişilere geçmesi 
ile olur. Bu salgıların 
öksürrr > veya hapşır
ma sonucu damlacık
lar halinde havaya 
saçılması ve bunların 
diğer kişilerin üst sol
unum yolu 
mukozalarına yer
leşmesi veya bu sal
gıların diğer kişilerin 
ellerine bulaşması ile 
burun ve göz 
küresinin dış 
tabakasına taşınması 
ana bulaşma şekil- 
leridir.Nasıl bir tedavi 
uygulanmalıdır?

Çocukluk çağının en 
sık enfeksiyonu olan 
nezlede iltihabı bir 
burun akıntısı ve 
burun tıkanıklığı 
görülür. En sık etken 
100’den fazla serotipi 
bulanan rhinovirüsler, 
korona virüsler ve 
respiratuar sinsisyel 
virüstür. Bu enfeksiy
onlar çoğu kez kendi
liklerinden iyileşirler 
ve tedaviyi gerek
tirmezler. Ateşle 
beraber enfeksiyonun 
ağır geçmesi en iyi 
tedavi ajanları 
parosetamol ibupro- 
fendir. Etkenin viral 
olması nedeniyle 
antibiyotik tedavisine 
gerek yoktur.
Boğazda ağrı ve 
yanma ile gelişen 
faranjitte de etken 
çoğu kez virüslerdir. 
Adenovirüsler, 
enterovirüsler ve rhi- 
novirüslerin en sık 
olarak patojen olduk
ları bu enfeksiyonlar
da da antibiyotik 
tedavisine gerek yok
tur. Yaşça daha büyük 
çocuklarda A grubu 
beta hemolitik strep
tokoklar da faranjitin 
etkeni olabilirler.
Boğaz kültürü ve bazı 
hızlı testlerle (Strept 

A gibi) ayrım 
yapılarak gerekli ise 
antibiyotik tedavisine 
başlanmalıdır. 
Tonsillit, iltihaplan
manın bademciklere 
yoğunlaştığı ve ilti- 
habi bir zarın badem
ciklerin üzerini 
kapladığı bir faranjit 
şeklidir. A grubu beta 
hemolitik streptokok 
ve epstein barr virüs 
en sık görülen etken
lerdir. Viral ve bak- 
teriyel tonsillit 
muayene ile bir
birinden ayrılamaz. 
Baş ağrısı, halsizlik, 
karın ağrısı badem
cikler üzerinde beyaz 
bir zarın görülmesi ve 
lenf bezlerin şişmesi 
daha çok bakteriyel 
bir enfeksiyonu 
düşündürür. Bu 
nedenle ciddi tonsillit 
ve faranjitlerde, 
vakaların üçte birinde 
etken bakteri olsa 
dahi uygun bir 
antibiyotik vermek 
gerekebilir.
Streptokok enfeksiy
onlarında antibiyotik 
tedavisi ile hızlı bir 
düzelme sağlanmasa 
da, akut romatizmal 
ateşten korunmak ve 
boğazdan bakterinin 
tümüyle yok edilmesi 

için antibiyotik tedavi
sine 10 gün devam 
edilmelidir.
Tedavi edilmezlerse 
hangi tip sorunlara 
yol açarlar?
Bu enfeksiyonların 
tanı ve tedavisinde 
ana sorun ve amaç, 
viral nazofarenjitin 
bakteriyel enfeksiyon
lardan ayırdedilme- 
sidir. Viral üst sol
unum yolları enfeksiy
onları tedavi verilme
den kendiliğinden 
iyileşme gösterirken, 
streptokoksik tonsil
lit, sinüzit gibi bak
teriyel enfeksiyonlar
da antibiyotik 
kullanılması gerek
mektedir. A grubu 
beta hemolitik strep
tokok enfeksiyonları 
tedavi edilmedikleri 
taktirde, akut romatiz
mal ateş ve akut 
glomerulonefrit 
gelişmesi, ayrıca üst 
solunum yollarında 
abse oluşumu 
sözkonusu olabilir. 
Ayrıca enfekte kişi 
uygun doz ve sürede 
etkili antibiyotiği 
kullanmazsa, 
enfeksiyonu 
çevresindekilere 
bulaştırabilir.
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Balla pansuman yatak 
yaralarına iyi geliyor

Balık sağlık dostu
Ege Üniversitesi 
Hemşirelik Yüksek 
Okulu'nda yapılan 
araştırmada, bal ile 
yapılan pan
sumanın yatak 
yaralarının 
iyileşme sürecini 
hızlandırdığı 
ortaya çıktı. 
Araştırmada, Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nin 
çeşitli kliniklerinde 
yatarak tedavi 
gören ve yatak 
yarası bulunan 26 
hasta üzerinde 
yapıldı.
Bugüne kadar 
yatak yaralarını 
tedavi etmek için 
yumurta akı ve 
oksijen, buz,

. TUTKU “HAYALET SESLER”
SIWftaDA Rez.Tel:5136406

. ATLAS 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA 

ensülin uygula
maları gibi çeşitli 
yöntemlerin 
denendiğini 
belirten Güneş, 
artık bazı 
hastalıkların 
tedavisinde 
geleneksel tıptan 
yararlanıldığını 
söyledi.
"Bal uygulaması 

da geleneksel 
tıpta en başarılı 
sonuçlara 
ulaşılan uygula
malardandır" diyen 
Güneş, balın 
enfekte yaraları 
temizlemede 
başarılı olduğu ve 
bal pansumanı kul
lanarak bir hafta 
içinde yaraların

“EĞRELTİ GELİN” “HAYALETSESLER”
Rez. Tel: 512 03 46

steril hale geldiğini 
ifade etti.
Güneş, bal pan
sumanının enfekte 
yaradan kay
naklanan 
kokuları da azalt
tığını belirtti.

Balığın insan sağlığı
na dost olduğunu 
belirten Ege Üniver
sitesi (E.Ü.) Su Ürün
leri Fakültesi İşleme 
Teknolojisi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Şükran Çaklı, 

" "Balıktaki omega 3 
yağ sistemi, başta 
kalp-damar hastalık
ları olmak üzere 
kornear yetmezliğine, 
ayrıca büyümeye ve 
gelişmeye fayda 
sağlıyor" dedi.
Balığın insan sağlığı 
açısından çok faydalı 
bir besin olduğunu 
vurgulayan Prof. Dr. 
Şükran Çaklı, içinde 
A, D, B grubu vita
minlerinin, aminoa- 
sitlerin ve fosfor, iyot 
gibi minerallerin 
bulunduğunu söyle
di. Bebekliğin 4'ncü 
ayından itibaren 50 
gr'dan başlanarak 
balık tüketilmesinin 
gerekli olduğunu 
belirten Prof. Dr.
Çaklı, "Yetişkinler 
haftada en az 2 defa, 
çocuklar ise daha sık 
aralıklarla balık tüket
melidir. 
Sindirilebilirliği de 
kolay olduğu için kır
mızı etten daha fazla 
tercih edilmelidir" 
diye konuştu.

Diğer et türlerine 
nazaran balığın 
hiçbir zararının 
olmadığını söyleyen 
Prof. Dr. Çaklı, 
hijyenik ve soğuk 
ortamlarda saklan
masının, avlanılan 
yerlerde ise 
endüstriyel atıkların 
ve su kirliliğinin 
bulunmamasının 
gerekliliğine dikkati 
çekti. Balık alırken 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyleyen 
Çaklı, "Taze balık 
alırken gözlerinin ve 
derisinin parlak 
olmasına, iris yada 
gözbebeğinin 
yerinde olup çökük 
olmamasına, solun
gaçlarının kırmızı 
olmasına ve derinin 
üzerindeki mukos 
salgısının olmaması
na özen gösterilme
lidir. Parmağınızı 
derisine batırıp çek
tiğiniz zaman eğer 
derisi çöküyorsa o 
balık bayattır. Bunun 

dışında kokudan da 
bayat olup olmadığı 
anlaşılır. Balık kok
maya başladığı 
zaman kesinlikle yen- 
memelidir. Aksi 
takdirde gıda 
zehirlenmelerine yol 
açabilir" şeklinde 
konuştu.
Türkiye'de balık tüke
timinin çok fazla 
olmadığının altını 
çizen Prof. Dr. 
Şükran Çaklı, şöyle 
konuştu: 
"Türkiye'de son 10 
yıl içinde kişi başına 
düşen balık miktarı 
7-8 kilodur 
Avrupa'da 1 yıl 
içinde kişi başı 20-22 
kilo balık tüketiliyor. 
Japonya en fazla 
balık tüketen ülkedir. 
Yıl içinde kişi başı 62 
kilo balık tüketiliyor. 
En sağlıklı balık 
pişirme yöntemi 
buğulama. Konserve 
balıkları çok fazla 
tavsiye etmiyorum, 
dedi.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 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 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 ,23 94
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VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51
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Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
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Devlet Hastanesi 513 92 00 
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Su Arıza Yalnız 185
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Çınar Taksi 513 24 67
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Muammer Ağım Devlet Hastanesi Ek bina pencereleri de ihale edildi

"Lafla Hastane hizmetleri yürümüyor”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, düzenlediği basın toplantısında, Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi ek binası için Dernek olarak 250 milyar lira harcadıklarını söyledi. Ek bina için İl 
Özel İdaresinden 900 milyar lira ödenek için de: "Çıktı denen ödenek çıkmazsa, Belediye 
olarak girer bu işi yaparız.” dedi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
22 Mart 2005 Sah •25 YKr. (25Ö.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 : t),532 271 74 19

İki kardeş tahta barakadaki sobada kağıt vakarken yangın çıktı. Büyük kardeş kaçarken, küçüğü kaçamadı

Küçük faffer barakada yanarak öidii
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

İhmal kurbanları
Dün, hurdalıkların birinde, yine çıkan baraka 

yangını sonucu, minik bir çocuk alevler içinde 
can verdi..

Gemlik, iki ay önce üç genç evladını ihmaller 
sonucu bir barakada yanarak ölmesiyle adını 
duyurmuştu.

Kaymakamlık, bu olaydan sonra sahilde 
bulunan tüm barakaları yıktırmıştı.

Demek daha yıkılmayan barakalar varmış..
Mart ayı başında İtfaiye Müdürlüğü’nün 

Belediye Meclisine getirdiği hurdalıklarla ilgili 
yangın konusunun dikkate alınmamasının 
nelere mal olduğunu gördük.

Ne diyordu İtfaiye Müdürlüğü..
Hurdalıklardaki durum çevrede yangın 

tehlikesini getiriyor. Buralarda çıkan yangın
lar, çevre halkını korkutuyor..

Buna meclisteki bir hurdacı üye karşı çıkıy-. 
or.. Diğer üyelerde sessiz kalarak, bu konuyu 
es geçiyorlar..

Geçin beyler geçin..
0 sıraları neden doldurduğununuzu Gemlik 

halkı daha iyi görüyor..
Hiçbir önlem almıyorsunuz.
Gidip görmüyorsunuz.
Parmakları indirip kaldırıyorsunuz.
Gemlik halkı, sizi o koltuklara görev yap

manız için gönderdi.
Şimdi o dikkate almadığınız öneri için vijdan- 

larınız sızlamayacak mı?
Kalbiniz yok mu? Aklınız yok mu?
Hemen gidip o hurdalıkları bir inceleyin..
Ne gibi güvenlik önlemleri var bir görün..
Sonra çıkıp vatandaşa cevap verin.
Bu yangın birazda sizin ihmaliniz değil mi?

Hurdalıkta işçi olarak çalışan Büyüktuna ailesinin barındığı tahta barakadaki 
sobada kağıt yakarken çıkan yangında büyük kardeş kaçmayı başardı ama 2 
yaşındaki Muzafer Büyüktuna kaçamayınca alevler arasında kalarak can verdi.
Gemlik iki ay arayla iki bara
ka faciası yaşadı.
Üç liseli gencin zeytinlik
lerdeki tahta barakada 
yanarak ölmelerinden 
sonra, dün de Belediye 
Meclisi’nin İtfaiye 
Müdürlüğü’nün uyarılarını 
dikkate almaması sonuçu, 
bir facia da hurdalıkta 
yaşandı. Muzafer(2) ve İlke 
Büyüktuna (5) kardeşler, 
anne ve babasının çalıştığı 
sırada, sobadan çıkan kıvıl
cımın barakayı tutuşturması 
sonucu yangın çıktı.
Küçük Muzaffer çıkan 
yangında yanarak can verdi.

Haberi sayfa 2’de Muzaffer yanarak can verdi. İhmal iki ayda bir kurban daha aldı.

Ticaret ve Sanayi Odasında 
Disiplin Kurulu belirtendi

Ticaret ve 
Sanayi 
Odasında dün 
Disiplin Kurulu 
için yeniden 
sandık başına 
gidildi.
Yeni disiplin 
kurulu belir
lendi. 3’de

Çevre yolunda bulunan hurdalıktaki barakada çıkan yangında küçük

Getownroieferitıörwlw
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yeni 
Belediye Yasası 
nedeniyle gele
ceğin Gemlik’ine 
proje üretmek 
için sivil toplum 
kuruluşlannı 
geziyor.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Bahar

Bahar yüzünü gösterdi.
Çiçekler açtı..Yeşil bahara özgü ton

larıyla yeryüzünü donattı.
Gerçi;
Bahar önce insanın içinde olmalı.
Güneş insanın yüreğine dolmalı.. 
Sıcak yürek toplumsal yaşamı ısıtır.
Beyne dolan ışık geleceği aydınlatır. 
Sevgi,saygı bağlarını güçlendirir.
Dünya dönüyor,yaşam tüm hızıyla 

sürüyor.
Dönen dünyada "hakkedilen 

düzeyde yaşamak insan mutluluğunun 
reçetesi.

Hırsın tutsağı olmamak insan insana 
iletişimin sırrı.

Ne varki,yazılanlar okunduğuyla 
kalıyor.

Uygulamalar hırsı,öfkeyi,saygısı
zlığı,sevgisizliği körüklüyor.

Doğanın sunduğu sınırsız olanaklar 
anlaşılmaz ihtirasla yok ediliyor.

Paylaşım kavgası doğayı katlediyor.
Yazık oluyor.
Kayıp oluyor.
Değerler ölüyor.
Oysa,mutluluk çok da zor elde 

edilebilen bir duygu değil.
Doğru ve gerçekleşebilir hedefler 

koyabilmek önemli..
Birlikte üretebilmek,ortaklaşa tükete

bilmek olmalı ilke.
Hakça,adilce,dürüstçe..
Yaşamın acımasız diye nitelendirilen 

çarklarının sivri yerlerini yumuşat
mak..

Toprak sevilmeli..
İnsan sayılmalı..
Toprakla dost olmalı..
İnsanla arkadaş.
Doğru ve düzeyli iletişim zarar 

getirmez.
Yarar sağlar.
Kayıtsız koşulsuz "iyi niyetli"yak- 

laşımın ödülü saf ve yalın iletişim..
Aslında insan ödüllerin en 

büyüğüne layık.
Yeterki içindeki canavarı"dizginleye- 

bilsin.
Şu fani dünyada insanın dolu dolu 

ve kaliteli yaşayacağı süre 65 
bilemedin 70 yıl.

O kadarcık nitelikli yaşam yılın;, hiç 
uğruna katletmeye değer mi?

Sivas'taki toprak kaymasını doğal 
afet olarak tanımlamak doğru mu?

Hele hele "benim sadık yarim kara 
topraktır"diyen ünlü halk ozanı Sıvaslı 
Aşık Veysel'in memleketinde yaşan
ması tesadüf olarak nitelenebilir mi?

Doğayla dostluk kalıcıdır.
Doğa kendisine zarar vereni de 

bağışlıyor..
Ama sabrını taşırıncaya kadar..

İki kardeş tahta barakadaki sobada kağıt yakarken yangın çıktı.

Küçük Muzaffer 
barakada yanarak öldü

Hurdalıkta işçi olarak çalışan Büyiiktuna ailesinin barındığı tahta barakadaki 
sobada kağıt yakarken çıkan yangında büyük kardeş kaçmayı başardı ama 
2 yaşındaki Muzaffer Büyüktuna kaçamayınca alevler arasında kalarak can verdi
Kadri GÜLER 
Fotoğraflar: 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çevre yolu kenarın
da bulanan hur
dacılardan birinin 
içinde bulanan tahta 
barakada çıkan 
yangında alevlerden 
kurtulamayan 2 
yaşındaki Muzaffer 
Büyüktuna yanarak 
öldü.
Olay, dün saat 13.10 
sıralarında meydana 
geldi.
Baba Fikret 
Büyüktuna ile eşi 
nin hurdalıkta 
çalıştığı sırada, 
hurdalığın arka 
tarafında bulunan 
tahta barakada ise 2 
yaşındaki Muzaffer 
ile ağabeyi İlker 
Büyüktuna yalnız, 
başlarına kalıyordu. 
Barakadaki sobaya 
ısınmak için atılan 
kağıt parçalarının 
yanarken çevreye 
sıçraması sonucu 
yangın çıktı.
Alevler bir arda 
barakayı sarınca, 
büyük kardeş kendi
ni barakadan 
dışarıya attı.
Ancak, 2 yaşındaki 
Muzaffer, alevler 
arasında kalarak 
yandı.
İlker büyüktuna ise 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde ayak
ta tedavi edildi. 
MECLİSİTE 
GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ 
Büyükşehir Belediye

Hurdacıdan çıkan baraka yangınında Muzafeer Bu yüktün a adlı 2 yaşın
daki çocuk yanarak ölürken, 5 yaşındaki ağabeyi kaçarak kurtuldu 1

itfaiyesinin 200 
metre gerisinde 
meydana gelen olay
da, itfaiye hurdalığa 
gidene kadar tahta 
baraka yanarak 
kül oldu.
İtfaiyenin söndürme 
çalışmalarından 
sonra, küçük 
Muzafferin yanmış 
cesedi, barakanın 
bir köşesinde 
bulundu.
Yangın sonunda 
Büyüktuna ailesi 
fenalık geçirirken, 
polis ve Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlattı.
Öte yandan mart ayı 
başında yapılan 
Belediye Meclis 
toplantısında İtfaiye 
Müdürlüğü tarafın
dan Meclise sunulan 
bir raporda hur

dacıların bulunduğu 
yerlerede sık sık 
yangın çıktığı, çevr
eye tehlike yarattığı 
belirtilerek, yer
lerinin değiştirmesi 
istenmişti.
Bu konuyu görüşen 
Belediye Meclisinde 
Ak Partili Meclis 
üyesi Cemal Abakh, 
hurdacıların kaldırıl
masına karşı çıkmış,

yangınları birkaç 
basit olay olarak 
göstermişti.
Meclis ise konuyu 
bu görüşmelerden 
sonra dikkate alıp 
sonuçlandırmadı.
Yangının ise bir hur
dacının iş yerinde 
çıkarak acı bir ölüm
le sonuçlanması ise 
şok etkisi yaptı.
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Muammer Ağım Devlet Hastanesi Ek bina pencereleri de ihale edildi

“Lafla Hastane hizmetleri yiirömüyor”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut düzenlediği basın toplantısında M. Ağım Devlet Hastanesi ek binası 
için dernek olarak 250 milyar lira harcandığını söyledi. Ek bina için İl Özel İdaresinden 900 milyar lira 
ödenek için de “Çıktı denen ödenek çıkmazsa, Belediye olarak devreye girer bu işi yaparız” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
yapılan ek poliklinik 
binasının cam ve 
çerçeveleri yapımı işi 
ihaleye verildi.
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda basın 
toplantısı düzenleyen 
Gemlik Sağlık 
Hizmetleri Yardım 
Derneği Başkanı ve 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut, iha
leyi alan VVİNSA fir
ması sahibi Hamdi 
Fidan ile hazırlanan 
sözleşmeyi 
imzaladı.
Basın toplantısına 
Dernek Başkanı 
Mehmet Turgut'un ile 
birlikte yönetim 
kurulu üyeleri Tevfik 
Solaksubaşı, 
Erdoğan Barutçuoğlu 
ve Abdullah Güler de 
katıldı.
Törende gazetecilere 
açıklama yapan 
Başkan Turgut, 15 
bin YTL tutarındaki 
cam ve çerçevelerin 
10 gün içinde takıla
cağını söyledi.

GEMLİK'İN 
İHTİYACINI 
KARŞILAYACAK 
Projelerinin Dernek 
tarafından yaptırılan 
ek poliklinik binası 
için şimdiye kadar 
250 milyar lira harca
ma yapıldığına dikkat 
çeken Başkan 
Turgut, ek binanın 
hizmete girmesiyle 
hastanenin yüzde 30 
ka 
pasite artırımına 
giderek, yatak 
sayısının 130 ola- 
cağını ve hastanenin 
gelecekte Bölge 
Hastanesine 
dönüştürülmesinin 
düşünüldüğünü 
söyledi. 
Ek binanın birinci 
katının Valilik tarafın
dan yaptırıldığını 
hatırlatan Turgut, "İki 
ve üçüncü katlarının 
kaba inşaatını 
Derneğimiz yaptırdı. 
Acil olarak cam ve 
çerçevelerinin takıl
ması gerekiyordu, 
bunun ihalesini yapıp 
10 gün içinde bitir
ilmesini sağlı yoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Turgut yaptığı basın 
toplantısında Muammer Ağım Devlet Hastanesi ek 
polikli niğinine destekleri sürdüreceklerini söyledi.
dedi.
LAFLA İŞLER 
YÜRÜMÜYOR
Geçtiğimiz günlerde 
açıklanan 900 mil
yarlık ödenek için de 
görüşlerini açıklayan 
Turgut, şunları söyle
di:
"Binleri bir şey çıktı 
diyor ama henüz bize 

ulaşan bilgi yok. 
Eğer para çıkarsa 
memnun oluruz. 
Lafla hastane işleri 
yürümü yor" 
Hastane Derneği 
olarak kendi imkan
larıyla hastanenin 
noksanlarım gider
mek için çaba har
cadıklarını söyleyen 

Turgut, "Adım adım 
sonuca ulaşıyoruz. 
Çıktı denilen ödenek 
çıkmazsa Belediye 
olarak devreye girer, 
bu işi yaparız." dedi. 
Yapılan ihalenin çıktı 
denilen parayla ilgisi 
bulunmadığını hatır
latan Turgut, 
"Bundan sonraki 
işler için ödenek 
çıkarsa Bakanlık 
olarak harcamalar 
yapılır.
Biz, laf üretmiyoruz, 
10 milyar paramız 
oldu, cam ve 
çerçeveleri yaptın 
yoruz.
Önümüzdeki gün
lerde Sağlık 
Bakanlığı ile temasa 
geçip en kısa zaman
da binanın tamam
lanması için görüşme 
yapacağız.
Biz, halkın'istekleri 
için çalışıyoruz" 
dedi.
SADECE POLİKLİNİK 
OLACAK
Yeni yapılan ek 
binanın sadece acil 
servis, diyaliz ünete- 
si ve poliklinikten 
oluşması için 

çalışıldığını söyleyen 
Mehmet Turgut, "Bu 
sayede hastanenin 
yatak kapasitesi de 
artacak.
Sahil Devlet 
Hastânesi'nin kadın 
doğum ve çocuk has
tanesine 
dönüştürülmesi 
halinde Muammer 
Ağım Hastanesi daha 
iyi hizmet verebile
cek duruma gelecek” 
şeklinde konuştu. 
BÖLGE HASTANESİ 
Doktor ve araç gereç 
bakımından 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nin Bölge 
Haştanesi'ne 
dönüştürülmesi için 
çalışmaların 
olduğunu bildiren 
Turgut, “Bakanlığın 
yaptığı katkılarla has
tane büyük oranda 
aşama gösterdi. 
Hastanede şu anki 
tek sıkıntı poliklinik 
gözüküyor. Burası da 
hizmete girdiğinde 
Gemlik'te büyük 
oranda sağlık sorunu 
kalkmış olacak" 
dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda
Disiplin Kurulu belirlendi

0 odur..
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Ali Şen, "Şike yapmak bir erkeğin 
karışını satması gibidir.” demiş.
Kendini satan, niye karısını 
satmış olsun...
O, o’ işte!..

Yönetim Kurulu ile Meclis 
Başkam'm seçen Ticaret 
ve Sanayi Odası üyeleri, 
dün de Disiplin Kurulu 
üyelerini de seçti.
Odalar ve Borsalar 
Birliği'nden gelen yazı ile 
Disiplin Kurulu seçimler
ine katılacakların en az 
lise mezunu olmaları 
istenmişti.
Seçime katılacak olan
ların Meclis organları 
dışından olmasının da 
zorunlu olduğu seçim
lerde, adayları meclis 
üyeleri seçti.

Dün Oda'da yapılan 
seçimlerde 25 meclis 
üyesinden 23'ü oy kul
landı.Kullanılan oyların 
tamamının geçerli olduğu 
seçimde Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın disiplin 
kurulu şu isimlerden 
oluştu: 
Cavit Mirasyedi, Nurettin 
Hocaoğlu, Gemlik Sigorta 
Aracılık Hiz. Ltd. Şti. 
adına Fikret Baycağız, 
Özbir A.Ş. adına Aslan 
Özaydın, Yıldırım Ali 
Kumla ve Öner Zeytincilik 
Koli. Şti. adına Enis Özer.
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Geleceğin projeleri görüşülüyor
Belediyeler Yasasında yapılan değişiklikle, Belediyelere gelecekle ilgili projeler yapma yetkisi 
verilince, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, sivil toplum örgütlerini ziyarete başladı. 
Başkan Turgut, Ticaret Sanayi Odasırida, 15 yıl sonrasını planlamak istediklerini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni çıkan 
Belediyeler Yasası 
ile Belediye 
Başkanlarına tanı
nan yetki ile 
Gemlik'in uzun yılları 
kapsayan geleceği 
için proje çalış
malarına başlandı. 
Daha önceki yıllarda 
sadece bir yıllık 
olarak yapılan proje 
çalışmalarının bun
dan sonra ileriye 
dönük 5-10-15-20 
yıla uzanacağını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilk ziyaretini 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'na yaptı. 
Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya 
gelen Başkan 
Turgut, gelecekle 
ilgili proje 
üretilmesini istedi. 
Gemlik'in geleceği 
için şimdiden proje 
çalışmalarına baş
landığını bildiren 
Başkan Turgut,. 
ilçede bulunan sivil 
toplum örgüt
lerinden Üniversite 
başka olmak üzere 
Esnaf Odaları, 
Mimarlar Odası, 
GEMSİAD, gibi sivil 
toplum örgütlerinin 
ziyaret edileceğini 
bildiren Turgut,

Serbest Bölge'de 
bulunan sanayicilere 
de ziyaretlerde 
bulunacaklarını 
söyledi.
PROJELER 
10-15 YIL İLERİYE 
OLACAK
Gemlik'in geleceğini 
en az 15 yıl sonrası 
için planlamak iste
diklerini ifade eden 
Başkan Turgut, gele
cekteki nüfus oranı
na göre otopark, 
spor tesisleri, kültür 
merkezleri ile 
okulları şimdiden 
projelendirmek 
düşüncesinde 
olduklarını söyledi. 
Gerek nüfus gerekse 
sosyal alanda yer
leşim biri mlerinin 
çok çabuk 
geliştiğine dikkat 
çeken Turgut, 
"Belediyeler maale
sef bunun gerisinde 
kaldılar. Gelecek 
düşünülmeden 
imara açılan yerler 
nedeniyle de çok 
katlı binalar oluştu. 
İhtiyaca yetecek 
oranda açılsaydı bu 
sıkıntı yaşanmazdı. 
İlçe içinde sosyal 
tesis yapacak yer 
kalmadı" dedi.
Bundan yaklaşık 20 
yıl öncesinde 2000 
yılında Gemlik'in 
nüfusunu 35-40 bin 
olarak düşünenlerin 
şimdi yanıldığının

Belediye Başkanı Mehmet Turgut dün Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, proje üretmelerini istedi. Turgut, Gemlik’in 15 yıl

sonrasını hazırlayacaklarını söyledi.
ortaya çıktığını da 
görüşlerine ekleyen 
Mehmet Turgut, 
"Gemlik'in sana 
yileşmesinin ardın
dan serbest böl
genin de kurul
masıyla büyük bir 
göç altında 
olduğunu görmek
teyiz. Çalışmalarımız 
laf olsun diye yapıl
mayacak. 20 sonraki 
Gemlik'in nereye 
geleceğini 
düşünerek planlar 

yapmalıyız. Gemlik 
halkının da bu çalış
malara destek ver
mesi lazım. Ufku 
geniş Gemliklilerin 
20-25 yıl sonrası için 
düşünce ve plan
larını bekliyoruz. 
Öncelikli olarak 
Gemlik'in 5 yıl son
rası için stareteji 
planlarını çıkar
mamız lazım. Bunun 
yanında Gemlik 
Belediyesi'nin vizy
onu ve misyonu ne 

olacak, ne yapılması 
lazım bunun bilin
mesi gerekiyor. Sivil 
toplum örgütleri 
kendi bünyelerinde 
10-15 yıl sonrası için 
görüşlerini belirleye
cekler. Önümüzdeki 
yıl insan göçü ne 
olacak, tehdit mi 
yoksa avantaj mı 
sağlayacak bunun 
şimdiden bilin
mesinde fayda 
görüyoruz. Eğer 
Gemlik'e sanayi

yeterliyse tabiki bun
dan sonra önünü 
kesmemiz gereke
cek. Sivil toplum 
örgütleri ile sanayi
cilere 
soracağız.Belediye 
olarak biz neredeyiz, 
onlar neler yapabile
cekler. Gemlik'e ileri- 
ki 
yıllarda neler 
gerekecekse şimdi
den onları yapmanın 
planlarını 
yapacağız." dedi. 1

Gazetemize Abone 
Olun 

Okuyun Okutun

ELEMAN ARANIYOR
İş yerimizde çalışmak üzere 

Deneyimli bay va bayan 
- Garson

- Kasiyer
- Yıkamacı 

aranmaktadır. 
Başvuruların şahsen yapılması 

gerekmektedir.
Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 

Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL

12 bin 
öğrenci 
okullu 
oldu

Milli Eğitim 
Bakanlığı ile UNİCEF 
işbirliğiyle başlatılan 
'Haydi Kızlar Okula' 
kampanyasında 
Gaziantep'te 12 bin 
kişi yeniden okula 
kazandırıldı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile UNİCEF 
işbirliğiyle başlatılan 
'Haydi Kızlar Okula' 
kampanyasında elde 
edilen başarılarla 
ilimizin diğer illere 
örnek gösterildiği ve 
şu ana kadar okula 
gitmeyen 19 bin 
öğrenciden 12 
bininin yeniden

okula kazandırıldığı 
bildirildi.
Gaziantep'in 
başarısı belgesel 
olacak 
Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası İl 
Koordinatörü ve 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet Öz, 
okula hiç gitmeyen 
ya da devamsız olan 
toplam 19 bin 
öğrenciden 12 
bininin okula 
devamının sağ
landığını, 7 bin 
öğrencinin ise halen 
okula devam 
etmediğini belirtti.

Kampanyada ilim
izde elde edilen 
başarıların UNİCEF 
tarafından bir belge
sele dönüştürüle
ceğini anlatan Öz, 
"Kız çocuklarının 
okula kazandırıl
masında ülkemiz 
ses getirdi. Ülkem
izde ise Gaziantep 
bu kampanyada elde 
ettiği başarılarla 33 
ilin arasında örnek il 
gösterildi. Bu başarı 
ilimizde çekilecek 
olan filmle diğer 
ülkelerde de göster
ilecek" diye 
konuştu.
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Bıçak bıçakçıdan alınır
Öz Bursa Bıçak Sanayiinde her tür bıçak, çakı,
kasap malzemesi, şiş çeşitleri satılıyor. Artık 
bıçak için Bursa’ya gitmeye gerek kalmadı.

Kadri GÜLER 
Bursa Bıçakçılar 
Çarşısının yıkılması 
üzerine Gemlik’te 
mesleğini sürdür 
meye başlayan 
Recai Samanlı, 
Gazhane 
Caddesindeki Nizam 
Pasajı girişinde 
açtığı Öz Bursa 
Bıçak Sanayii 
mağazasında, 
bıçağın her tür
lüsünü satıyor. 
Bıçak almak için 
artık Bursa’ya gitme 
ye gerek kala
madığını söyleyen 
Recai Samanlı, ev, 
lokanta, kasap, 
avcılar için her çeşit 
bıçak bulunduğunu,

Recai Samanh’nın açtığı bıçak 
mağazasında her türlü bıçak var:

bıçak âksesuan'arı, şiş 
çeşitleri, kasap 
malzemeleri, testere çeşit
leri ile Gemliklilere bıçağın 
her çeşidini sunduklarını 
söyledi. Samanlı satışlara

iıöpîâri ve perakende 
olarak, imalattan 
halka satış yaptık- 
llarını belirterek, 
'Gemliklileri mağaza
sına davet etti.

OZBUISA BIÇAK SAHA11 
< TOPTAN ve PERAKENDE \\ 

' TEL .514 78 46 CEP. 0 543 290 24 33 '

Bursa’da çocuk 
ağlaması 

hırsızı kaçıdı
Beşevler 
Mahallesi'nde 
gece saatlerinde 
çocuğunun 
ağlamasına 
uyanan kişi, evine 
hırsız girdiği 
ni fark etti. Hırsız 
ise ağlama 
sesiyle birlikte 
kaçtı. Eda 
Sokak'ta gece 
geç saatlerde 
çocuğunun ağla
ma sesine 
uyanan Serdar 
Yüret, evin 
dağınık olduğunu 
fark etti.
Bir kişinin 
kaçtığını gören 
Yüret, hemen pan
tolonunun cebini

kontrol etti. 110 
YTL paranın yanı 
sıra eşinin 
içerisinde 
140 YTL para, 
2 adet yüzük, 
cep telefonu, 
sürücü belgesi ve 
ATM 
kartlarının bulun
duğu çantasının 
olmadığını 
anlayan Yüret, 
durumu polise 
bildirdi. Ekipler 
kısa sürede olay 
yerine geldiğinde^ 
kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsı
zların, mutfak 
penceresinden 
girdiklerini 
belirledi.

PİRELLİ’DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 
ŞİMDİ AL 

AĞUSTOSTA 
ÖDE

ÖZKAYA OTOMOTİV TURİZM LTD. ŞTİ.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93-514 47 70

Fax: (0.224) 514 40 44

Stiteşı Mil atladı, iııtı
Onlarca kişinin 
şaşkın bakışları 
arasında 20 
metre yükseklikte

ki Setbaşı 
Köprüsü'nden 
atlayan 
öğrenci, hastaneye 
götürülü 
rken kelime-i 
şahadet getirdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay, saat 11.00 
sıralarında Setbaşı 
Köprüsü'nde mey
dana geldi. 
Dörtçelik İlköğre
tim Okulu 8. sınıf 
öğrencisi 14 yaşın
daki M.Ç.K. sabah 
derse girdikten 
sonra okuldan 
ayrıldı. Setbaşı 
Köprüsü'nden

onlarca vatandaşın 
şaşkın bakışları 
arasında atlayan 
M.Ç.K., dereye 
düştü.
Vücudunun büyük 
bölümünde kırıklar 
oluştuğu için 
hareketsiz şekilde 
suyun içinde kalan 
talihsiz öğrenciyi, 
yardımına koşan 
çevredeki vatan
daşlar kurtardı. 
Daha sonra haber 
verilen "112 Acil 
Yardım" ekibi 
olay yerine 
gelerek talihsiz 
öğrenciye müda
halede bulundu. 
Kendine geldiğinde 
"Ben neredeyim, 
ne oldu bana, beni 
kurtarın" diye 
sayıklayan talihsiz

öğrenci, 
ambülansla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Bu arada 
sedyeyle ambu
lansa taşınan talih
siz öğrencinin, 
kelime-i şahadet 
getirmesi dikkati 
çekti.
Kaldırıldığı has
tanede yoğun 
bakıma alınan 
talihsiz 

öğrencinin hayati 
tehlikesinin bulun
duğu belirtildi. 
Anne ve babasının 
ayrı yaşadığı öğre
nilen M.Ç.K.'nin 
köprüden atlama 
nedeni ile ilgili 
soruşturmanın 
çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
bildirildi.
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Irak’ta Türk kamyon 
şoforu olduruldu

İsviçre, buzulları 
güneşe karşı ‘paketliyor’

Irak'ın başkenti 
Bağdat'ın kuzeyinde 
biri Türk, 3 kamyon 
şoförünün 
cesedinin bulun
duğu bildirildi.
Polis kaynakları, 
Beyci kentinin 
kuzeyinde bir Türk 
kamyon şoförünün, 
Duluiye bölgesinde 
de kimliği belirlene
meyen 2 kamyon 
şoförünün 
cesedinin bulun
duğunu belirtti. 
Türk kamyon 
şoförünün

SAHİBİNDEN
SATILIK OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri • Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.37818 00

BAYRAMOGLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

kimliğine ilişkin 
bilgi verilmedi. 
Öte yandan, 
Kazimiye böl
gesinde meydana 
gelen bir patlamada 
bir askerin öldüğü,

Ducail'de düzenle
nen havan topu 
saldırısında da 
bir askerin 
hayatını 
kaybettiği 
kaydedildi.

İsviçre'de, her yıl 
metrelerce incelen 
Alp dağlarındaki 
buzulları güneş 
ışınlarından koru
mak için, 
buzulların özel bir 
köpük tabakasıyla 
kaplanmasına 
çalışılıyor. 
İsviçre'nin 
merkezindeki 
Andermatt kayak 
merkezi yetk
ililerinden Carlo 
Danioth, mayıs 
ayında bölgedeki 
Gurschen buzulu
nun PVC'den 
yapılmış özel bir 
köpükle 
kaplanacağını 
söyledi.
Danioth, 1 cm 
kalınlığında olacak 
bu kaplamanın 
güneş ışınlarını

I_____________

geçirmeyeceğini ve 
soğuğu muhafaza 
edeceğini belirtti. 
Buzulun her yıl 5 
metre eridiğini 
kaydeden Dahioth, 
"Deneme başarılı 
olursa buzulun 
ikinci bölüniünü de 
paketleyeceğiz" 
dedi. Gurschen 
buzulunun i 
"paketlenmesinin" 
maliyeti 66 bin 
avroyu bulacak.

İsviçre'deki başka 
kayak merkez
lerinde de temmuz
da aynı uygula
maya geçilmesi 
bekleniyor.
Zürih Üniversitesi 
tarafından geçen 
yıl yapılan bir 
araştırmaya göre, 
İsviçre dağlarındaki 
buzulların 
yüzölçümleri son 
15 yılda 5'te 1 
oranında azaldı.

Gerhard, ‘reformlar 
kağıtta kalmamalı’

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
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Almanya Başbakanı 
Gerhard Schröder, 
Türkiye'nin yaptığı 
reformların kağıt 
üzerinde kalmaması 
gerektiğini 
belirterek, "Bunlar 
uygulamaya konul
malı" dedi.
Almanya'nın 
başkenti Berlin'de 
Schröder ile 
Yunanistan 
Başbakanı Kostas 
Karamanlis biraraya 
geldi.
Görüşmenin ardın
dan düzenlenen 
basın toplantısında 
Yunanistan 
Başbakanı, Türkiye- 
AB ilişkilerini de ele 
aldıklarını 
belirterek, 
"Türkiye'nin Avrupa 
yolunu destekliyo
rum. Ancak şartları

yerine getirmesi 
çok önemli. Türkiye 
Ankara protokolünü 
zamanında imzala- 
malı" dedi. 
Schröder de 
Türkiye konusunda 
Karamanlis ile 
görüş birliği içinde 
olduklarını 
belirterek, 
"Türkiye sorumlu
luklarını yerine 
getirmeli ve getire
cektir. Türkiye'nin 
yaptığı reformlar 
sadece kağıt 
üzerinde kalmamalı.

Bunlar uygulamaya 
konulmalı" diye 
konuştu.
Türkiye ile 3 
Ekim'de üyelik 
müzakerelerine 
başlanması için 
17 Aralık 2004 tari
hinde karar aldık
larını hatırlatan 
Schröder, 
"Türkiye şartları 
yerine getirmek 
durumunda. 
Ankara pro

tokolünü de 
imzalayacağına 

eminim" dedi.
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SSK ile eczaneler azlaşlı
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) ile 
eczacılar, SSK'lılara 
verilen ilaçların geri 
ödemesi konusunda 
uzlaşmaya vardı. 
SSK, sigortalıların 
10 Şubat'tan 
itibaren serbest 
eczanelerden aldığı 
ilaçların ücretini 
eczanelerin üç ayrı 
kamu bankasında 
açtığı hesaplarına 
yatıracak. SSK sek
törden gelen yoğun 
şikayetler üzerine, 
geçmiş dönem
lerdeki ilaç 
borçlarını da en 
kısa sürede ödeme 
sözü verdi. SSK 
ödemeleri aksat
mazsa eczaneler 
vatandaşların her 
türlü ilaç ihtiyacını 
'savsaklamadan' 
karşılayacak. 
Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) ile SSK 
arasında imzalanan 
protokolün 5. mad
desi gereği oluştu
rulan Yürütme ve 
Değerlendirme 
Kurulu toplanarak 
bazı önemli kararlar 
aldı. Buna göre, 15 
Mart 2005 tarihine 
kadar her gün ay

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
v* Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları
* * İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

• s Kürek
Çapa

* * Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

w 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

sonlandırma ve 
fatura kesme işlemi 
yapılabilecek. Daha 
sonraki dönemde 
her ayın 15 ve 
30'uncu gününden 
itibaren 5 gün 
içinde ay sonlandır
ma ve fatura kesme 
işlemi yapılıp, fatura 
ve reçeteler SSK'ya 
teslim edilecek.
Ödemeler, Tip 
Sözleşmenin 
"Faturalar ve 
Ödemeler" başlıklı 
maddesi uyarınca 
yapılacak. Fatura ve 
reçeteler SSK'ya 
kargo, kurye ye 
benzeri yöntemlerle 
veya elden teslim 
edilebilecek. Kargo, 
kurye ve benzeri 
yöntemlerle tes
limde evrak teslim 
belgesi, elden tes
limlerde ise dilekçe 
eşliğinde alınan 
evrak kayıt tarih ve 

numarası esas alı
nacak.
SSK tarafından 
eczane hesaplarına 
fatura bedellerinin 
yatırılabilmesi için 
sadece SSK işlem
lerinde çalıştırılmak 
üzere Halkbank, 
Ziraat Bankası veya 
Vakıflar 
Bankası'ndan her- 
hangi birinde eczacı 
adına ayrı bir hesap 
açtırılacak ve SSK 
provizyon sistemine 
kaydedilecek. Bu 
arada SSK birimler- l 
ine 25 Mart 2005 tar
ihine kadar Şubat 
2005 dönemine ait 
ödemelerin yapıl
ması talimatı verildi. 
SSK birimleri önce
likli olarak geçmiş 
döneme ait 
reçetelerin inceleme 
ve tahakkuklarını 
tamamlayacak ve 
ödeme yapacak.

WrçWtopı
Maliye Bakanlığı, 
ödeme kaydedici 
cihazların Yeni Türk 
Lirası'na uyarlan
ması çalışmalarının 
31 Mart'a kadar 
tamamlanması 
konuşunda 
mükellefleri uyardı. 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamada, mükelle
flerce kullanılan 
ödeme kaydedici 
cihazların, üretici 
ya da ithalâtçı 
kuruluşların 
yetkili servisleri 
aracılığı ile YTL'ye 
uyarlanması zorun
luluğu bulunduğu

Sosyal ğtıi reloa i ■ itıliı
Sosyal güvenlik 
reformuna ilişkin 
yasa tasarısı, 
Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açıldı.
Adalet Bakanı 
ve Hükümet 
Sözcüsü Cemil 
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısın
dan sonra yaptığı 
açıklamada, sosyal 
güvenlik reformuna 
ilişkin yasa 
tasarısının imzaya 
açıldığını bildirdi. 
Çiçek, "nimet-külfet 
dengesinin" eşit 
olduğu tek bir sig
orta sisteminin 
kurulmasını hede
flendiklerini 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
"Sosyal güvenlik 
reformunu üç ayağı 
var. Bunlardan biri 
emeklilik sigortası, 
İkincisi genel sağlık 
sigortası, üçüncüsü 
de yapısal reform. 
Bugün hepimiz 
biliyoruz ki; sosyal 
güvenlik sistemi iyi

hatırlatıldı.
Yazar kasaların 
uyarlanmasıyla 
ilgili çalışmalarının 
en geç 31 Mart 
2005 tarihine kadar 
tamamlanması 
gerektiğinin altı 
çizilen açıklamada, 
"Anılan sürenin 
azalmış olması 
ileride herhangi bir 
sıkışıklık yaşanma
ması, cezalı duru

çalışamadığı için, 
her sene devlet, 
bütçesinden önemli 
ölçüde kaynağı 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına 
aktarıyor.
Bu yıl gelir-gider 
dengesini tuttur
mak için Emekli 
Sandığı, SSK ve 
Bağ-Kur'a 22 katri
lyonun üzerinde 
kaynak aktarıldı. 
Bunu anlamı 
şudur; Türkiye'nin 
yatırım bütçesinin 
iki katı kadar 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına 
kaynak aktarıy
oruz."
Bu düzenlemeleri 
yaparken 
kazanılmış 

ma düşülmemesi 
bakımından ödeme 
kaydedici cihaz kul
lanan mükelleflerin 
31 Mart 2005 tarihi
ni beklemeksizin, 
bir an önce yetkili' 
servislere başvuru
da bulunarak, ciha
zlarını YTL'ye 
göre işlem yapacak 
tarzda düzenlet
tirmeleri gerekmek
tedir" denildi.

hakları koruyacak
larını kaydeden 
Çiçek, "Herkesin 
şundan emin 
olması lazım;
Bu kuruluşlara 
bağlı olarak kişi
lerin elde ettiği 
ne gibi hakları 
varsa, bunların hiç 
birisinde en ufak 
bir gerileme 
söz konusu olmay
acak" dedi.
Çiçek, bu reformla 
"Nimet-külfet 
dengesini eşit 
hale getirmeyi 
ve SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı, 
özel sandıklar gibi 
kuruluşları tek bir 
sisteme bağlamayı" 
amaçladıklarını 
belirtti.
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Hapisteki öğrenciye
burs verilecek

LPG’li aracın kullanım kılavuzu kazıttı

Danıştay, haklarında 
6 ay ve daha fazla 
hapis ile kesinleşmiş 
mahkumiyeti bulu
nan öğrencilere burs 
verilmemesini 
öngören yönetmelik 
hükmünün 
yürütmesini durdur
du.
Eğitim-Sen, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Burs- 
Kredi Yönetmeliği'nin 
bazı maddelerinin 
jptali ve yürütmenin 
durdurulması 
istemiyle dava açtı. 
Danıştay 8. Dairesi, 
yönetmeliğin "kesin 
hükümle mahkum 
olma halinde bursun 
kesilmesi" başlıklı 
29. maddesinde yer 
alan "bir daha burs 
verilemez" hük
münün yürütmesini 
oyçokluğuyla durdur
du.

Karada şu görüşlere 
yer verdi: "Herhangi 
bir suçtan dolayı 
haklarında 6 ay ve 
daha fazla hapis, ağır 
hapis cezası ile 
kesinleşmiş mahku
miyeti bulunan 
öğrencilerin, 
cezalarının infazı 
süresince kendilerine 
sağlanan burstan 
yararlandırılmamaları 
hukuken kabul 
edilebilirse de 
yasalarla belirlenen 
biçimde cezasını 
çeken öğrencilerin 
sırf bu nedenle bir 

daha burstan yarar
landırılmayacağına 
ilişkin hükümde 
hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır. Bu 
nedenlerle, açıkça 
hukuka aykırı olan ve 
uygulanması halinde 
telafisi imkansız 
zararlara neden ola
bilecek dava konusu 
yönetmeliğin 29. 
maddesinin 'bir daha 
burs verilemez' hük
münün 
yürütülmesinin dur
durulmasına karar 
verildi.'

Son günlerde 
yaşanan kazalarla 
sürekli gündeme 
gelen LPG’li araçlar 
ve LPG'nin güvenli 
kullanımı ile ilgili 
olarak Makine 
Mühendisleri Odası 
tarafından yayınlanan 
"LPG Sistemli 
Araçların Güvenli 
Kullanım Kılavuzu" 
büyük ilgi ve takdirle 
karşılandı.
LPG’li araçların 
sızdırmazlık 
muayenelerini yapan 
Makine Mühendisleri 
Odası'nın muayene 
sırasında dağıttığı 
Güvenli Kullanım 
Kılavuzu'nu 
inceleyen sürücüler, 
çok yararlı bir çalış
ma olduğunu 
belirterek, "Yaşanan 
kazalar bizi de korku
tuyor ancak LPG'nin 
uygun ve standart 
ekipmanlarla kul
lanıldığında benzin 
kadar güvenli 
olduğunu da biliy
oruz. Makine 
mühendislerinin 
hazırladığı bu 

kitapçık da LPG'nin 
güvenli kullanımını 
için uyulması 
gereken kuralları çok 
güzel ve anlaşılır 
şekilde özetlemiş" 
şeklinde konuştu. 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Makine Mühendisleri 
Odası Samsun Şube 
Başkanı Kadir 
Gürkan, LPG'nin 
diğer yakıt türlerine 
göre daha çevreci ve 
daha düşük maliyetli 
olduğunu, gelişmiş 
ülkelerde özellikle 
otomobil sahiplerinin 
yakıt olarak LPG kul
lanımı konusunda 
teşvik edildiğini ve 
kanunlarla 
özendirildiğini, stan
dartlara uygun bir 
şekilde modifikasyon 
yapılmış LPG 
araçların en az diğer 
yakıt türleriyle 
çalışan araçlar 
kadar güvenli 
olduğunu söyledi. 
Gürkan, "LPG yakıt 

dönüşümü yapılmış 
araçların dönüşüm 
işleminin 

akabinde Makine 
Mühendisleri 
Odası'na getirilerek 
standart kontrolünün 
yapılması gerekmek
tedir. Yürürlükte olan 
kanun ve yönetmelik
lere göre günümüzde 
LPG yakıt dönüşümü 
yapılan araçların 
dönüşüm sonrası 
standartlara uygun
luk kontrolü yapılma
maktadır.
Yaşanmakta olan 
sıkıntıların başlıca 
nedeni bu kontrolsü
zlüktür. Türkiye 
genelinde 18 şube, 
100'ü aşkın il ve ilçe 
temsilciliği ve 
60 bin üyesi 
bulunan Makine 
Mühendisleri Odası, 
söz konusu kontrol
leri yapacak bilgi ve 
birikime sahip, 
kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek 
odasıdır. İlgilileri 
tekrar uyarıyoruz, 
insanlarımızın can ve 
mal güvenliği için bir 
an önce bu denetim
sizliğe son verilme
lidir" dedi.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

NIİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI
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Faruk Çelik. ‘Ocalan yeniden 
yaroılawnavacak"dedi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Umurspor- Y.Karaman

AK Parti Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, bir soru 
üzerine, terör 
örgütü elebaşı 
Abdüllah Öcalan'ın 
yeniden yargılan
masının önünü, 
açacak bir yasal 
değişikliğin söz 
konusu olmadığını 
bildirdi.
TBMM'de gazete
cilerle sohbet eden 
Çelik, dün 
Başbakan Erdoğan 
ile görüştüğünü ve 
bu konuyu kendi
sine sorduğunu 
anlatan Çelik, 

, "Hükümetin bu 
konuda bir çabası, 
çalışması yok.

Böyle bir başvuru 
AİHM'e yapılmış mı 
onu da bilmiyo
rum. Ama ortada 
bir karar yokken 
bunu konuşmak 
doğru değil" dedi.
Başbakan 

Erdoğan'ın da 
konuyla ilgili 
olarak "böyle bir

şey kesinlikle yok, 
nereden çıkarılıy
or?" dediğini 
aktaran Çelik, 
"Başbakan'ın bil
gisi dışında böyle 
bir şey hazırlan
abilir mi?" 
sorusuna ise "Hiç 
zannetmiyorum" 
karşılığını verdi.

Cumartesi gününe nazaran 
hava bir hayli sert, saha futbol 
oynamaya müsait.

Her iki takımda maça temkinli 
başladı. Dakikalar ilerledikçe 
Umurspor maça ağırlığını koyar 
gibiydi.

Gibi diye yazıyorum, inanın 
rakibinin üstüne gidelim mi 
yoksa gitmeyelim mi diye birbir
lerine bakar gibiydiler.

Yapılan cılız akınların birinde 
Coşkun alıp götürdüğü topla 
kaleciye karşı karşıya kaldı. En 
acemi futbolcunun yapamaya
cağı şekilde topu kaleciye teslim 
etti.

35. dakikada ceza sahası 
dışında kazanılan ceza atışından 
Umurspor'lular netice alamadılar.

Y.Karaman takımı eşitliğe razı 
olur şekilde kademesini orta 
sahada kurunca devre bu şekilde 
bitti.

İkinci yarıya Umurspor iki 
değişiklikle başladı. İlk devreye 
nazaran daha derli toplu hücum 
üstüne hücum yapan

Umurspor durumda 80. dakikada

attığı golle durumu Umurspor 
lehine çevirdi.

Umurspor’da hızlı oynayabile
cek elemanlar var. Neden yavaş 
futbolu seçiyor anlamış değilim.

Geçen hafta takımına 2 gol 
kazandıran Coşkun’un birinci 
devredeki gibi yakalayıp kaleciye 
teslim ettiği bir pozisyon varki!

Coşkun’un içinde artış olma 
isteği varki, fotojenik hareketlerle 
kendisini gösterme merakı 
içerisindeydi.

Umurspor eline geçirdiği fır
satları değerlendirebilselerdi gal- 
ibeyek daha güzel olacaktı.

90+2. dakikada skor, 
Coşkun’un çabasıyla ikiye 
çıkardı.

Umurbey Belediye Başkanı ve 
Klüp Başkanı ’nın bu maçı 
izlemeleri spor adına sevirdirici 
bir olay.

Sayın Belediye Başkam’ndan 
daha evvelki yazılarımda 
yapılmasını istediğim hususların 
yapıldığını sanıyorum.

Sayın Başkanlar sizi her
maçta görmek isteriz.

Alaattin Çakıcı kanser mi? Dünyada her yıl 1.2 milyon çocuk satılıyor
Susurluk davası 
sanıklarından 
Alaattin Çakıcı, 
tutuklu bulunduğu 
Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi'nden tedavi 
için Edirne'de bulu
nan Trakya Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne getiril
di. Zırhlı araçla has
taneye getirilen 
Çakıcı'nın kanser 
tedavisi gördüğü 
ileri sürüldü.
Mahkum koğuşu 
bölümünden hastan
eye sokulan Çakıcı, 
ilk olarak "Nükleer 
Tıp" bölümünde 
tedavi olduktan 
sonra fizik tedavi 
bölümüne geçti.
Kanser olduğu öne 
sürülen Çakıcı, elleri 
kelepçeli olarak 
güvenlik önlemleri

altında hastane kori
dorlarında tedavi 
olacağı bölümleri 
dolaştı. Çakıcı'nın 
sağlık durumu 
hakkında bilgi ver
ilmedi.
Susurluk Davası 
sürecinde 'derin 
devlet' tarafından 
korunduğu ve hatta 
yurt dışına kaçışına 
göz yumulduğu ileri 
sürülen yeraltı 
dünyasının tanınmış 
ismi Alaattin Çakıcı, 
kendisine yeniden 
hapis yolu açan

Yargıtay kararının 3 
Mayıs günü kesin
leşmesi üzerine, 5 
Mayıs pazar günü 
İzmir'den Antalya'ya 
geçmiş ve daha 
sonra Yunan Adaları 
üzerinden İtalya'ya 
kaçmıştı. Bir süre 
sonra İnterpol 
tarafından 
Avusturya'da 
yakalanan Çakıcı 
Türkiye'ye getirildik
ten sonra Tekirdağ F 
Tipi Cezaevi'ne gön
derilmişti.

Merkezi Viyana'da 
bulunan Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT), 
dünya genelinde 
yılda 1.2 milyon 
çocuğun satıldığını 
açıkladı.
AGİT'in insan 

ticaretini araştır
makla görevli özel 
temsilcisi Helga 
Konrad, çocuk 
satışlarının özellikle 
doğu Avrupa 
ülkelerinde son üç 
yılda iki misli artış

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

gösterdiğini söyle
di.
Dünya genelinde 

faaliyet gösteren 
insan tacirlerinin 
kurbanlarının yüzde 
30'unu çocukların 
oluşturduğunu 

belirten Konrad, 
satılan çocukların 
ucuz işgücü olarak 
tarım, madencilik, 
ev hizmetleri ve 
fuhuş sektöründe 
çalıştırıldıklarını 
bildirdi.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

Gümrük Müdürlüğünden tescilli 
52570 sayı vş 11.12.2004 tarihli 

beyannamemiz zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
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Bu yaz kadınların gözdesi babet olacak
1980'li yıllarda orta 
yaşın üzerindeki 
kadınlar tarafından 
giyilen “falça” 
isimli ayakkabılar, 
gül kurusu, lila, 
mavi ve kırmızı 
gibi canlı renklerle 
üretilen yeni 
tasarımları, bu yaz 
genç kızların ayak
larını süsleyecek. 
Yılda ortalama 50 
milyon çift 
ayakkabı üre
timiyle yıllardır 
erkek ayakkabısın
da söz sahibi olan 
Konya, son 
dönemlerde kadın 
ayakkabı üre
timiyle de adından 
söz ettiriyor. 
Kış ürünlerinin vit
rinlerden kalkmaya 
başladığı bugün
lerde yazlık ürün
ler yavaş yavaş

piyasaya 
sürülürken, 
kadın ayakkabısın
da bu yaza 
damgasını 
“babet”ler vura
cak.
1980'li yıllarda 
daha çok orta 
yaşın üzerindeki 
kadınların rahatlığı 
nedeniyle tercih 
ettiği “falça” adlı 
ayakkabılar, bu 

sezon için 
yeniden tasarlanıp 
renklendirildikten 
sonra
“Babet” adını aldı 
ve genç kızların 
beğenisine 
sunuldu.
Topuğunun çok 
küçük ve aynı 
zamanda yumuşak 
olması nedeniyle 
yaz için oldukça 
kullanışlı babetler, 

gül kurusu, lila, 
kırmızı, mavi, 
pembe ve yeşil 
gibi ilkbahar ve 
yaza uygun canlı 
renkleriyle genç 
kızların ayaklarını 
süsleyecek.
25 YIL ÖNCESİNE 
GÖRE DAHA 
SEVİMLİ
25 yıl önce tama
men sade tasarım
ları giyilen falçanın 
dönüşü, 2005'de 
örgülü ve yandan 
açık modelleriyle 
olacak. Delikler, 
tokalar ve kur
delelerle daha 
sevimli bir 
görünüme 
kavuşturulan 
babetin modasının 
birkaç yıl sürmesi 
bekleniyor.
Konya'da kurulu 
bir ayakkabı fir

masının ortakların
dan Mustafa 
Sevinç, kadın 
ayakkabısında bu 
yıl eskiye dönüş 
yaşandığını 
belirterek, şu anda 
Avrupa ülkelerinde 
babetlerin büyük 
talep gördüğünü 
bildirdi.
1980'li yılların 
ayakkabılarının 
yeni tasarımlarının 
25 yıl sonra moda 
olduğunu ifade 
eden Sevinç, 
“Yaşlı kişiler, bu 
ayakkabıları hatır
layacaktır.
O dönemlerde 
siyah ve 
kahverengi renk
lerin ağırlıkta 
olduğu sade 
falçaların, bugün 
rengarenk üretilen 
yeni modelleri 

genç kızların ayak
larında olacak.
Spor ve klasik tarz 
kıyafetleri, bu 
ayakkabılar 
tamamlayacak” 
dedi.
Sevinç, ürettikleri 
bu modelleri 
Almanya, 
Hollanda ve 
Belçika gibi 
Avrupa ülkelerine 
gönderdiklerini 
belirterek, “Bu yaz 
AvrupalI kızların 
da ayaklarında 
babet rahatlığı ve 
şıklığı olacak.
Ayakkabı 
modasında 
Avrupa'da söz 
sahibi olmayı 
hedefliyoruz. 
Konya'nın bu 
konuda 
kapasitesi yeterli” 
diye konuştu.

Anne adaylarına beslenme tavsiyeleri
Bebeğin sağlıklı 
büyüme ve 
gelişmesinin 
annenin sağlığı ve 
beslenmesi ile 
doğru orantılı 
olduğunu belirten 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Fatma Yıldız 
Arslan, "Anne aday
ları, ilk aylarda 
görülen bulantı ve 
kusmaya karşı, 
galete, grisini, 
peynir ve salatalık 
tüketmeli, çok yağlı, 
bahartlı, kükürtlü 
yiyeceklerden uzak 
durmalı" dedi. 
Gebelik öncesi 
vücudun besin ihtiy
acını dengede tut
manın, aynı zaman
da bebeğin normal 
büyüme ve 
gelişmesini sağla
mak için önemli 
olduğuna dikkat 
çeken Fatma Yıldız 
Arslan, "Besin 
gereksinimini 
karşılamak, bebeğin 
gelişiminin yanı sıra 
anne sağlığı içinde 
önem taşıyor. Artan 
protein ve enerji 
gereksinimi, hele 
hele de ağır işte 
çalışan kadınların 
da ihtiyacı olan

besinlerin karşılana
maması annenin 
zayıflamasına neden 
oluyor. Gebelik 
döneminde bebekte 
demir ve kalsiyum 
gibi mineraller depo 
edilir. Dolayısıyla 
annenin bu miner
allere gereksinimi 
artar" diye konuştu. 
SAĞLIKLI 
BESLENMENİN FAY
DALARI 
Arslan, anne 
adayının doğru 
beslenmemesi duru
munda düşük ağır
lıklı doğum, ölü 
doğum, bedensel ve 
zihinsel özürlü 
doğumlar ve düşük
ler gibi tehlikelerle 
karşı karşıya 
olduğunu ifade 
ederek, "Kendi 
sağlığında da kansı
zlık, tansiyon prob
lemleri, su tutumu
nun artması, kemik 

ve diş problemleri, 
zayıflama ve aşırı 
kilo alma gibi prob
lemler görülüyor. 
Sağlıklı bir gebelik 
dönemi geçirmek 
için, normal sınırlar 
içerisinde kilo 
almak, doğum son
rası formu korumak 
için dengeli bir 
beslenme alışkanlığı 
şart. Bu tür dengeli 
beslenme alışkanlığı 
ile gebeliğe has 
şikayet.erde azalma, 
bebeğinizin istenen 
kiloya ulaşması, 
rahat bir doğum ve 
loğusalık dönemi 
geçirmek, doğum 
sonrası sütün yeter
li ve kaliteli oluşa
bilmesi, gebelik ve 
emziklik dönem
lerinde sık görülen 
demir eksikliği ane
misi gibi şikayet
lerin azalmasını 
sağlar" şeklinde

konuştu.
Diyetisyen Arslan, 

normal kilodaki bir 
anne adayının gebe
lik sırasında ortala
ma 9-13 kilogram 
arasında almasının 
uygun olduğunu 
belirterek, 
"Gebeliğin ilk üç 
ayında kilo aliminin 
0.5 -1 kilogram, son 
aylarına doğru da 1 
-1.5 kilogram 
arasında olması 
gereklidir. Eğer 
anne adayı zayıfsa 
bu ortalama 14-16 
kilogram, kilolu ise 
ortalama 5-6 kilo
gram olabilir" dedi. 
ANNE ADAYLARINA 
TAVSİYELER
Diyetisyen 

Arslan'ın 
annelere yönelik 
tavsiyeleri ise şöyle: 
"Düzenli beslenin ve 
yemek saatlerini 
aksatmayın. Günde 
en az 15 dakika- 
yarım saat arası 
yürüyüş yapın. 
Yemeklerden sonra 
bir süre dinlenmeyi 
unutmayın. Özellikle 
ilk aylarda sık 
görülen bulantı ve 
kusma durumların
da galete, grisini, 

peynir, salatalık gibi 
besinler fayda 
sağlayacağı için 
tüketmeye özen 
gösterin. Çok yağlı 
baharatlı, kükürtlü, 
kokulu (lahana, 
karnabahar, pırasa, 
kereviz gibi)yiyecek- 
ler bulantı ve kus
mayı artırabileceği 
için bu besinleri ayrı 
bir yerde pişirin 
veya yemeklere azar 
azar ilave ederek 
hazırlayın. Makarna, 
sebze gibi yiyecek
leri haşlandıktan 
sonra suyu 
dökülmeden tüketin. 
Hazır gıdalardan 
kaçının (hazır çorba, 
hazır meyva suyu 
vs.). Doğal besin 
tüketin. Mevsimi 
olmayan 
sebze ve meyveler
den kesinlikle uzak 
durun.
Bu dönemlerde sık 
görülen kabızlığın 
önlenmesi için bir 
bardak ılık suyun 
içine bir tatlı kaşığı 
sıvı yağ ilave edip 
için. Kayısı, erik 
veya bu meyvelerin 
marmelatlarından 
tüketin. Ayrıca bul
gur, sebze,meyve ve 

kurubaklagil gibi 
posalı yiyeceklerden 
yiyin. Meyveleri 
kabuklarını soy
madan yemeye 
çalışın. Salam, 
sucuk, sosis gibi 
katkı maddeleri çok 
bulunan yiyecekleri 
fazla tüketmeyin. 
Mutlaka iyotlu tuz 
kullanın. Ödem, 
preklemsi, hipertan
siyon gibi problem- t 
leriniz varsa tuzsuz 
yiyin. Bir günde 
ortalama 3 su bar
dağı süt veya 
yoğurt; 3 kibrit 
kutusu peynir, 1 
haşlanmış yumurta; 
3 köfte büyük
lüğünde et, tavuk 
veya balık; 1 porsiy
on kurubaklagil 
veya pilav makarna; 
6-7 ince dilim 
ekmek; 3 porsiyon 
sebze yemeği;
3 - 5 porsiyon 
meyve yiyin. Kilo 
fazlası varsa 
yağda kızartmalar, 
hamur işleri, ağır 
tatlılardan uzak 
durun. Günde orta
lama bir silme avuç r 
kuru yemiş (fındık, 
fıstık, ceviz) 
tüketin."
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Kanserle mücadalede
yeni yöntem bulundu

Singapurlu uzman
lar, geleneksel 
kanser tedavisinin 
yan etkilerini 
ortadan kaldıran 
yeni bir yöntem 
geliştirdiklerini 
açıkladılar.
Nanoteknoloji ve 
Biyo-mühendislik 
Enstitüsü'nce 
yapılan açıklamaya 
göre; uzmanlar, 
ilaçları doğrudan 
doğruya hastalıklı 
dokulara yönelten 
"akıllı" nano 
polimer parçacık
ları elde ettiler.
(Nanometre: 
Metrenin milyarda 
biri. Polimer: 
Tekrarlanan yapısal 
kümelerin oluştur
duğu yüksek 
molekül ağırlıklı

, TUTKU 
SİNEMASI'NDA

BU HAFTA 

. ATLAS 
SİNEMASI'NDA

BU HAFTA

bileşik.)
Yeni teknolojinin 
hayvanlar üzerinde 
başarıyla 
denendiği ve 
geleneksel ilaç 
tedavisinin yol 
açtığı saç dökülme
si ve yorgunluk 
gibi yan etkilerin 
bu sayede ortadan 
kalktığı kaydedildi. 
Araştırmacı Yang 

Yi-Yan, bu yöntem
le sadece kanserli 

“HAYALET SESLER”
Rez. Tel: 513 6406

"EĞRELTİ GELİN" "HAYALET SESLER"
Rez. Tel: 512 03 46

hücrelerin hedef 
alındığını belirtti. 
Uzmana göre, nano 
polimer parçacık
larına yerleştirilen 
özel işaretler, 
tümörlerin tanın- 
masını ve ilacın 
sadece kanserli 
hücrelere ver
ilmesini sağlıyor. 
Yeni yöntem, beş 

yıl boyunca insan
lar üzerinde 
denenecek.

Sigara bebeğin 
gelişimini engelliyor

Sigarayla 
Savaşanlar Vakfı 
Yönetim Kurulu 
üyesi Sema Güral 
Sürmeli, nikotinin 
bebeğin gelişimi 
için çok gerekli olan 
oksijeni yok ettiğini 
söyledi.
Sema Güral 
Sürmeli, sigaranın 
tiryakilerin yanı sıra 
çocuklarını da etk
ilediğini belirterek, 
"Sigara içen bir 
annenin dünyaya 
getirdiği bebek, 
7 yaşına geldiğinde 
yaşıtlarından çok 
daha zayıf, daha 
kısa boylu oluyor. 
Zekasının düşük 
olma ihtimali de 
çok yüksek.
Okula başladığı 
zaman, sigara 
içmeyen annelerin 
çocukları daha 
çabuk okuma yaz
mayı sökerken, bu 
çocuk, annesinin 
sigara içmesi 
yüzünden her konum
da yaşıtlarından 
daha geri kalıyor.

Çünkü nikotin, 
bebeğin gelişimi 
için hayati olan 
oksijeni yok ediyor" 
dedi.
İstatistiklere göre, 
sigara içen 
annelerin düşük 
yapma ve ölü 
doğum yapma 
oranının içmeyen
lere göre yüzde 
50 daha fazla 
olduğunu ifade 
eden Sema 
Güral Sürmeli. 
"Sigara içenlerin 
bebekleri ani 
ölüm riski 
taşır. Eğer 
hamile olmadan 
önce sigarayı 

bırakırsanız, tüm 
bu riskler 4 ay 
içinde yokolur. 
Anne olmak çok 
zor bir iştir. Çok 
büyük sorumluluk 
gerektirir.
Her anlamda 
sağlığınızın iyi 
olması gerekir. 
Sigara içen insanlar, 
içmeyenlerden daha 
çok hastalanır, 
hemen hepsinde 
ciddi sağlık prob
lemleri ortava çıkar. 
Dünyada, her yıl 
akciğer kanserinden 
ölen sigara tiryakisi 
kadın sayısı 30 
bindir" şeklinde 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ı\/ı

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 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 1Ö95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

■ VI

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

■ rn x
 rn

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoâlu-Esadap 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 51417 00

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

22 MART SALI 
GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad, No:48 

Tel: 513 40 52 
GEMLİK

GEMLİK

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2086 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik Ticaret Borsasında geçen hafta yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde eşitlik çıktığı için üyeler yeniden sandığa gidiyor

Borsa ’da bugün seçim var
Ticaret Borsası'nda bir türlü seçilemeyen Meclis Başkanlığı için bugün yine sandık başına gidilecek. İki liste halinde seçimlere girilen 
ancak şimdiye kadar devamlı berabere sonuçlanan seçimlerde geçen hafta yine beraberlikle sonuçlanınca bugün Ticaret Borsasında 
meclis üyeleri Meclis Başkanı ve Divan heyetini seçecek. Seçrimlerde yine eşitlik çıkarsa kuraya başvurulacak. Haberi sayfa 5’de

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

Projenin iki aşamalı olarak uygulanacağını açıklayan Proje sorumlusu maddi desteğe başlandığını söyledi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Riski Azaltma
Seyfettin arkadaşımın yazdığı haberi okuyunca, 

bu nedir dedim.
Oysa Sosyal Riski Azaltma Projesi(SRAP) bir 

süredir gündemde olan bir proje.
Projenin adı kafama takıldı.
“Sosyal Riski Azalatma!”
Sanki bana, sosyal patlamalan frenleme, dur

durma, bekletme için ortaya atılan bir proje gibi 
geldi...

Projeye yurt çapında büyük miktarda para akıtıl
masına karşın, bu proje ile kimsenin sosyal duru
munun düzeleceğini sanmıyorum.

İşte ilk aşmada maddi destek isteyen 750 aile 
arasında yapılan seçimle bu sayı 168’e indirilmiş.

Peki ne yapılmış bu 168 aileye.
Çocuklarına para yardımı başlatılmış..
Kızlara 35, erkeklere 25 YTL.
Ne güldürür bu yardım, ne de öldürür.
Projenin bu denli büyük tutulması nedeniyle 

yapılacak olan desteklerde cücük kalıyor tabii..
Bence, insanlara üç beş kuruş yardım yapıla

cağına, onlara balık tutmasını öğretmek gerekir.
Bu ailelere iş bulunduğunda, sorun ortadan 

kendiliğinden kalkar..
İşsizliğin gün be gün çoğaldığı bir ülkede, 

sosyal patlamaları frenlemenin yolu bu ise bence 
başarılı olamaz.

Zaten bizim ulusumuzda kolay kolay sosyal pat
lama yaşanmaz..

Birileri her zaman çıkar, ferleme görevini yeri ne 
getirir.

Ne demişti bir büyüğümüz,"Toplumsal olaylar 
sosyal olayların önüne geçti...”

Öyleyse bas frene..
Söyledim ya, insanlara balık tutmasını öğretmek 

yeterli.

Türkiye de kısa ve uzun dönemde yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmasını 
amaçlayan Sosyal Riski Azaltma Projesinin (SRAP) uygulamaya başlamasıyla 
(SRAP) ilçemizde pro eden yararlanmak için başvuran 750 aileden 168’ne maddi 
yardım başlatıldı. 476 kız ve erkek çocuğa da 25 ile 35 YTL maaş bağlandı.
Sosyal Riski Azaltma 
Projesi uygulaması 
nedeniyle ilçemize 
gelen proje sorumlusu 
Eyüp Usta, projenin 
başlaması nedeniyle 
basına bilgi verirken, iki 
aşamalı projenin birinci 
basamağının maddi 
yardımlardan oluş
tuğunu söyledi.
Dünya Bankası destekli 
projeden 168 aile maddi 
destek görüyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün

Haberi sayfa 3’de

Eski evler ilgi bekliyor
Eski Gemlik evleri 
bakımsızlık ve ilgisizlik
ten bir bir yıkılıyor. 
Bunlardan? biri de Halk 
Eğikiml Merkezi 
Müdürlüğü karaşısında. 
Sahiplerinin baka- 
madiği ev tehlike 
yaratıyor. Bu evlerin 
yerel yönetimlerce 
korunması isteniyor.

Haberi sayfa 3'de

Belediye Başkanı 
ziyaretlerini siirdüriiyor
Belediye Yasasındaki değişiklikten sonra 
Gemlik3in 10-15 yıl sonrasının pro
jelerinin hazırlanması için yola çıkan 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
dünkü uğrak yeri Ticaret Borsası yönetimi 
oldu. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada Bir Öğrenciler hünerlerini Çocuk bayramı için gösterecek

Suçlular cenneti
İstanbul 3. Sulh Ceza 

mahkemesi sürücünün gıyabın
da ve imzası olmadan Trafik 
polisinin düzenlediği tutanağı 
iptal kararının arkası nedir 
biliyormusunuz Sayın kurlar...

“ Ey sürücü , bu ülkede 
Trafik suçu işlemek 
serbesttir. Yeter ki yakalanma 
, suçu işlediğin yerden hızla 
kaç.

“ Bu karar suç yerinden 
kaçmaya teşviktir...!

Trafik sorunları başına 
bela olmuş bir ülkede, trafik 
düzeninin tamamen bozulması 
cadde ve sokakların kaosa 
esir olması, mala - cana gelen 
zararların kat kat artması 
demektir...

Bu karar Hak - Hukuk , 
daha da önemlisi toplumsal 
düzen için şart olan Adalet 
duygusunun darbe alması 
demektir...

Adam arabasını yasak yere 
park edip çekip gitmiş. Trafik 
polisi trafik düzenine aykırı 
olan bu durum için ceza 
yazmak (mahkemece geçerli 
olması için ) için o arabanın 
başında nöbet tutup 
sürücünün dönmesini bekle
mek zorunda.

Mahkeme böyle diyor...!
Adamın işleri var, bir kaç 

gün arabasının yanına gelmedi 
ne olacak.?

Polis orada bekleyecek...!
Ama başka bir adam 1 

dakika Eczaneden zorunlu ilaç 
almak için durmuş, anında 
yakalandı... Bastıracak ceza
yı...

Kırmızı ışıkta geçiyor, 
Trafik polisi görmüş plakasını 
almış.. Mahkeme olmaz 
diyor...!

Eğer Trafik polisi yaya ise 
oradan geçen bir taksi bulup, 
peşine düşecek, önünü kesip 

yakalamaya çalışacak ki 
tutanağı imzalatsın...

Yakalayamadı ceza ödemeye
cek.

Kaçan kurtulacak.
Ama kırmızı ışıkta dalgınlık

la geçen dürüst vatandaş Trafik 
polisinin düdüğünü duyunca 
yasalara - düzene saygısından 
duran uygar vatandaş ödeye
cek cezasını..

Çünkü bu memlekette asıl 
suç medeni - uygar insan 
olmak..

Büyük gazetelere baktım 
çoğu yazar bu ülkenin en 
büyük sorununun Trafik ve 
Kazaları olduğunu unutup, suç 
işleyerek ceza alanların yanın
da yer aldılar.

Kararı destekleyen yayınlar 
yaptılar...

Bu yanlış yayınları görünce 
insanın aklına galiba bu 
yazarların da Trafik suçlar var 
ödemeden kaçmanın yolları 
yapıyorlar diye kötü düşüncel
er geliyor...

Sonra ne oldu.. 
“Yakalanmazsam ceza yok” 
diyen vatandaş Trafik kural
larını korkusuzca ihlal etmeye 
başladı.

Yalnız İstanbul’da Trafik suçu 
oranı bir aya içinde iki kat 
arttı..

Aslında Kara yolları trafik 
yasasının 116 maddesi bu 
suçları işlemiş olan kişilerin 
otolarının plakalarına göre ceza 
tutanağı düzenlenir diyor.

Sayın 3. Sulh Ceza 
mahkemesiyargıçı bu yasanın 
bir cümleden destek bularak bu 
kararı vermiş.

Bütün uygar ülkeler de 
plakaya ceza yazma sistemi 
vardır.

Patagonya ‘ da bile 
vardır...!

Sürücüyü11 Vur kaç ‘a teşvik 
eden bir adaletin topluma karşı 
yapılan bir kötülük olduğu 
düşünülmüyor mu.. ?

Bu ülke son zamanlar da akıl 
almaz bir hızla “ Taşları ağlayıp 
.köpekleri serbest bırakır bir 
hale geldi.

Biribiri ardına suçluyu 
koruyan, masum vat mdaşların 
aleyhine yasalar - uygulamalar 
yapılıyor...

Türkiye bireyin ve 
toplumun Adalet duygusunun 
giderek sarsıldığı bir ülke haline 
geliyor..

Yakında yaşanmaz hale de 
gelecek...!

Bu sözümü unutmayın. Bir 
zaman sonra

Özcan Vural haklıymış 
diyeceksiniz...

23 Nisan kıyafetleri
Kız Meslekle dikiliyoı

Seyfettin ŞEKERSÖZ Veysel Öznien ile başlayan öğrenci
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
etkinliklerinde 
öğrencilerin giye
cekleri kıyafetler 
Kız Meslek 
Lisesi’nde dikilm
eye başlandı. 
Geçtiğimiz yıl dik
ilen kıyafetlere 
eklenen aksesuar-

Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
Müdür vekili 
Dursun Özbey ile 
okul yöneticileri 
ziyaret ettikleri 
Gökçenteks fir
masından 
bağışlanan 350 
metre saten ve 400 
metre şifon 
kumaşları teslim

ablaları küçük 
kardeşlerinin ölçü
lerini alarak işe 
başladılar.
Gökçenteks fir
masının ayrıca 
okulda kullanılmak 
üzere parça kumaş 
bağışladığını 
bildiren Müdür vek
ili Dursun Özbay, 
bu firmaya yapılan

ların yanı sıra 
yeniden ölçüler alı
narak kıyafet dikimi 
yapılıyor.
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü

aldılar.
Kız Meslek Lisesi 
dikiş atölyesinde 
Namık Kemal 
İlköğretim Öğrenci
lerinin kıyafet 
dikimlerine

gezide 50 kişilik 
tekstil-konfeksiyon 
bölümü öğrenci
lerinin fabrikayı 
gezerek ilgililerden 
bilgi aldıklarını da 
sözlerine ekledi.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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HABER
Projenin iki aşamalı olarak uygulanacağını açıklayan Proje sorumlusu maddi desteğe başlandığını söyledi

Türkiye de kısa ve uzun dönemde yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmasını amaçlayan Sosyal Riski 
Azaltma Projesinin (SRAP) uygulamaya başlamasıyla (SRAP) ilçemizde projeden yararlanmak için başvu
ran 750 aileden 168’ne maddi yardım başlatıldı. 476 kız ve erkek çocuğa da 25 ile 35 YIL maaş bağlandı.

[Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kısa adı SRAP olan 
sosyal Riski 
Azaltma Projesi 
kapsamında çalış
malara başlayan 
SRAP Sorumlusu 
ve Sosyal HİZMET 
Uzmanı Eyüp Usta 
konu hakkında 
bilgi vererek açıkla
malarda bulundu. 
Hükümet ile Dünya 
Bankası arasında 
14 Eylül 2001 tari
hinde imzalanan ve 
28 Kasım 2001 tar
ihli resmi gazetede 
yayınlanarak yürür
lüğe giren, Sosyal 
Riski Azaltma 

[Projesi İkraz 
Anlaşmasıyla, 
Türkiye'de kısa ve 
uzun dönemde 
yoksulluğun azaltıl
masına katkıda 
bulunulması 
amaçlanıyor.
Başbakanlık 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel 
Müdürlüğü'nün 
başlattığı proje il 
ve ilçelerde

Kaymakamlık 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 
yürütülüyor.
SRAP kapsamında 
2 aşamalı hizmet 
verildiğini belirten 
Eyüp Usta, birinci 
aşamada şartlı 
nakit transferi pro
gramı kapsamında 
karşılıksız çocuk
lara ödenen eğitim 
ve sağlık 
yardımının yer 
aldığını söyledi. 
İkinci aşamada ise 
Yerel Girişimler adı 
altında Türkiye'nin 
yoksul kesimlerinin 
gelir elde etme ve 
istihdam fırsatlarını 
artırmaya yönelik 
çabalarının destek
lenmesini öngören 
proje olduğunu 
ifade eden SRAP 
Sorumlusu ve 
Sosyal Hizmet 
Sorumlusu Eyüp 
Usta, "Yoksul 
insanlarımızın gelir 
ve hayat standard
ını yükseltebilmek

SRAP Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Sorumlusu Eyüp Usta, 
şartlı nakit transferi akışının başladığını söyledi.

amacı ile hazırlanıp 
uygulanabilecek 
proje konulan beş 
başlık altında 
toplanmıştır" dedi. 
Bunların sırasıyla: 
Yoksullar için gelir 
getirici küçük 
ölçekli, projeler. 
Yoksul ve işsiz 
gençler ile kadınlar 

için istihdama 
yönelik beceri 
kazandırma eğitim
leri. Toplum ve 
topluluk yararına 
çalışmalar için 
geçici istihdam fır
satları. Sosyal 
amaçlı merkezler 
aracılığıyla sokakta 
çalışan yada

yaşayan çocuklar, 
engelliler, yaşlılar 
ve yoksullara 
sağlanan düşük 
maliyetli sosyal 
hizmetlerin yaygın
laştırılması. Toplum 
kalkınmasına yöne
lik kapsamlı pro
gramları yer alıyor. 
SRAP Sorumlusu

Eyüp Usta, ilçe 
genelinde yardım- i 
dan yararlanmak 
için 750 ailenin 
başvuruda bulun
duğunu bildirerek 
yapılan incelemel
erde ancak 168 
ailenin bu yardım- ' 
lardan faydalan
abileceğinin belir- j 
lendiğini söyledi. 
Yardımlardan belir- I 
lenen ailelerin 476 I 
çocuğu adına 
Ziraat Bankası 
hesabına her ay 
muntazaman para 
yatırıldığını 
belirterek kız 
çocukları için 35 
erkek çocukları içini 
de 25 YTL 
ödendiğini açıkladı.

KAYIP
Olivetti Profilo 3108 
YK BC 6025061 seri 

nolu yazar kasa 
kaydedici cihaz 

ruhsatı kaybolmuş
tur. Hükümsüzdür.

Tahir Yıldıran

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Eski evler ilgi bekliyor
Irak işgali

ABD’nin Irak’ı işgali Bush’a göre 
“ Irak’ı özgürleştirme operasyonu” 
imiş.
Özgürleştirme değil..
Özü gürleştirme...

İlçemizde artık nesli 
kalmayan eski evler 
birer birer yok oluy
or.
Yerel ypnetirhler 
tarafından korumaya 
alınmayan, bir tane
si bile aslı gibi 
onarılmayan eski 
evler, bakımsızlıktan 
dolayı yıkılma 
tehlikesi geçiriyor, 
daha önce Halitpaşa 
Mahallesinde çatısı 
yıkılan; merhum 
Ahmet' Doster’in 
uzunu yıllar otur

duğu Türkevi 
belediye tarafından 
yıktırıldı.
Bundalrdan bir 
tanesi de Halk 
Eğitim merkezi 
Müdürlüğü 
karşısında bulunan 
eski evler zamanla 
savaşıyorlar.
Sahipleri tarafın
dan onartılamayan 
bu evlerden bir 
tanesinin kamu
laştrılarak eski 
düzeniyle yenilen
mesi isteniyor.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dünya Tiyatrolar 
Günü nedeniyle 
yazılı basın açıkla
ması yapan CHP 
İlçe başkanı Erdem 
Akyürek, Tiyatronun 
özündeki bu yaşam
sal gücün, insanı 
insan' yapan değer
leri yücelttiğini

i ifade etti.
| Her gece saat 
dokuz'da dünyanın 
dört bir bucağında 
binlerce perdenin 
açıldığına işaret 
eden Akyürek,
"Her gece saat 
dokuz'da milyonlar
ca insan ışık
landırılmış bir 
sahneden kendi 
dünyasının, kendi 
sorunlarının, yoğun
laştırılmış bir kesiti
ni ilgi ile izliyor.

I Oyalanıyor, 
eğleniyor, heyecan
lanıyor, 
düşünüyor, 
bilinçleniyor. 
Karanlık bir 
salonda soluğunu 
tutmuş perdenin 
açılmasını 
bekleyenlerin 
karşısında tüm ben
liklerini yetenekleri
ni, birikimlerini, 
yaratıcılıklarını, 
düş güçlerini, 
düşüncelerini ve 
duyarlılıklarını tiya
tro sanatına adamış 
kahraman sanatkar
lar karşılığı olsa 
olsa bir avuç alkışla 
ödenen kahraman-

__ E_ 
hktır. 
Bugün dünyamız ve 
ülkemiz zorlu bir 
süreçten geçiyor. 
Savaşların işgallerin 
tehdidinde, şiddetin 
kol gezdiği, 
şiddetin tırmandığı 
bir dönemdeyiz. 
Yeryüzündeki en 
değerli nimet insan 
yaşamı, bunca risk 
altındavken, 
ekonomik ayrım
cılık, toplumsal 
ayrımcılık, cinsiyet 
ayrımcılığı, inanç, 
düşünce ayrım
cılığının yok 
sayıldığı, görmez
den duymazdan 
gelindiği bir ortam. 
Bu ortamda tiyatro
nun her 
zamankinden daha 
büyük bir işlevi 
var." dedi.
"Yalanı, dolanı, 
talanı, yozluğu, yol
suzluğu, çıkar ilişki
lerini de tutmaz 
sahne, geri 
püskürtür" 
diyen Erdem

Akyürek, Muhsin 
Ertuğrul'un "sahne 
kir tutmaz" söz
lerinin en büyük 
örnek olduğunu 
ifade ediyor.
Tiyatronun önünde
ki bu yaşamsal 
gücün insanı 
'insan* yapan 
değerleri yücelttiği
ni belirten Akyürek 
"Tiyatro insanın 
yaratıcılığını 
körükler, tüm o 
ayrımcılığa meydan 
okur. İnsanın kendi
ni aşmasına yol 
açar.
Belki biz koltukları
na gömülmüş oyun 
izleyen ölümlü 
izleyiciler, kahka
halarımız yada göz - 
yaşlarımız arasında 
o anda bütün bun
ların bilincinde 
değilizdir. Ama 
'Tiyatro büyüsü' 
dediğimiz şey, 
zamana meydan 
okuyarak, için için 
işler ve yaşamımıza 
eklenir" dedi.

Belediye BaştanıI 7| I I II IHII zıya» srtınıyor
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Gemlik'in 
önümüzdeki 10-15 
yıl sonrasında 
gelmesi gereken 
konum üzerine 
başlattığı 
ziyaretler sürüyor. 
Başkan Turgut, 
dün de Ticaret 
Borsası'nı ziyaret 
ederek hem yeni 
seçilen yönetimi 
kutladı, hem de 
yaptığı ziyaret 
hakkında bilgiler 
verdi.
Yeni çıkan kanunla 
Belediye 
Başkanlarına 
verilen 5 yıllık 
plan yapma 
hakkında Ticaret 

| Borsası yönetimine 
bilgi veren Turgut, 
Gemlik'in zeytinci
lik alanında ileriki 
yıllarda geleceği 
yerin ne olacağının 
bilinmesi 
gerektiğini anlattı. 
Önceki yıllarda 
sadece birkaç yıl 
üzerine yapılan 
projelerin hızlı 
gelişim nedeniyle 
sonuçsuz kaldığına 
değinen Turgut, 
"Bu nedenle 
Gemlik'in 2010 
yılında nasıl bir 
Gemlik olacağının 
hesabı şimdiden 
yapılmalıdır. 
Gemlik liman 
kentimi, turizm

kentimi, sanayi 
kentimi yoksa 
hepsi birlikte bir 
yerleşim merkezimi 
olmalı bunun 
önlemini şimdiden 
almalıyız" dedi. 
Geçmiş yıllarda 
ilçenin geleceğinin 
düşünülmediği için 
şimdi çok katlı 
yapılar başta 
olmak üzere birçok 
sıkıntının 
yaşandığına dikkat 
çeken
Mehmet Turgut, 
"Biz şimdiden 
önlemimizi alalım. 
Aksi halde birileri 
gelir en verimli 
yerlerimize yine 
sanayiler kurarak 
Gemlik'e zarar 
verebilir. Hata yap
madan Gemliğimizi 
iyi yerlere 
getirmeliyiz. İleriye 
dönük ilçe nüfusu
nun ne olması 
gerektiğini de şim
diden düşünmeliy
iz ve ona göre 
hizmet üretmeye 

başlamalıyız" dedi. 
"Yönetim mod
eliyle değil, 
yönetişim mod
eliyle Gemlik 
yönetilecek" diyen 
Mehmet Turgut, 
Ticaret Borsası 
olarak bu 
düşüncelere ortak 
olunması gerektiği
ni savundu.
Gemliklilerden ilçe 
sorunları hakkında 
üretecekleri her tür 
projeye açık olduk
larını yineleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Gemlik'te şu anki 
sanayi yeterlimidir, 
değilse neler ola
bilir. Belediyenin 
yapacağı uygulama 
planına görüş
lerinizle ışık 
tutabilirsiniz.
Gemlik ve 
yöresinin gelecek
te zeytincilikle ilgili 
konumu hakkında 
bize bilgilerini 
aktarın" şeklinde 
konuştu.

Gazetemize Abone 
Olun 

Okuyun Okutun

B ELEMAN ARANIYOR
İş yerimizde çalışmak üzere 

Deneyimli bay va bayan 
- Garson

- Kasiyer
- Yıkamacı 

aranmaktadır. 
Başvuruların şahsen yapılması 

gerekmektedir.
Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 

Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL

Borsa’da 
yine 

seçim 
yapılacak

Ticaret Borsası'nda 
bir türlü seçile
meyen Meclis 
başkanlığı için 
bugün yine seçim 
yapılacak. 
İki liste halinde 
seçimlere girilen 
ancak şimdiye 
kadar devamlı 
berabere 
sonuçlanan seçim
lere devam edile
cek. Ticaret 
Borsası'nda saat 
13.00 de yapılacak 
seçimlerde 14 
meclis üyesi arasın
dan meclis başkanı 
seçilecek.
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Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube Başkanı Hüseyin Yener, Mersin'de "Bayrak yakma girişimi" 
konusunda Genel Başkan Kazım Ergün'ün yetkilileri göreve çağırdığını söyledi._

‘Hiçbir gerekçe bu saldırıyı masum kılamaz”
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Mersin'de 
yaşanan ve Türk mil
letinin vicdanını 
yaralayan "Bayrak 
yakma girişimi" 
konusunda Genel 
Başkan Kazım 
Ergün'ün yetkilileri 
göreve çağırdığım 
söyledi.
İşçi Emeklileri Genel 
Merkezi'nden Genel 
Başkan Kazım 
Ergün imzasıyla 
yapılan açıklamada 
"Türkiye'de artık 
Türk Bayrağını yak
maya ve ayaklar altı
na almaya cesaret 
bulabilen insanların 
varlığı doğal bir olay 
gibi algılanamaz" 
denildi.
Kısa adı TİED olan, 
Türkiye İşçi 
emeklileri Derneği

Genel Başkanı 
Kazım Ergün tarafın
dan "Bunun adı açık 
bir tahriktir. Bunun 
adı açık bir 
başkaldırıdır." denil
di.
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener'de 
Mersin'de Türk 
Bayrağı'na yapılan 
hareketin affedile
meyeceğini söyledi. 
Yener, "Yaşanan 
müessif hadise 
'birkaç çocuğun 
kendini bilmez tavır
larıdır' şeklindeki 
açıklamalarla 
geçiştirilemez. 
Sorumlular en kısa 
zamanda bulunmalı 
ve azmettiriciler 
yakalanarak ceza
landırılmalıdır.
Binlerce yıl aynı 
coğrafya'da, aynı 
kutsal değerleri pay

laşarak yaşamış 
insanlarımız tahrik 
edilerek ayrımcılığa 
sürüklenmek isteniy
or. Türk Milleti bu 
oyunları, bu pro
vokasyonları tari
hinde birçok kez 
yaşamıştır. Aynı 
oyunlar yeniden 
sahnelenmek isten
mektedir. Bir takım 
iç ve dış mihraklar 
ülkemizin huzurunu 
bozmak için 
harekete geçmiştir. 
Nevruz kutlamaları 
bahane edilerek 
Büyük Türk 
Milleti'nin en kutsal 
değerlerinden birisi 
olan ve şehit kan
larımızdan rengini 
almış olan Türk 
Bayrağı yakılmak 
istenmiştir. Milli 
bayramlarımıza 
gelmeyen sözde 
AvrupalI dostlarımız 
bu kutlamalarda

bölücübaşı için slo
ganlar atmaktadır. 
Bölücüler hiçbir 
dönemde bu kadar 
rahat bir propagan
da ortamı bula
mamıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde hiçbir 
dönemde kutsal 
bayrağımızı yak
maya cesaret eden 
hainler ortaya çıka
mamıştır. Bugün 
gelinen noktada bir 
yerlerden düğmeye 

basıldığı ve Türk 
halkının tahrik 
edilmek istendiği 
açıktır. Elbette ki bu 
büyük millet tahrik
lere gelmeyecektir. 
Ancak bayrağımızın 
yerlerde sürüklen
mesine ve yakılmak 
istenmesine de asla 
kayıtsız kalmayacak
tır.
Yetkililere sesleniy
oruz. Kutsal değer
lerimizin ayaklar altı
na alınmasına daha 

fazla sessiz kalına
maz. Sessiz 
kalındığı taktirde 
yaşanacak her türlü 
müessif hadiseye de 
göz yumulmuş ola
caktır. İnanıyoruz ki 
Türk Milletinin 
değerli savcıları ve 
yetkilileri gereken 
girişimleri en kısa 
zamanda başlatacak 
ve sorumlular hak 
ettikleri cezayı bula
caktır." dedi

“Hayalinizdeki Bursa’yı çizin”

PİRELLİ’DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 

ŞİMDİ AL 
AĞUSTOSTA 

ÖDE

ÖZKAYA OTOMOTİV TURİZM LTD, ŞTİ,
İIRELLI

Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 
A/ Blok No:2 - GEMLİK

Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70
Fax: (0.224) 514 40 44

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içinde bulunan 
İlköğretim Okulları 
birinci kademe 
öğrencilerinin 
katılacağı 23 Nisan 
resim yarışması 
düzenlendi. 
"Hayalinizdeki 
Bursa resmini çizer 
misiniz?" sloganıyla 
düzenlenen yarış
mada her öğrenci 
en fazla 3 resimle 
katılabilecek.
Yapılacak resimlerin 
A4 ebadında resim 
kağıdına pastel 
boya, sulu boya, 
kuru boya veya 
guaj boya tekniği 
ile yapılacağının 
belirtildiği 
yarışmada öğrencil
er yaptıkları resim
lerin arka yüzlerine 
ad ve soyadları ile 
okul, sınıf, ev 
adresi ve telefon
larını yazacaklar. 
Yarışmada birinci 
gelecek esere 
Bisiklet, tual, boya

seti. İkinciye 
Bisiklet, boya seti 
ve üçüncüye 
Bisiklet ödül olarak 
verilecek. 
Bu ödüllerin yanı 
sıra ayrıca yarış
manın sponsorların
dan PATSİTO 
cips sepeti 
verilecek.
Hazırlanacak 
eserlerin 10 Nisan 
2005 tarihine kadar 
okul müdürlüklerine 
teslim edileceği 
duyurulurken okul 
müdürlükleri 

bu eserleri 15 
Nisan 2005'e kadar 
Büyükşehir 
Belediyesi 
BURFAŞ Genel 
Müdürlüğü'ne teslim 
edecekler.
Yarışmanın ödül 
töreni ile eserlerin 
sergilenmesi 
23 Nisan 2005 saat 
14.00 de 23 Nisan 
Kültürpark Çocuk 
Şenliği'nde 
Kültürpark Çocuk 
ve Gençlik 
Merkezinde 
yapılacak.
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Ukrayna, Irak’tan 
tamamen çekiliyor
Ukrayna Devlet 
Başkanı Viktor 
Yuşçenko, Irak'ta 
görev yapan 
Ukrayna asker
lerinin yıl sonuna 
kadar tamamen çek
ilmesini öngören 
kararı imzaladı. 
İnterfaks haber 
ajansı, 
Yuşçenko'nun imza
ladığı plâna göre, 
Irak'ta görev yapan 
1650 Ukrayna 
askerinin yıl sonuna 
kadar ülkelerine 
geri döneceğini 
duyurdu.

Ukrayna Güvenlik 
Konseyi Başkanı 
Petro Poroşenko, 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Yuşçenko'nun 
askerlerin çekile

ceğini kesinleştiren 
emri imzaladığını 
söyledi.
Irak'taki Ukrayna 
askerlerinden bir 
bölümü geçen hafta 
geri dönmüştü .

Türkmen’lere bir 
bakanlık verilecek

Irak'ta 30 Ocak'ta 
yapılan seçimlerin 
galibi Şii İttifak ile 
Kürt listesi temsil
cileri, hükümeti 
kurma çalışmaları 
çerçevesinde başlı
ca bakanlıkları pay
laşmaya başladı. 
Hükümet kurma 
müzakerelerine 
katılan Şii müzak
ereci Meryem El 
Rayes, Şiilerin içiş
leri, maliye, ulusal 
güvenlik gibi 
bakanlıkların

aralarında bulun
duğu 16-17 bakan
lık alacağını, 
seçimlerden ikinci 
parti olarak çıkan 
Kürt listesinin 
dışişleri ve petrol 
bakanlıklarının 
aralarında bulun
duğu 7-8 bakanlık 
alacağını söyledi. 
Seçimleri geniş 
ölçüde boykot 
eden Sünnilerin 4- 
6, Hıristiyanların ve 
Türkmenlerin ise 
birer bakanlık ala

cağı belirtiliyor. 
El Rayes, devlet 
başkanlığı 
görevinin Irak 
Kürdistan 
Yurtseverler Birliği 
(IKYB) lideri Celal 
Talabani'ye,. 
başbakanlığın ise 
Şii İbrahim 
Caferi'ye verile
ceğini doğrularken, 
meclis başkanlığı
na da bir Sünninin 
getirilmesinin bek
lendiğini söyledi.

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00

BAYRAMOGLU’NDAN

KKTC, Rusya’dan 
yardım istedi

ŞOK KAMPANYA 1
LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YIL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN - Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
■=> BUZDOLABI
•=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
<=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
«=> TELSİZ TELEFONLAR
■=> ELEKTRİK
=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ- CİHAZLAR 

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37 
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

KKTC Başbakanı 
Mehmet Ali Talat, 
"Kıbrıs Türklerinin 
bölünme karşıtı 
tutumunun izolasy
onların mantığını 
ortadan 
kaldırdığım" ifade 
ederek, Rusya'dan 
izolasyonların 
kaldırılmasına ve 
çözüme katkı koy
masını istedi. 
Başbakan Talat, 
Rusya'nın Kıbrıs 
Özel Temsilcisi 
Leonid 
Ambromov'u, 
Cumhuriyetçi Türk 
Partisi (CTP) Genel 
Merkezi'nde kabul 
ederek, görüştü. 
Talat, görüşmenin 
başında yaptığı 
açıklamada, "Kıbrıs 
Türklerinin, 
Rusya'nın da en 
önemli oyuncuların
dan biri olduğu 
uluslararası 
toplumun ajan
dasında da bulunan 
'adanın yeniden bir
leşmesi' sözüne 
hala bağlı 
olduğunu, bunun 
gerek seçimlerle

gerekse referan
dumla defalarca 
ortaya konduğunu" 
kaydetti.
"Kıbrıs Türklerinin 
bölünme karşıtı 
tutumunun izolasy
onların mantığını 
ortadan 
kaldırdığım" 
belirten Talat, ulus
lararası topluluğun 
bu kararlılığa olum
lu bir karşılık ver
mesi gerektiğini 
vurguladı.
Talat, özellikle 
ekonomik izolasy
onların kaldırılması 
gerektiğine dikkat 
çekerek, bu bağlam
da Rusya'dan 
yardım bekledikleri
ni söyledi.

Başbakan Talat, "Bu 
bizim için çok 
önemli. Adadaki 
varlığımız buna 
bağlıdır. Rusya'nın 
ilgisinin devam 
etmesi çözüme de 
büyük yarar sağlay
acak. Çünkü hede
fimiz çözümdür. İzo
lasyonların kaldırıl
ması ve benzeri 
gelişmeler çözümle 
bir olamaz" dedi. 
Leonid Ambromov 
da Rusya'nın Kıbrıs 
sorununa büyük ilgi 
gösterdiğini ifade 
ederek, adada 
barışın Doğu 
Akdeniz'deki 
istikrar açısından 
büyük önem 
taşıdığını söyledi.
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8a/da korkunç gerçek ttB çalım İM edildi
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
son 2 ayda sahte 
bal konusunda 
şüphe ve ihbar 
üzerine 285 balın 
numunesinin 
alındığını, bunlar
dan analizi yapılan 
42 baldan 22'sinin 
analiz sonuçlarının 
olumsuz çıktığını 
açıkladı. Analiz 
sonuçları olumsuz 
çıkan ballarla ilgili 
şahit numuneler 
alındıktan sonra 
sahte bal firmaların 
açıklanacağını dile 
getiren Bakan 
Güçlü, sahte bal 
konusunda açıkla
ma yapan AK Parti 
Balıkesir 
Milletvekili! Turhan 
Çömez'i de üstü 
kapalı olarak uyardı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Güçlü, 
meyve ve sebzel
erdeki ilaç kalıntıları 
ile sahte bal 
konusunda 
Bakanlık toplantı 
salonunda bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Müsteşar Yardımcısı 
Mustafa Erten ve 
Koruma Kontrol

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

s Kürek
* Çapa

Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Genel Müdürü Nihat 
Pakdil'in de katıldığı 
toplantıda Güçlü, 
"Pestisit" olarak 
adlandırılan ilaç 
kalıntıları ile ilgili 
2004 yılının başında 
bir çalışma başlat
tıklarını ve çalış
maların sonunda 
yapılan denetim
lerde özellikle 
domates, biber, 
patlıcan, hıyar ve 
kabaktan 1696 adet 
numune alındığını 
belirterek, bunların 
bin 521'inde kalıntı 
tespit edilmediğini, 
148'inde limitin 
altında kalıntı tespit 
edildiğini ve sadece 
21'inde limitin 
üstünde kalıntı 
tespit edildiğini kay
detti. Limitin 
üzerinde kalıntı 
tespit edilen örnek 
oranının yüzde 1.59 
olduğunu ve bu

oranın AB 
Ikelerinde yüzde 4-6 
arasında 
değiştiğinin altını 
çizen Bakan Güçlü, 
"Bu konuda 
halkımızın endişe 
etmesine gerek yok
tur" dedi.
Güçlü, kamuoyunu 
meşgul eden sahte 
bal konusunda 
yoğun bir çalışma 
içinde olduklarının 
belirterek, 
"Halkımızı sahtecilik 
yoluyla kandırarak 
haksız kazanç elde 
etme peşinde koşan 
bir takım kişi veya 
firmalara kesinlikle 
müsamaha göster
meyeceğiz.
Tüketicinin haklarını 
ve sağlığını koru
mak temel göre
vimizdir. Bu görevi 
en iyi şekilde yerine 
getireceğiz" diye 
konuştu.

Sağlık Bakanlığı, 
metil alkol zehirlen
melerinin 
tedavisinde kul
lanılan fomepizol 
adlı antidotu, 
Fransa'dan İthal 
etti.
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanı Turan 
Aslan, yaptığı açık
lamada, fomepizol 
adlı antidotun, 
3 hastaya 
yetecek kadar 
Fransa'dan ithal 
edildiğini bildirdi. 
Aslan, hastalarda 
daha fazla toksik 
metabolik oluşu
munu engellemek

laçlann w etfei izM
Sağlık Bakanlığı, 
ilaçların yan etkisini 
en aza indirebilmek 
amacıyla AB 
mevzuatına paralel 
düzenleme yaptı. 
Resmi Gazete'de 
bugün yayımlanan 
ancak 30 Haziran 
2005'te yürürlüğe 
girecek yönetmelik, 
ilaçların yan etkileri 
ile bunlara bağlı 
olası sorunların 
saptanması, değer
lendirilmesi, tanım
lanması ve önlen
mesiyle ilgili 
yürütülecek çalış
maları içeriyor. 
Buna göre, has
taneler, ilaçların 
zararlı etkilerini en

için etanol 
(etil alkol) veya 
fomepizol ile 
antidot tedavisi 
uygulanabileceğini, 
tedavide kullanılan 
fomepizolün bilim
sel olarak üstün
lüğünün sağlana
madığını anımsattı. 
Aslan, "Ancak 
buna rağmen, 
Sağlık Bakanımız 

doğru şekilde ve en 
kısa zamanda 
Bakanlığa bildire
cek. Bildirilen yan 
etkiler, Beşeri Tıbbi 
Ürünlerin 
Güvenliğini İzleme, 
Değerlendirme ve 
Danışma 
Komisyonu'nca 
değerlendirilecek. 
Ruhsat sahipleri de 
ürünlerinin güven

ile yaptığımız 
istişareler sonrasın
da, metanol 
zehirlenmesi 
vakasını tedavi 
eden bir hekimin 
bu yöntemi de kul
lanmak isteyebile
ceğini düşünerek, 
bilimselliğe

hizmet edelim 
diye getirdik" 
dedi.

liğinden sorumlu 
olacak. Bu amaçla, 
zararlı yan etkilerin 
saptanması çalış
malarının etkili 
şekilde izlenmesi, 
gerekli sistemin 
kurulması ve 
sürdürülmesi için 
personel eğitimi 
dahil, gerekli 
her türlü tedbiri 
alacak.

P BURSA HAKİMİYET VE 1
I KENT GAZETELERİNE I 

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83
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Gönüllü kan bağışı 
çağrısı yapıldı

“TSK bayrağın güvencesür"

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
sağlıklı tüm vatan
daşları gönüllü kan 
bağışçısı olmaya 
davet ederek, 18-65 
yaş arası, önemli bir 
sağlık sorunu 
olmayan herkesin 
kan bağışında 
bulunabileceğini 
belirtti.
Akdağ, Türkiye'de 
her gün birçok has
tanın, tedavi için 
kan bağışı yapacak 
insanları beklediği
ni, birçok kişinin de, 
zamanında kan 
temin edilememesi 
nedeniyle hayatını

ABONE OLDUNUZ MU?

^^■■1 GÜNLÜK SYYASY GAZETE MİM

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

kaybettiğini ifade 
etti.
Türkiye'de ortalama 
10 bin kişiden 
sadece 15'inin 
düzenli kan verdiği
ni kaydeden Akdağ, 
Türkiye'deki gönüllü 
kan bağışçısı 
oranının, gelişmiş 
ülkelere kıyasla 

oldukça düşük 
olduğunu vurguladı. 
Sağlıklı tüm vatan

daşları gönüllü kan 
bağışçısı olmaya 
davet eden Akdağ, 
kan bağışı konusun
da gösterilecek 
duyarlılığın hayat 
kurtaracağını ifade 
etti.

Genelkurmay 
Başkanlığınca 
yapılan açıklamada, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin, tıpkı 
atalarının yaptığı 
gibi ülkesini ve 
bayrağını koruma 
ve kollamaya, 
bunun için 
gerekirse kanının 
son damlasını akıt
maya hazır ve 
yeminli olduğu 
belirtilerek, "Onun 
vakar ve ciddiyetini, 
sabrını yanlış 
yorumlayanlara, 
yanlış hesap 
peşinde koşanlara 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin, 
vatan ve bayrak 
sevgisini denemeye 
kalkışanlara, tarihin 
sayfalarına bak
malarını öneririz" 
denildi.
Genelkurmay 
Başkanlığı Genel 
Sekreterliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, "hiçbir 
değerden nasip 
almamış bir grup

tarafından, insan
lığın ortak değeri 
olan baharın gelişi
ni kutlama adına 
düzenlenen masum 
etkinliklerin, yüce 
Türk ulusunun sem
bolü ve her zerresi 
şehit kanıyla bezen
miş şanlı Türk 
bayrağına saldırı 
densizliğinde 
bulunulacak kadar 
ileri götürüldüğü” 
kaydedildi. 
Açıklamada, şöyle 
denildi:
"Türk milleti, engin 
tarihinde iyi ve kötü 
günler görmüş, 
sayısız zaferler 
yanında ihanetler 
de yaşamıştır.

Ancak hiçbir zaman 
kendi vatanında, 
kendi sözde vatan
daşları tarafından 
yapılan böyle bir 
alçaklıkla karşılaş
mamıştır. Savaş 
meydanında vuruş
tuğu bir düşmanın 
bayrağına dahi 
saygı gösteren bir 
ulusun, kendi 
bayrağının, kendi 
topraklarında, 
sözde kendi vatan
daşları tarafından 
böyle bir muamel
eye maruz kalması, 
hiçbir şekilde izah 
edilemez ve mazur 
görülemez, bu 
haince bir 
davranıştır."dedi.

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 1 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ [
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Memura sicile göre 
ödeme dönemi

Memurun maaş sis
temini değiştirecek 
olan Yeni Personel 
Rejimi Yasası'yla 
performans ödeme
si gündeme gele
cek. Hangi durum
larda memurlara ek 
ödeme gündeme 
geleceği belli. 
Hükümet, kamuda 
uygulanan maaş ve 
ücret sisteminde 
köklü bir değişik
liğe gidiyor. Yeni 
personel rejimi 
yasa tasarısıyla, 
'derece ve kade- 
me'ye dayalı mev
cut sistemden, 
'basamak ve 
gösterge'ye dayalı 
ücret ve maaş sis
temine geçiinıeSİ 
öngörülüyor.
Kamu çalışanlarını 
performanslarının 
değerlendirilmesi 
ve buna göre 
ücretlendirme 
temeline oturacak 
olan yeni sistemin 
adil olacağı, maaş 
ve ücret farklılık
larını ortadan 
kaldıracağı belir
tiliyor.
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in 
başkanlığında, 
Başbakanlık, Devlet 
Personel 
Başkanlığı ve 
Maliye 
Bakanhğı'ndan 
bürokrat ve uzman
ların katılımıyla 
sürdürülen kamu 
personel rejiminin 
yeniden yapı
landırılmasına 
yönelik tasarı hazır
lığında sona gelin
di.
Köklü değişiklik 
'Mali ve sosyal hak
lar' dışındaki 
düzenlemelerin 
Uluslararası Çalış
ma Örgütü (ILO) 
standartları göz 
önüne tutularak 
yapıldığı tasarıda, 
halen uygulanan

maaş ve ücret sis
teminde köklü bir 
değişikliğe gidiliy
or. Buna göre, 
kamu personeli 
rejiminde uygu
lanan, 'derece ve 
kademe'ye dayalı 
maaş ve ücret sis
teminden, dünyada 
da ağırlıklı olarak 
uygulanan 
'basamak ve 
gösterge'ye dayalı 
yeni bir sisteme 
geçilecek. Kamu 
çalışanlarının 'per
formans değer
lendirmesine' tabi 
tutulması temeline 
oturan yeni sis
temin anlaşılabilir 
ve adil olacağı, 
maaş ve ücret fark
lılıklarını da 
ortadan kaldıracağı 
belirtiliyor.
Nasıl değer
lendirilecek? 
Söz konusu 
tasarıya göre, per
formans, görevin 
verimli ve etkin 
yürütülmesi, 
yaratıcılık, girişim
cilik, çalışma disi
plini, görevin 
yürütülmesinde 
gösterilen gayret 
ve başarı, sicil ile 
değerlendirilecek 
ve bu değer
lendirmeler yeterlil
iğin belirlen
mesinde, ilerleme 
ve yükselmelerde, 
hizmetle ilişiğin 
kesilmesinde başlı
ca dayanak olacak. 
Memurlardan 'iyi' 
sicil alanlara aralık 
ayı toplam aylık
larının yüzde 24'ü 
oranında perfor

mans ödemesi 
yapılacak. 'Pekiyi' 
sicil alanlara da bu 
oran yüzde 60 
olarak uygu
lanacak. Sicil döne
mi içerisinde disi
plin cezası alınması 
durumunda o 
dönem için perfor
mans ödemesi 
yapılmayacak.
Ayrıca, bağiı bulun
dukları kurumlarda 
olağanüstü gayret 
ve çalışmaları 
sonucunda emsal
lerine göre başarılı 
görev yaptıkları 
görülen memur ve 
sözleşmeli person
ele ilgili bakanın 
uygun görmesi 
üzerine bir mali yıl 
için, bir toplam 
aylık veya toplam 
üc ret tuta rı nf aş m a- 
rnak üzere ödül ver
ilebilecek.
Herkese uygu
lanacak 
Yeni düzenlemeye 
göre, maaş ve 
Ücret hesapla

malarında göz 
önünde tutulan 
unsurlar asgariye 
indirilecek, 
herkesin anlaya
bileceği basitlikte 
olacak. Taban aylık 
ve görev aylığı 
temel alınacak ve 
ücret kalemleri 
altıyı geçemeyecek. 
İş güçlüğü ve 
sorumluluk tazmi
natı da uygu
lanacak. Yeni sis
tem kapsamda olan 
herkese uygu
lanacak; maaş ve 
ücretler arasındaki 
makas daraltılacak.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Muhteşem seyirci
Bursaspor - Sivas

Bursaspor sahaya kazan
mak için çıkınca galibiyet 
kaçınılmaz oldu.

Bursaspor puan cetvelin
deki yerini sevmediğini bu 
maçta ortaya koydu.

Bursaspor seyircisinin, 
televizyonun maçı naklen 
vermesine karşın stadı 
doldurması görülmeye 
değerdi.

İşte seyirci, işte futbol.
Bu ara yapılan kan 

değişikliği kendisini göster
di.

Bursaspor iyi başladığı 
maçı iyi götürmesini de 
bildi.

Nerede ne yapması 
gerektiğini bilen bir takım 
havasındaydı.

Belki ilk yarı gol olmadı 
ama oynadığı futbol öyle 
demiyordu. Muhakkak bu 
sahadan galibiyetle ayrıla
caktı, bu belliydi.

Bir futbol takımının orta 
sahaşı iyi çalışıyorsa; (Bu 
Bursbspor’da vardı) gali
biyet kaçınılmaz olu.

Kaleci Serdar, İbrahim, 
Mustafa ve Orhan’ın çok iyi 
oynadığı maçta, seyircinin 
inanılmz desteği ile devre

denge bozulmadan bitti.
İkinci yarı hucüm üstün

lüğü elde tutalan 
Bursaspor’du.

Akın üzerine akın 
tazeleyen Bursaspor, böyle 
güzel bir akında sağ 
taraftan geri çikırtılan topla, 
Fransıene’nun güzel vuruşu 
ile Bursaspor golüne kavuş
tu.

İş isteyince oluyormuş 
demek.

Galibiyeti düşünerek 
sahaya çıkınca olmayacak 
iş yoktur.

Kentimizn takımı olan 
Bursaspor’un tekrar eski 
günlerine dönmesini bekliy
oruz. Bu görür gibiyiz.

Bursaspor’u puanını 
42’yae çıkardığını görüy
oruz.

Üstünde Kocaeli 44, 
Elazığ 44, K.Erciyes 46 ve 
Manisa’nın 5U puanı var.

Bu hafta deplasmanda 
Y.Yozgatspor’la oynayacağı 
maçta çıkaracağı 3 puan, 
takımın moralini daha yük
seltecektir.

Azim edildiğinde 
herşeyin başarılabileceğine 
inananlardanım.

Sharp ER 2100T MF HB 048 01712 seri notu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Recai SEMANLI

, Mersin Nufüs Müdürlüğümden aldığım nufüs cüzdanı 
ve Gemlik Kaymakamlığımdan aldığım Yeşil Kartımı
17 Şubat 2005 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür.

Çiğdem AVDAN

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
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?



23 Mart 2005 Çarşamba KADIN ve ÇOCUK S«yfajO

Kendinizle ve vüdunuzla barışın
Günümüzde hemen 
her şey görüntüye 
dayanır oldu. Kimse 
kendini beğenmiy
or. Ve duygusal 
eziyetler başlıyor... 
Yapılan yeni bir 
araştırma, kadınların 
yüzde 7'sinin, günde 
50 kez vücutları 
hakkında 
düşündüğünü gös
teriyor. Ayrıca her 5 
kadından biri de, 
günde en az 10 kez 
vücudu hakkında 
endişeleniyor. Oysa 
kişisel gelişim 
uzmanı Liz Tucker'a 
göre, bazı basit 
olumlu düşünme 
teknikleri, kendi ken
dinizi algılama şek
linizi değiştirip, 
doğal olarak kilo 
vermenize yardımcı 
olabilir. İşte kendi 
gözünüzdeki ima
jınızı yenilemek için 
4 ipucu:
1. Kendiniz için bir 
proje üretin.

Tucker'a göre, dış 
görüntünüzü 
değiştirmeye yoğun
laşmak yerine, hay
atınızın diğer alan
larında değişiklikler 
yaparak, kendinize 
olan güveninizi artır
manız, yüzde 100 
daha iyi hissetm
enizi sağlayacak. 
Yani sorunlarınızın 
suçunu kilonuza 
atmaktansa, kendi
nize olan güveninizi 
başka alanlarda 
gelişti rmelisiniz.Tuc 
ker'ın önerisi, yeni 

bir hobi edinmek. 
Mesela; hep bir 
yabancı dil mi 
öğrenmek istemiş
tiniz? Ya da belki bir 
enstrüman çalmak? 
Hemen bir kurs 
bulun ve yazılın. 
Kendinize kolay bir 
hedef seçin. 
Örneğin; 6 ay 
içerisinde bir 
restoranda 
Fransızca olarak 
yemek ısmarlaya
bilecek kapasiteye 
gelmeyi amaçlayın. 
Kariyeriniz hakkında 
da düşünün. 
Kendinize ciddi 
olarak işinizin sizi 
tatmin edip 
etmediğini sorun. 
Eğer cevap olum
suzsa, yapmaktan 
zevk alacağınız 
işlerin bir listesini 
yapın. Daha sonra 
gerçekten 
hoşlanacağınız bir 
işte çalışmak içinat- 
manız gereken adım

ları belirleyin.
Eğer son günlerde 
kendinizi ara- 
kadaşlarınızdan ve 
dış dünyadan çekip, 
münzevi gibi yaşa
maya başladıysanız, 
daha çok dışarı 
çıkıp, arkadaşlarınızı 
daha sık görmeye 
çalışın. Belki öğle 
yemeğini onlarla 
yiyebilir, akşam için 
bir şeylere ayarlaya
bilirsiniz.
Hayatlarından tatmin 
olmayan insanlar, bu 
duyguya, yemek yiy
erek ve atıştırarak 
sahip olmaya çalış
ma eğilimindedirler. 
Nedeni ise, yedikler
imizin, kendimizi iyi 
hissetmemizi 
sağlayan kimyasal
lar olan endorfin- 
lerin salgılanmasını 
sağlamasıdır. Oysa 
hayata uzaktan bak
mak değil ama katıl
mak, otomatik 
olarak aldığımız

kalorileride azalta
caktır. Yeni insanlar
la tanışmak, yap
tığınız işten keyif 
almak, hayatınızda 
sizi heyecanlandıran 
bir şeylerle meşgul 
olmak, dostlarla 
zaman geçirmek, 
aynı zamanda da 
kilolardan kurtul
makla eş anlamlıdır. 
Bu, aynı zamanda 
endorfinlerin sal
gılanmasını sağlar. 
Üstelik sürekli 
yapacak bir şey
leriniz olduğu için, 
yemek için vaktiniz 
bile kalmayabilir! 
Beğendiğiniz bir 
özelliğinize yoğun
laşın.
Aynaya baktığımız
da, genellikle 
gözümüze hoş 
gelmeyen bir 
yanımızı görürüz. 
Yüzümüzdeki bir 
sivilce, ya da dışarı 
doğru çıkmış 
karnımız gibi...

Aynaya baktığınızda, 
hoşunuza gitmeyen 
bölgelere kafayı tak- 
maktansa, 
beğendiğiniz bir 
yerinizi görmeye 
çalışın. Bu, ince 
beliniz, güzel dudak
larınız, elleriniz, ya 
da herhangi başka 
bir yerini olabilir. 
Ayrıca dışarı çık
tığınızda da, sadece 
incecik ve uzun 
kadınlara gözlerinizi 
dikmektense, daha 
kilolu kadınlara da 
bakın.
Tucker'a göre, kilo 
problemi olan kadın
lar, ince kadınları 
fark etmekte pek iyil
er ve bilinsizce, 
onları hemen kendi 
beğenmedikleriyle 
yanlarıyla karşılaştır
maya başlıyorlar. 
Hemen hepimizin 
vücudumuzla ilgili 
özel ve sadece bize 
ait olan bir 
özelliğimiz var.

konuşun
Uzmanlar, 
hamileliğin 3. haf
tasından itibaren 
başlayan beyin 
gelişiminin anne 
karnında ve 
doğumdan sonra
ki ilk yıllarda çok 
hızlı olduğunu 
belirterek, 
"Bebeğinizin 
beyin gelişimini art
tırmak için, 
sevdiğinizi ona 
dokunarak, okşa
yarak, sarılarak ve 
gözlerinin içine 
bakarak hissettirin" 
açıklamasında 
bulundu. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Nuri 
Berkem, bebekle 
oyun oynamanın 
zihin gelişimini 
olumlu etkilediğini 
söyledi. Berkem, 
bebeklerin beyin 
gelişimlerinde 
genetik ve çevresel 
şartların rol 
oynadığını ifade 
ederek, "Beyinde 
oluşan değişikliklere

bağlı olarak, bebekte 
hem zihinsel hem de 
fiziksel gelişim fark
lılıkları görülebilir ve 
bunlar yaşam boyu 
bebekte kalıcı olur. 
Bir bebek doğ
duğunda beyninde 
ne kadar sinir hücre
sine sahipse, hayat 
boyu İki sayıda artış 
olmaz. Bebeklerin 
beyinlerindeki hücre 
sayıları değişmeme
sine rağmen beyin
lerinin büyümesi 
devam etmektedir. 
Bu büyüme sinir 
hücreleri arasındaki 
bağlantıların 
sayılarının artmasına 
bağlı olarak mey
dana gelir. Sinir 
hücreleri arasındaki 
bağlantılarda mey
dana gelen artış, 
uyaranları yolu ile 

sağlanır. 
Uyaranların 
yetersiz 
olması duru
munda yeni 
bağlantılar 
olmayacağı 
gibi, beyinde 
mevcut bulu
nan bazı 
bağlantılar da 

azalabilir veya yok 
olabilir" dedi. 
Dr. Berkem, beyin
deki sinir hücreleri 
arasındaki bağlan
tıların sayısının 4-8 
yaşına dek en yük
sek seviyede 
kaldığını kayded
erek, "Bu nedenle 
bu dönemdeki 
çocukların beyni 
daha çok çalışır. 
Anne-babaların 
çocuklarının zihinsel 
gelişimlerini arttıra- 
bilmeleri onlara 
yeterli uyarımları 
vermeleri ile 
mümkündür. Bebek 
ne kadar çok duyar, 
görür, tadar, koklar 
ve dokunursa duyu
ları o kadar gelişir. 
Ancak temel uyaran 
her zaman sevgidir" 

diye konuştu. 
Berkem'e göre, 
bebeklerin beyin 
(zihin) gelişimini etk
ilemek için şunları 
yapmak gerekiyor: 
- Bebeği sevdiğinizi 
ona dokunarak, 
okşayarak, sarılarak, 
gözlerinin içine 
bakarak hissettirin. 
Kucaklamak, okşa
mak bebeği sakin
leştirir.
- Bebeklerle 
konuşurken ses 
tonunuzun yumuşak 
ve sevecen olması
na dikkat edin. 
Bebekler annelerinin 
sesini tanıyabilir.
- Bebeğin hoşlandığı 
şeyleri keşfetmeye 
çalışın. Bebekler 
genellikle ilgilerini 
çeken, sevdikleri 
uyarılarla ilgilenirler. 
- Bebeğe hareketli 
aktiviteleri yaptırmak 
için uyanık olduğu 
zamanı seçin. 
Bebekle oyun 
oynanması onun 
zihin gelişimini 
olumlu etkiler.
- Bebeklerin dikkat 
süresinin çok kısa 

olduğunu unut
mayın, sabırlı olun. 
- Bebeklerin öğren
me 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 cisimleri 
zaman zaman yer
lerini değiştirin. 
Böylece bebeğinizin 
gördüğü şeylerin 
sayısını (yani görme 
duyusunun uyarıl
masını) arttırmış ve 
sevgiyi hissetme
sine olanak tanımış 
olursunuz.
- Bebeğin odasını 
hazırlarken, oyuncak 
seçerken, siyah- 
beyaz gibi zıt (kon
trast) renkleri, parlak 
ve dikkat çekici ren
kleri bebeklerin 
daha çok sevdiğini 
unutmayın. Basit ve 

zıt renkli resimlerle 
oynaması daha 
uygun olacaktır.
- Bebeğin de dinlen
meye ihtiyacı 
olduğunu unut
mayın. Onun hoş
landığı aktivitelere 
ne zaman ara ver
mek istediğini 
gözlemleyin.
- Uzun süre televizy
on izletmek ve sık 
sık kanal 
değiştirmek, tele
vizyon 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 ver
ilmesi beyinlerinin 
gelişmesini olumlu 
etkilemektedir.
- İhmal edilen, kötü 
davranılan bebek
lerin zihinsel, duy
gusal ve sosyal 
gelişimleri olumsuz 
etkilenir.
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Sigarayla 
Savaşanlar Vakfı 
Başkanı Ubeyd 
Korbey, son 
araştırmalara göre, 
sigaraya başlama 
yaşının 11'e kadar 
düştüğünü bildirdi. 
En büyük nedenin, 
sigaranın zarar
larının çocuklara 
yeterince anlatıl- 
maması olduğunu 
belirten Korbey, 
1997 yılında yürüt
tükleri bir çalış
mayı buna örnek 
gösterdi.
Korbey, şunları 

kaydetti: "Bir yıl 
içinde yaklaşık 50 
bin ilköğretim 
öğrencisine 
sigarayı anlattık.

Broşürler ve film
lerle çocuklara bil
giler verdik. Bu 
çocuklar sigaranın 
zararları konusun
da her türlü bilgiye 
sahip oldu. 50 bin 
öğrenciyi lise yıl
larına kadar izledik. 
Bilinçlendirilen 50 
bin çocuğun yüzde 
95'i, büyüdük
lerinde sigara kul
lanmadı. Çalış

mamızdaki yüzde 
95'1 i k oran çok 
büyük bir 
başarıdır." 
Korbey, sigarayla 
mücadelenin artık 
lise değil, ilköğre
tim çağında başla
ması gerektiğini 
vurgulayarak, 
konunun sağlık 
dersleri kapsamın
da işlenmesini 
istedi.

. TUTKU “HAYALET SESLER”
SIRT Rez. Tel: 513 64 06

. ATLAS 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA

“EĞRELTİ GELİN” “HAYALET SESLER"
Rez. Tel: 5120346

fa alınan tifolardan
Mma yolları

Uzmanlar, 
kış aylarında 
alınan kiloları 
vermek için sağlık
sız diyetlere 
başvuranları 
uyarıyor.
"Kışın kalın 

giyecekler altında 
gizlenen kiloları 
vermek için geç 
kalmayın" diyen 
uzmanlar, egzersi
zler ve sık aralıklı 
beslenme pro
gramlarıyla kilo
ların.verilebileceği
ni söylüyor. İşte, 
yaz gelmeden 
sağlıklı bir şekilde 
zayıflamak isteyen
lere altın tavsiyel
er:
"Kendinize az 
miktarda ancak 
sık aralıklı bir 
beslenme pro
gramı düzenleyin. 
Poğaça, börek 
yemek yerine,

güne güzel bir 
kahvaltı yaparak 
başlayın. Alkol ve 
hazır içecekler 
yerine, limonlu 

veya meyveli 
sodaları tercih 
edin. Taze veya 
kuru meyve yem
eye özen gösterin. 
Günde 2.5-3 
litre su için. 
Günlük posa 
aliminizi artırın. 
Tam tahıl ürünleri
ni, sebze ve 
meyveyi bol

tüketin. Soslu 
yemekler, mayone
zli, soslu salatalar 
yerine limon, soya 
sosu gibi kalorisiz 
olanlarını kullan
maya çalışın.
Günlük yağ 
alimini azaltın. 
Düzenli egzersiz 
yapın. Şekerden 
uzak durun. Çok 
tatlı yemek iste
diğiniz zaman don
durmayı ya da 
sütlü tatlıları tercih 
edin." dediler.
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Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 İ 8 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
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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 28K

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
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
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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

i

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
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Marmara Denizi’nde ilginç 
bir balık yakalandı

F-----------------------W

Tazmanya kaplanı 
bulan yaşadı

Dev yabani 
mantar bulundu

<s9r''*
Bahkesir'in 
Bandırma İlçesi'nde 
balıkçıların ağlarına 
ilginç balıklar 
takıldı.
Marmara Denizi'ne 
gece saatlerinde 
balık avına çıkan 
balıkçıların ağlarına 
Kapıdağ ile İmrah 
Adası arasında 
ilginç balıklar 
takıldı. Balıkçıların 
ağlarına takılan 
ilginç balığın ağzı, 
depolarda yükleri 
taşıyan forklift 
aracının paletlerine 
benziyor.
Ayrıca testere gibi 
keskin olan diş
leriyle balıkçıların 

ağlarını parçalayan 
bu balık sürüsünü 
ilk kez Marmara 
Denizi’nde gördük
lerini belirten 
balıkçılar, "Yıllardır 
Marmara'da balık 
avlıyoruz, bu sular
da 25 cins balık 
çıkar. İsmini 
bilmediğimiz bu tip 
bir balığı ilk defa 
gördük. Bilim 
adamlarından bu 
balık hakkında bilgi 
almak istiyoruz. 
Mavi gözlü, pembe 
derili balığın ağız 
yapısı diğer balık
lara benzemiyor. Biz 
de ne isim taka
cağımızı bilmiyoruz.

Tazmanya kaplanı 
bulan yaşadı 
Uzun zaman önce 
soyu tükenen 
Tazmanya 
kaplanının 
yaşadığını kanıt
layan kişiye yak
laşık 1 milyon 325 
bin YTL’lik ödül 
vaat edildi.. 
Haftalık "The 
Bulletin" dergisinin 
editörü Garry 
Linnell, ödülün 
Avustralya'nın en 
uzun süredir 
devam eden gizem
lerinden birinin 
çözümüne yardım
cı olacağını 
umduğunu söyledi. 
AvrupalIlar tarafın
dan avlanan, bili
nen son Tazmanya 
kaplanı, 1936'da 
ölmüştü. Kaplan 
bir zamanlar 
Avustralya'nın 
çeşitli yerlerinde 

L görüldügü halde, 

son olarak güney
deki Tazmanya 
adasında yaşadığı 
için bu isimle 
anılıyor.
Tazmanya kaplanı 
ile ilgili en son 
olarak geçen ay bir 
Alman turist iddia
da bulundu. Turist, 
St. Clair gölü 
yakınında bu hay
vanın fotoğrafını 
çektiğini öne 
sürdü. Çeşitli 
uzmanlar Alman 
turistin çektiği 
fotoğrafın kaplana 
benzediğini, ancak 
dijital makineyle 
çekildiği için 
bunun gerçek bir 
Tazmanya kaplanı 
olup olmadığının 
doğrulanamaya- 
cağını söylediler. 
Yetkililer, her yıl 
Tazmanya 
kaplanıyla ilgili 150 
kadar iddiayı 
araştırıyor.

Gaziantep'te, çapı 45 
santimetre olan 
yabani mantar 
bulundu.
Merkez Şehitkamil 
İlçesi Sof Yaylası 
Karadede Köyü'nde 
bir çiftçi, çapı 45, 
boyu 25 santimetre 
olan bir mantar 
buldu. Çiftçi, hay
atında ilk kez 
gördüğü bu büyük
lükteki mantarı, İl 
Tarım Müdürlüğü'he 
teslim etti. 
İl Tarım Müdürü 
İbrahim Yılmaz, dev 
yabani mantarı Sof 
Yaylası'ndaki 
Karadede Köyü'nde 
yaşayan bir çiftçinin 
bulup kendilerine 
getirdiğini ifade 
ederek, "Çapı 45, 
boyu 25 santimetre 
geliyor. Türkiye'de 
yaklaşık 70 tür 
yabani mantar 

-bulunuyor. Çiftçi 

tarafından getirilen 
mantar, bugüne 
kadar görülen en 
büyük mantar. Böyle 
bir tür mantara rast
lamadım. Türünü 
öğrenmeye çalışıy
oruz" dedi.
Yılmaz, ilkbaharda 
doğada görülmeye 
başlanan mantar
ların kesinlikle 
yenilmemesi gerek
tiğini de hatırlatarak, 
"Sof Yaylası'nda ilk 
kez böyle büyük bir 
mantar gördük. Bu 
arada mevsimi 
olduğu için vatan
daşların zehirli man
tarlar karşısında 
dikkatli olması 
gerekiyor. Doğada 
kendiliğinden 
yetişen yabani man
tarların yenilmesin
den dolayı ölümle 
sonuçlanan zehirlen
me olayları meydana ■ 
gelmektedir. J
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I DAVETİYE SEZONUNU BANLATTIK |

■ TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 1
DAVETİYELERİ I

EN UYGUN FİYATLARLA ... |
Fatura & Gider Makbuzu 

Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
İrsaliyeli Fatura & El İlanı 

Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ



Ticaret Borsasındaki seçimlerde Mustafa Doğan Meclis Başkanlığına seçildi

Ticaret Borsasızda sular duruldu
Gemlik Ticaret Borsası’nda dün yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerinde, Erdoğan Barutçuoğlu’nun adaylıktan çekilmesi sonucu tek aday 
kalan Mustafa Doğan oy birliği ile Başkan seçildi. Borsa'da tüm organların seçimleri böylece tamamlanmış oldu. Haberi sayfa 5’de

TjR şaranpole uştu
Borusan yolunda meydana gelen 
kaza özel bir taksinin yanlış solla

masından meydana geldi.
Önceki gün BOTAŞ Çevrim İstasyonu 
yakınlarında meydana gelen trafik kaza
sında, Muhammet Atçi adlı TIR 
şoförünün kullandığı aracın önüne çıkan 
özel bir araca çarpmamak için sürüçü 
direksiyonu kırınca, TIR 10 metre şaran- 
pole uçtu. Kazada üç kişi hafif yaralandı.

Haberi 4’de

Belediye Başkanının M. Ağım Hastanesi Ek Binasına çıkan ödenek konusunda yaptığı açıklamaya tepki geldi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ne oluyor böyle..
Geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut ve Hastane Demeği yöneticileri, Muammer 
Ağım Devlet Hastanesinin yapılan ek binasınmın 
cam ve pencerelerini, dernek parası ile yaptırmak 
için ihale sözleşmesi imzaladılar.

Nurettin Avcı’mn gazetemize yaptığı açıklama
da, ek hastene binasına, İl Özel idare Bütçesinden 
900 bin YTL çıkardığım açıklaması üzerine 
Başkanın, “Lafla hizmet üretilmez.” sözü, Avcı ile 
bu açıklamanın muhatabı İlçe Başkanı Enver 
Şahin’i yeniden basının önüne çıkardı.

Ak Partinin dört İl Genel Meclis üyesi var.
Tümü biraraya gelerek, İlçe Başkanlığında yap

tıkları basın toplantısında, Gemlik’e yapılan 
hizmetleri anlatıyorlar..

Bu arada Muammer Ağım Devlet Hastanesinin 
tamamlanması için de 900 bin YTL’riin çıktığını, 
Bayandırlık İl Müdürlüğünün yapacağı keşif ve 
ihale ile noksanların tamamlanacağı duyuruluyor.

Bundan sonra Hastane Derneği, ellerindeki kıt 
birikimi cam ve pencerelerin ihalesinde kullan
mak için ihale açıyor..

Başkan Turgut’un kendi partililerinin, İl Genel 
Meclisi’nde Gemlik M.A. Devlet Hastanesine 
ödenek çıkarılmasına “lafla hizmet üretilmez” 
demesi, “siz, iş değil, laf ürektiyorsunuz” demek 
anlamına geliyor.

Nurettin Avcı, dün yaptığı basın toplantısına, İl 
Genel Meclisi kararlarını da getirmiş..

Bu kez Avcı, “Elinizdeki parayı cama, pencereye 
değil, il genel meclisinin harcamasını yapmadığı 
alet edavatı yapın” diyor.

Sizin anlayacağınız Ak Parti içindeki İlçe 
Yönetimi ve II Genel Meclisi üyeleri ile Belediye 
Başkanı arasındaki soğuk savaş sürüyor.

Bunu bir kez daha gördük.
Yani, Ak Parti’de sular durulmuş değil..

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ve İl Daimi Encümen üyesi Nurettin 
Avcı, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un M. Ağım Devlet Hastanesi ek 
polikliniği için İl Özel İdaresinden 900 bin YTL ödenek çıkmasına, “Lafla 
hizmet üretilmez” demesine tepki gösterdiler. Avcı, “Dernekte birikmiş 
parayla cam çerçeve yaptıracaklarına, keşke hastaneye alet edavat 
alsalardı.” dedi. Avcı, yaptıklarından dolayı muhataplarının Vali, 
Kaymakam ve İl Başkanı olduğunu dikkat çekti.
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un geçtiğimiz gün
lerde Muammer Ağım 
Devlet Hastanesinin ek 
binasının cam ve 
pencerelerinin ihalesinin 
sözleşme töreninde yap
tığı konuşma, Ak Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin ile 
aynı partiden İl Daimi 
Encümen üyesi Nurettin 
Avcı’nın tepkisine neden 
oldu. Avcı, çıkarılan 900 
bin YTL’nin belgelerini 
basına gösterdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün
Haberi sayfa 3’de

Ülkücülerden bayrak
olayına tepki

Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
üyeleri dün saat 
17.oo de İstiklal 
Caddesine Türk 
bayrağı asarak 
Mersin’de yaşanan 
bayrak olayını

kınadılar.
Ülkücüler, İstiklal 
Marşından sonra 
“Türk bayrağına 
uzanan eller kırıla
cak." diye slogan 
attılar.
Haberi sayfa 5’de

Şehit Efhem İlköğretim 
Okulundamenenjitkoteu 
Şehit Ethem İlköğretim Okulu birinci sınıf 
öğrencisi Osman Özdemir’de menenjit 
hastalığının görülmesi üzerine hastaneye 
kaldırılırken, Okulda öğrencilerin kul
landığı her yer Sağlık Grup 
Başkanlığınca ilaçlandı. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Gülü seven dikenine katlanır....

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca

Belki bir gün sıra sende
Yeni Türk Ceza Yasası ve Ceza Muhakemeleri Usul Yasası 

çok konuşulacak ve tartışılacak.
Özellikle Türk Ceza Yasası'nın Basınla ilgili bölümleri çok 

ağır yaptırımlar içeriyor.
İnsan haklarını korumak adına yapılan düzenlemeler, hırsıza, 

soyguncuya, vurguncuya, kapkaççıya deşifre ayrıcalıkları 
sağlıyor.

Gazeteciler, kapkaççının fotoğrafını çekemeyecek, televizy
oncular hırsızın görüntülerini yayınlayamayacak.

01 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek olan yasa, basının görme, 
işitme, dokunma duyularını yok edecek.

Öyle anlaşılıyor ki yasa koyucu siyasal otorite 
görmedim,duymadım, dokunmadım diyen bir medya topluluğu 
istiyor.

Demek ki basından rahatsız.
Basından niye rahatsız olunur ?
Belki de bu yasanın bu biçimde çıkarılıp yürürlüğe 

girmesinde bu sorunun yanıtı yatıyordun
Oysa,
Basın Özgürlüğü bir gün herkese gerekli olur.
Tıpkı hukuk gibi..
Dün hukuka ihtiyacı olanlar,adaletten medet umanlar bugün 

hukuku yok sayıyorlar.
Ama iktidar baki mi?
Gün gelecek iktidar bitecek.
İşte o zaman hukuk talebi yeniden doğacak.
Yasama, Yürütme, Yargı...
Mahşerin üç atlısı..
Yan yana ama ayrı kulvarlarda koşan üç demokrasi erki..
Bu üç erk bir merkezde toplanamaz.
Toplanırsa adı başka olur.
Tarihin sayfaları bu üç erki üzerine toplamaya kalkışanların 

başına gelenleri çok açık bir biçimde yazıyor.
Merak eden açsın okusun.
Onun için ;
Türk basınını yönetenlerin "aczine"rağmen basına gerçek 

özgürlüğü vermek ve yasalarla koruma altına almak siyasi 
otoritenin birincil görevi olmalı.

Basın kitle iletişiminde önemli bir güçtür.
Onun sesini kısmak,sağlıklı haberleşmenin de önünü tıka

maktır.
O halde, gülü seven dikenine katlanacak.
Kamil Paşa eli sıkı bir kimseymiş.
Gerek kişisel harcamalarda bulunurken gerekse devlet gider

leri söz konusu olduğunda ince eleyip sık dokurmuş.Bu yüzden 
de adı Yahudiye çıkmış. Bununüzerine Eşref, Paşa'ya şu 
dörtlüğü yazmış.

Hazır elbise satan kavm-ı yahuddan birisi
Bana bir kaşkariko(oyun)eyledi külliyet ile
Ben anın anesini .babasını beller idim
Sadıra'zam darılır,gayret-i milliye ile.
Bu dörtlüğü Kamil Paşa'ya ulaştıran gammazlar :
"Artık Eşrefin çanına ot tıkama zamanı geldi efendimiz " der

ler.
Kamil Paşa ise:
"Eşref asılacak olsa ,darağacının altında durup ona destek 

olurum. Eşrefin kılına dokunulmasını istemem.Çünkü onlar 
devlet bahçemizin çiçekleridir. Gülü sevdiğimize göre dikenine 
katlanacağız."

GEMLİK

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM Mil MM

İstanbul’un 
arka sokaklarında 
ahşap, üç katlı bir 
evde yaşıyordu 
Sonay.. .Komşular 
ı onun ailesiydi 
bekar evinin... 
Tansiyon hastası 
Ayşe teyze, ahşap 
tahtalardan alt 
katlara doğru 
yayılan seslerden 
sık sık rahatsız 
olur ve oklava ile 
tavana vurarak 
‘evladımmm, biraz 
yavaş...’ diye 
seslendiğinde, 
Sönay, yürürken 
titizlenirdi.

Bu evde kapılar 
hiç kilitli değil
di... Hiç 
ummadığın ah 
Sonay’ın kapısı 
vurulur, 
zeytinyağlı dolma 
ya da pişen bir 
yemek ona 
sunulurdu.. 
Üniversitede 
okuyordu. Ev 
halkının tek 
bekarıydı...

Ev halkı onu 
evlat gibi bilirdi...

Sokak kapısın
da evin tüm kat
larına bağlı olan 
ip, dış kapıyı 
otomatik olarak 
çalıştıran bir 
mekanizmaydı. 
Sokak kapısında 
boş makarayı 
harekete 
geçirdiğin an, zil 
çalardı. Ardından 
kim çabuk 
davranırsa, kapıyı 
da o açardı.

Yalnızdı...
Kafasını cam

dan çıkarsa, 
Rahmiye 
teyzesinin dünya 
güzeli kızı Gülnaz 
ile gözgöze gelir
di. Gülnaz sar
dunyaların içine 
gizlenircesine 
Sonay’a 
bakarken, yaka

landığı anda 
yanakları al al 
olup, içeri 
kaçıverirdi 
aniden...

Sonay, bazen 
Rahmiye 
teyzesinin ısrarı 
ile ziyaretine git
tiğinde, çiçekli 
basma elbiseli, 
beline kadar uzun 
lüle saçlı Gülnaz 
ile bakışırlardı..

Kaçamak 
bakışlar uzunca 
bir süre devam 
etti.Günler geçiy
ordu...Bir gün 
Sonay, okuldan 
tanıştığı Bekir’i 
evine 
getirdi.Ancak, 
Bekir’in gözü de 
Gülnaz’daydı..

Gülnaz elinde 
portakal-elma ve 
sebze dolu file ile 
evin kapısını çal
mak üzereyken, 
Bekir ile karşı 
karşıya gelmişti. 
Bekir, Sonay’ın 
çok hasta 
olduğunu ve onu 
çağırdığını söyle
di. Gülnaz, elinde
ki fileleri evine 
bıraktı ve 
Sonay’ın odasına 
yöneldi.

Gülnaz, yerde 
yatıyordu. 
Bağırıyor, sesi 
çıkmıyordu.. İşte 
o anda Sonay, 
odanın kapısını 
açar açmaz 
Bekir’in ağır 
vücudunu 
Gülnaz’ın 
üzerinde gördü.. 
Gözleri ile 
Sonay’dan yardım 
istiyordu.. .Sonay, 
donup kalmış bir 
şekilde seyrediy
ordu... Yarı çıplak 
bir şekilde kalan 
Gülnaz’ın beyaz 
bacaklarına bakıy
ordu. Hevesini 
almış bir canavar

gibi, salyalarını 
akıtıp evden çıktı 
Bekir...

O akşam eve 
geç geldi, 
Sonay... Sabaha 
karşı bir ses duy
muştu...Öyle bir 
çığlık ki, ahşap ev 
sarsılıyordu 
deprem 
olmuşçasına...

Rahmiye 
teyzenin evinde 
soluğu alan 
Sonay, ütü kordo
nuna asılı bir şek
ilde Gülnaz’ı 
buldu karşısın
da...

Günler aylar 
geçmişti..Gülnaz’ı 
n özenle baktığı 
sardunyalar sol
muştu...

Sonay, 
Rahmiye teyzesini 
sık sık ziyaret 
ediyor, onun acılı 
yüreği karşısında 
sessiz kalıyordu..

Gülnaz’a, 
yardım edebilir
di...Seyretmişti, 
sadece...Gülnaz’ı 
n çırpınışlarını, 
açılan göğüsleri
ni..Gözlerindeki 
yal varışı...solan 
elma yanakları, 
kocaman gözbe- 
bekleri beynine 
kazılmıştı adeta 
Sonay’ın...

Haftalar sonra j 
köyden bir mekt- 1 
up geldi.
Mektupta 
Sonay’ın 
kızkardeşiniı. inti- I 
har ettiği yazıhy- 1 
dı. Aile tecnvüze I 
uğrayan kızlarının 1 
intiharını büyük 
bir onur meselesi I 
saymış ve 
cenaze** 
almay
memiş. i

Şimdi । 
gözbebe

bile

or.ay’ın

Gülnaz’ın zbe- 
bekieri olm ştu.
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Belediye Başkanımn M. Ağım Hastanesi Ek Binasına çıkan ödenek konusunda yaptığı açıklamaya tepki geldi

Avcı/’Hizmetten gocunmamak gerekir” 
Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ve İl Daimi Encümen üyesi Nurettin Avcı, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un M. Ağım Devlet Hastanesi ek polikliniği için İl Özel İdaresinden 900 bin YTL 
ödenek çıkmasına, “Lafla hizmet üretilmez” demesine tepki gösterdiler. Avcı, “Dernekte birikmiş

parayla cam çerçeve yaptıracaklarına, keşke hastaneye alet edavat alsalardı.” dedi. Avcı, yaptık
larından dolayımuhataplarının Vali, Kaymakam ve İl Başkanı olduğunu dikkat çekti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
IAK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ile İl Genel 
Meclis ve İl Daimi 
^Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı, dün 
birlikte yaptıkları 
ortak açıklamada, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
sözlerine yanıt 
verdiler.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
ek poliklinik 
binasının tamam
lanması için 
yapılan ortak açık
lamada, 900 bin 
YTL ödenek 
çıkarıldığının açık
lanmasının ardın
dan, Mehmet 
Turgut'un binada 
pencere ve cam 
ihalesi imza 
töreninde yaptığı 
açıklama akıllara 
soru işareti bırak
mıştı.
Başkan Turgut'un 
"Lafla hastane 
işleri yürümez" 
"900 bin YTL'nin 
çıktığı söyleniyor,

II Encümen daimi üyesi Nurettin Avcı, Ak Parti İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile yaptıkları ortak açıklamada. Belediye Başkanı Mehmet
Turgut'a cevap verdiler. Avcı, “muhatabımız
biz bir şey 
görmedik" sözleri 
ne tepki gösteren 
Nurettin Avcı ile 
Enver Şahin, 
paranın çıktığını 
gösteren belgeyi 
göstererek, 
"Altında Vali'nin 
imzası bulunan 
belge gerçektir."

TAŞI
gediğine

İnan TAMER

35 bin polis daha..
İç İşleri Bakanı’na göre 35 bin 

polise ihtiyaç varmış.. 
Her halde gelişmişliğin sonucun 
dan olsa gerek...

dediler.
"Gönül isterdi ki 
Sayın Başkan 
halka hizmet adına 
yapılan böyle bir 
çalışma için 
teşekkür edip, 
dernekte birikmiş 
15 bin YTL ile cam 
çerçeve yapacağı
na, bu işler nasıl 
olsa özel idare 
eliyle yapılacak, 
diye düşünüp, has
tanenin eksiği olan 
alet, edavat atımın
da kütlansaydı." 
diyen Nurettin 
Avcı, hastaneye 
sarf malzemesi 
almadıklarını söyle
di.
MUHATAPLARIMIZ 
BELLİDİR
Nurettin Avcı, yap
tığı açıklamada 
"Ayrıca halka 
hizmet için yap
tığımız işlerie ilgili 
olarak İl Genel 
Meclisi Daimi 
Encümen Üyesi 
sıfatıyla Devlette 
muhatabımız Vali 
ve Kaymakamlar, 
siyasette 
muhatabımız ise İl

Vali ve Kaymakamdır “
Başkanı ve İlçe 
Başkanlarıdır.
Belediye ve yap
mayı düşündüğü 
hizmetler bizim 
dışımızdadır.
Halka hizmet adına 
kimsenin gocun
ması gerekmez, 
herkes kendi işine 
bakmalı, hizmeti 
artırmanın yollarını 
aramalıdır.
Sayın Başkan, has
tane için gözden 
çıkardığı parayla 
inşallah Gemlik'in

ihtiyacı olan 
okullar için arsa 
üretir, sonra da 
okul yapar, biz de 
kendisine teşekkür 
ederiz" dedi. 
İnsan sağlığı 
konusunda ken
disinin ne kadar 
hassas olduğunun 
Gemlik halkı 
tarafından 
bilindiğine dikkat 
çeken Nurettin 
Avcı, "Ayrıca yine 
Gemlik'tiler benim

ve il genel meclisi 
üyeleri 
arkadaşlarımla 
birlikte lafla hizmet 
üretmediğimizi, 
yetki alanımız 
içersinde ilk defa 
beklenenlerin 
üzerinde hizmet ve 
yardım 
sağladığımızı bütün 
muhtar 
arkadaşlarımız iyi 
bilirler." şeklinde 
konuştu.

ı.

Nurettin Avcı açıklamasında M. Ağım Devlet 
Hastanesine çıkarılan 900 bin YTL. ödeneğin 
kararı altında Valinin de imzası olduğunu söyledi.

■ ŞAHİN. A. Yaşar AKBEY, Nazım ÇAKMAK VC SUieyıımı u.. u un- >*■ 
Valilikçe havalesi yapılan İl Sağlık Müdürlüğü’nün 15/03/2005 tarih v 

k gereği düşünüldü.
/ERİLEN KARAR: , • , __ .
•ncümenimizce yapılan çalışma neticesinde 2005 YILI İL ÖZEL İDARESİ Y fi 

AMLARININ;
İLÇESİ
İnegöl •
Orhangazi
Gemlik

Nilüfer 
Nilüfer 
Karacabey 
Mudanya 
Osmangazi 
Yıldırım 
Yıldırım 
İnegöl.1 ■> 
Mudanya

İSİN ADI _______________
Devlet Hastanesi Ek Bina 
Devlet Hastanesi Ek Bina 
Devlet Hastanesi Ek Bina 
Dörtçelik Çocuk Hastanesi 
Dörtçelik Ruh Sağlık. Hastanesi 
Ataevler Sağlık Ocağı 
Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağı 
Esence Sağlık Ocağı
112. Komuta Merkezi 
Cumalıkızık Sağlık Ocağı 
Esencvler Sağlık Ocağı • 
Merkez İ.No’lu Sağ.Ocağı 

MerRez 1 No’iu Sağ. Ocağı

(2004)
(2004)
(2004)
(2005)

ÖDENEK
900.000,00.-YT1 
900.000,OO.-YFl 
900.000,00.-YTI

İ2.jİ3.985,UU.-V n 
851.420,00. ATI 
3 50.000,00.-YT1 
35O.OOO.OO.-YT1 
110.000,00.-YT1 
450.000,OO.-Yfl 
288.000,00.-YT 
425.000,00.-YT 
294.000,00.-YT 
428.000,00.-YT1 
350.000,00.-YT
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Borusan yolunda meydana gelen kazada can kaybı olmadı

TIR şaranpole uçtu
Hatalı sollayan özel araca çarpmamak için direksiyon kıran TIR 
şoförü şaranpole uçtu. Kazada üç kişi hafif şekilde yaralandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Borusan olunda 
meydana gelen 
trafik kazasınnda, 
hatalı sollayan özel 
aracı altına almak 
istemeyen TIR 
şoförü, az daha 
canından olacaktı. 
Olay, önceki gün 
saat I6.00 sıraların
da GEMPORT 
limanına Bursa’dan 
bir konteyner içinde 
yük götüren 16 ZL 
042 plakalı 
Muammet Atçi 
yönetimindeki TIR, 
Borusan yolunda 
bulunan BOTAŞ 
Çevrim İstasyo 
nunu geçince, karşı 
yönden gelen 34 ZA 
219 plakalı Yalın 
Kuzu yönetimindeki 
özel oto önündeki 
kamyonu hatalı 
olarak solladı. 
TIR şoförü özel 
aracı altına alma-

Muammet Atçi yönetimindeki kontenyer taşıyan TIR 
BOTAŞ Çevrim İstasyonu yakınlarında karşı yönden gelen 
araca çarpmamak için direksiyon kırınca şaranpoye uçtu.

,t- J IJP1'

mak için direksiy
on kırınca 10 metre 
derinlikteki şaran
pole uçtu. Bu arada 
özel oto I UK a şek
ilde hafif çarptı. 
UCUZ ATLATTILAR 
TIR’da bulunan 
şoför Muammet Atçi 
ile yanındaki Tarık 
Demir kazayı hafif 

sıyrıklarla atlatır
larken, özel otoyu 
kullanan Yazaki fir
masında görevli 
Yalın Kuzu da olay
da hafif yaralandı. 
Yaralılar kaldırıldık
ları hastanede ayak
ta tedavi gördükten 
sonra taburcu 
oldular.

Olay üzerine İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı soruş
turma başlattı 
Kazayı hafif sıyrıkla 
atlatan TIR şoförü 
Muammet Atçi, 
"Verilmiş sadakamız 
varmış. Az daha 
canımızdan 
olacaktır”dedi.

DYP’li hanımlar
Sultan anneyi unutmad

Seyfettin ŞEKERSÖZ Kad,n Ko,,an
Başkanı Nuray

Yaşlılar Haftası 
nedeniyle ilçe 
içinde çeşitli yerleri 
ziyarette eden DYP 
İlçe Kadın Kolları 
üyeleri yaşlı insan
lara yardımda 
bulundular.
Orhaniye Mahallesi 
Topçular Caddesi 
girişinde oturan 85 
yaşınaaKi Kimsesiz 
Dönüş Bayraktar'! 
(Sultan Anne) 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesi'nde 
ziyaret eden DYP

Erten ile komisyon 
üyeleri, yaşlı kadına 
para yardımında 
bulundular.
Yıllar önce 
dul kaldıktan sonra 
bir daha evlen
meyen ve kimsesiz 
olarak yaşayan 
Sultan Anne'nin 
komşuları tarafın- | 
dan bakıldığım 
söyleyen DYP’li 
kadınlar, 
Yaşlılar Haftası'nda 
kendisini unutma
yarak gönlünü 
aldılar.

PİRELLİ’DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 

ŞİMDİ AL
AĞUSTOSTA 

ÖDE

Kızılay yararına resim seroiii
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Resim Sanatçısı 
Melek Erken 
tarafından Gemlik 
Kızılay derneği 
yararına sergi 
açıldı.
Belediye Sergi 
Salonundaki 
açılışın kurdelesi
ni Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay kesti. 
Satılacak tablolar

dan belirli bir mik
tarının Kızılay 
Derneğine 
bağışlanacağı

sergide kara 
kalem ile yağlı 
boya eserler 
bulunuyor.

ÖZKAYA OTOMOTİV TURİZM LTD. ŞTİ. ABONE OLDUNUZ MU?
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70

Fax: (0.224) 514 40 44
Kfrfez ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN
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yiMerden Bayrak olayına tepki
Gemlik Ülkü Ocakları Derneği üyeleri dün İstiklal 
Caddesine Türk Bayrağı asarak saygı duruşunda 

bulundular

Şehit Efem Mfelim 
ObUı nmnjit tan

Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
üyeleri, Mersin de 
Bayrak yakma 
olayına tepki olarak 
İstiklal Caddesine 
türk bayrağı astılar. 
Dün, saat I7.oo 
sıralarında bir grup 
ülkücü genç,

ELEMAN ARANIYOR
İş yerimizde çalışmak üzere 

Deneyimli bay ve bayan 
- Garson

- Kasiyer
- Yıkamacı 

aranmaktadır. 
Başvuruların şahsen yapılması 

gerekmektedir.
Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 

Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL

Batum İş Merkezi 
ile Gürle İş 
Merkezinin 
üzerinden büyük 
bir türk bayrağını 
İstiklal Caddesine 
asarak, İstiklal 
Marşı söylediler. 
Bu arada İstiklal 
Marşını duyan

vatandaşlar da 
saygı duruşuna 
katıldılar.
Ülkücü gençler 
daha sonra “ Türk 
bayrağına uzanan 
eller kırılacak” 
şeklinde slogan 
atarak 
dağıldılar.

lııııırk Muta 
CıUııılt restore tdilmij, 

kulluıııma lm;tr 
.2kadı,khçeli,hikalorifer[i 

SılıiUtıı Sinlik
VİLLA

Tel;513O

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Şehit Etem 
İlköğretim 
Okulu'nda bir 
öğrencinin 
Menenjit hastalığı
na yakalanarak 
tedavi altına alın
ması veliler arasın
da korku yarattı. 
Beş Gün önce bir
inci sınıf öğrencisi 
Osman Özdemir'in 
hastalanarak 
Babası Süleyman 
Özdemir tarafından 
hastaneye 
götürülmesiyle 
başlayan panik 
okula çocuklarını 
gönderen velilere 
sıçradı.
Öğrenci Osman 
Özdemir'in Bursa 
Çocuk Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alınmasının 
ardından okulda 
önlen alınmadığı 
iddiasıyla veliler 
çocuklarını 1 Nolu 
Sağlık Ocağı ile

Ticaret Borsası’nda sular duru du
Gemlik Ticaret Borsası’nda dün yapılan Meclis Başkanlığı seçim
lerinde Erdoğan Barutçuoğlu’nun adaylıktan çekilmesi sonucu 
tek aday kalan Mustafa Doğan oy birliği ile başkan seçildi.
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda 
başlayan seçim 
dalgalanması dün 
meclis başkanı 
seçimi için 
tarafların anlaş
masıyla mutlu 
sona ulaşıldı. 
Borsa Meclisinde 
en yaşlı üye 
sıfatıyla oturumu 
açan Erdoğan 
Barutçuoğlu, 
meclis başkanlığı 
adaylığından çek
ildiğini söyledi. 
Erdoğan 
Barutçuoğlu’nun 
çekilmesiyle tek 
aday kalan Mustafa 
Doğan, oy birliği ile 
Ticaret Borsası 
Meclis Başkanı 
oldu.

Sahil Devlet 
Hastanesine kont
role götürdüler. 
HASTALIK 
DOĞRULANDI 
Gemlik Sağlık 
Grup Başkanı Dr. 
Besim çavuşoğlu, 
konu hakkında 
bilgi verirken 
Bursa’da tedavi 
altına alınan 
öğrencinin menen
jit hastalığına 
yakalandığını 
doğruladı. 
Çavuşoğlu, dün 
sağlık ocağı ile 
Sahil Devlet has
tanesine tedaviye 
getirilen öğrencil
erde Menenjit belir
tisine rastlan
madığını söyledi. 
Çevre sağlığı ekib
inin okula giderek 
hijyen çalışmasına 
başladığını bildiren 
Dr. Besim 
Çavuşoğlu, başta 
tuvaletler olmak 
üzere okulda 
öğrencilerin kul

Mustafa Doğan'ın 
yardımcılığına yine 
oy birliği ile Zeki 
Başaran getirilirken 
denetçiliklere 
Adem Kaptan ile 
Rıza Taşar getirildi. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 

landıkları birçok 
yerin ilaçlandığını 
söyledi.
Şehir şebeke içme 
suyundan da 
numune alınarak 
Bursa'ya 
gönderileceğini 
bildiren 
Çavuşoğlu, 
öğrencinin 
ailesinin sağlık 
ocağında hastalık 
üzerine bil
gilendirildiklerini 
ve ilaç tedavisi 
uygulamasına 
geçildiğini 
söyledi.
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
birinci sınıfında 
okuyan Osman 
Özdemir'in sınıf 
arkadaşlarına da 
koruyucu ilaç 
tedavisi uygu
landığını söyleyen 
çavuşoğlu, okulda 
karantina başlatıl
masının söz 
konusu olmadığını 
bildirdi.

Mehmet Dillioğlu 
ile Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
bundan sonra 
yapılacak hizmet
lerin birlik ve 
beraberlik içinde 
olacağını söyledil
er.
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Töre cinayetleri 
Newsweek,te

Amerikan 
Newsweek dergisi 
bu haftaki sayısın
da, Almanya'nın 
başkenti Berlin'de 
sokak ortasında 
töre cinayetine kur
ban giden Hatun 
Sürücü'den yola 
çıkılarak, namus 
cinayetlerinin 
Avrupa'ya yayılan 
bir sorun olduğunu 
savundu.
Stefan TheİI imza
sıyla, "İçimizdeki 
Barbarlar" başlığı 
altında verilen hab
erde, Avrupa'daki 
2*nci ve 3'üncü nesil

Müslüman göçmen
lerin Batılı yaşam 
tarzına uyum sağla
yarak bu sorunları 
bitireceği yönündeki 
umutların da boş 
çıktığı ifade edileli. 
"Töre cinayetleri 
Avrupa genelinde 
şok dalgaları

yaratıyor" diyen 
Newsweek, 
Avrupa'daki 
Müslüman göçmen
lerin büyük 
bölümünün hala 
geleneksel değerler
ine sıkı sıkıya bağlı 
kaldığını 
vurguladı.

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00

BAYRAM O G LU ’ N D AN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YIL PEŞİN ■ Taksitle 10 YIL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN - Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
BUZDOLABI
AVİZE ÇEŞİTLERİ

<=> HER MARKA MASA
TELEFONLARI

•=> TELSİZ TELEFONLAR 
ELEKTRİK

■=> SÜPÜRGELERİ
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

Arınan, Kapsam ı 
soruşturma yapılabilir’
Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri 
Kofi Annan, 
geçtiğimiz ay 
öldürülen eski 
Lübnan başbakanı 
Refik Hariri'nin 
öldürülmesiyle 
ilgili daha kapsamlı 
soruşturma 
yapılabileceğini 
söyledi.
Cezayir'deki Arap 
Birliği Zirvesi'nde 
konuşan Annan, 
"Cinayetin

ertesinde kur
duğum BM soruş
turma misyonunun 
raporunun birkaç 
gün içinde yayım
lanmasını bekliyo
rum. Daha kapsam
lı bir soruşturma 
da gerekebilir" 
dedi.
BM heyeti, 
14 Şubat'ta 
Beyrut'taki suikas- 
tle ilgili olarak 
incelemesini geçen 
hafta tamamlamış

ve New York'a dön
müştü. Heyet, 24 
Şubat'tan itibaren 
Beyrut'ta 
incelemeler yapıy
ordu. Diğer 
taraftan, Annan 
Suriye askerleri 
ve istihbarat 
görevlilerinin de 
Lübnan'daki 
meclis seçim
lerinden önce 
Lübnan'dan tam 
olarak çekilmelerini 
istedi.

İstikrar ve büyüme
paktı onaylandı

Ana gündem mad
desi "Durgunluk 
içindeki Avrupa 
ekonomisini can
landırıcı tedbirler 
almak" olan zir
venin ardından, AB 
Dönem Başkanı 
Lüksemburg 
Başbakanı Jean- 
Claude Juncker, AB 
Komisyonu Başkanı 
Jose Manuel 
Barroso, 
Lüksemburg 
Dışişleri Bakanı 
Jean Asselborn, AB 
Dış Politika Yüksek 
Temsilcisi Javier 
Solana ortak bir 
basın toplantısı 
düzenlediler. 
İstikrar ve Büyüme 
Paktı'm onaylayan 
liderler, "Euronun 
değerini korumak 
için belirlenen ve 
kamu harcamalarını 
üye ülke 
bütçelerinin yüzde 
3'üyle sınırlayan 
kuralın esnekleştir
ilmesi" üzerinde 
anlaştı. Yeni strate
jiyle rekabet hede
fleniyor. Aynı 
zamanda, serbest

ticaret ve hizmet 
sektöründe ulusal 
sınırların tamamiyle 
ortadan kaldırması 
amaçlanıyor. Bu 
amaçla, AB 
Komisyonu "Hizmet 
Sektörü 
Yönetmeliği" hazır
ladı.
Toplantıya başkan
lık eden Dönem 
Başkanı 
Lüksemburg 
Başbakanı Jean- 
Claud Juncker, AB 
çapında hizmet sek
törlerini liber
alleştirme, yani rek
abete açma plan
larının Fransa ve 
diğer bazı ülkelerin 
kaygıları da göz 
önüne alınarak 
yeniden değer
lendirileceğini 
söyledi. Sosyal 
güvenlik ve 
sağlık reformlarını 
da masaya 
yatırdıklarını 
belirten Juncker, 
bu konularda hala 

zayıf olduklarını 
kaydetti.
Ayrıca liderler, 
Avrupa Konseyi ve

Avrupa 
Komisyonu'nun, 
çalışanların 
katkılarının arttırıl
ması, geç emeklilik 
ve düşük emekli 
ödemelerinin de alı
nacak önlemler 
arasında yer 
aldığının altını çizdi. 
Barroso ise, "Ben 
son derece iyimser
im ve Lizbon 
Stratejisi sürecinde, 
AvrupalInın gurur j 
duyacağı reformlara 
imza atacağımıza 
inancım sonsuz" 
diye konuştu.
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Meslek Liseleri’ne
yeni düzen

SSK ve Baj’Kur emeklilerine 
200 YIL fark ödenecek

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
mesleki eğitim 
konusunda dağınık
lık olduğunu 
belirterek, toparlan
maya ihtiyaç bulun
duğunu söyledi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi arasında 
mesleki ve teknik 
eğitime ilişkin pro
tokol imzalandı. 
Çelik, Bakanlık 
Başöğretmen 
Salonu'nda düzen
lenen törende yap
tığı konuşmada, 
mesleki eğitimin iyi 
durumda olmadığı 
ve mutlaka ayağa 
kaldırılması 
gereKtıgı konusun
da görüş birliği 
bulunduğunu ifade 
etti. Bakan Çelik, 
şöyle konuştu: 
"Mesleki ve teknik 
eğitimi çok fazla 
dağıtmışız. Bir 
taraftan endüstri

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
•s Sakana Misina Ağları
* ip

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

meslek liseleri, 
teknik liselerimiz 
var. Bunların 
makineleri, fiziki 
mekanları, teçhizat
ları var. Öte yan
dan, mesleki 
eğitim merkezleri, 
halk eğitim merkez
leri, çıraklık ve 
yaygın eğitim 
merkezleri benzer 
şevler yapıyor. 
Meslek yüksek 
okulları bir başka 
daldan meseleyi 
götürmeye çalışıy
or. Çok fazla bina, 
müdür, müdür 
yardımcısı, çok 
fazla kurum ve 
tabela oluştur

muşuz. Bu konuda 
derlenip toparlan
maya ihtiyacımız 
var."
Çelik, bir 

gazetecinin sorusu 
üzerine, Maliye 
Bakanlığı'ndan 10 
bin sözleşmeli 
branş öğretmeni 
almak için izin iste
diklerini bildirdi. 
Yeterli kadro bulun- | 
madiği için böyle 
bir yola başvurduk
larını belirten Çelik, 
izin verilmesi 
halinde açık bulu
nan branşlardaki 
ihtiyaçları bu yolla 
karşılayacaklarını 
söyledi.

Ankara 7. İş 
Mahkemesi, SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin 2000- 
2002 yılları arasında 
TÜFE farkından 
doğan yaklaşık 200 
milyon liralık ala
caklarının ödenme
sine karar verdi. 
Dayanın bugünkü 
karar duruşmasına, 
davacı Emekli- 
Sen'in avukatı ile 
davalı SSK ve Bağ- 
Kur avukatları ve 
çok sayıda emekli 
katıldı. SSK avukat
ları davanın 
düşmesini talep 
ederken, Bağ-Kur 
avukatları Bilirkişi 
Raporları doğrul
tusunda karar ver
ilmesini istedi. 
Davayı sonlandıran

Özelleştirme ıwWnı atama
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
özelleştirme uygu
lamaları sonucunda 
işsiz kalan ve bila
hare işsiz kalacak 
işçilerden 4 bin 
933'ünü MEB'e 
atadı.
MEB'den yapılan 
açıklamada, ata
maların, Bakanlar 
Kurulu kararı 
uyarınca "geçici 
personel 
statüsünde" 
yapıldığı bildirildi. 
Bilgisayar ortamın

mahkeme, SSK 
ve Bağ-Kur 
emeklilerinin 
2000-2002 yılları 
arasında TÜFE 
farkından doğan 
alacaklarının 
kendilerine öden
mesine karar 
verdi.
3.5 milyon emek
liyi ilgilendiren 
davada Emekli
sen, ayın 3'ünde 
tespit edilen 
TÜFE farkının 
23'ünde ödendiğini 
belirterek aradaki 
20 günlük farkın 
ödenmesini talep 
etmişti. Yargıtay 
yolu açık olan 
davada, yerel 
mahkemenin verdiği 
bu karar ile SSK 
ve Emekli 

da bugün gerçek
leştirilen atamanın 
sonuçları 
"http://personel.me
b.gov.tr" internet 
adresinden öğre
nilebilecek.
Ataması yapılan

Sandığı'na bağlı 
emeklilere yasal faiz 
ile birlikte toplam 
200 milyon lira 
ödenmesi gerekiyor. 
Ödemenin yapıl
ması halinde 
Hazine'den 7 katrily
on lira para 
çakacak.

ların, tebligat bekle
meksizin, atandık
ları il milli eğitim 
müdürlüklerine 
başvurabilecekleri 
bildirildi.

P BURSA HAKİMİYET VE ' 
| KENT GAZETELERİNE I 

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

http://personel.meb.gov.tr
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Kredi kartı kullanmada
püf noktalar

Öğretmen atamaları nokta 
tayini ile yapılacak

DİSK'e bağlı Türkiye 
Devrimci Banka ve 
Sigorta İşçileri 
Sendikası (BANK- 
SEN), tüketicileri, 
kredi kartı kul
lanırken dikkat 
edilmesi gereken 
bazı konularda 
uyardı.
Alınan bilgiye göre, 
Bank-Sen Eğitim 
Dairesi, tüketicileri 
kredi kartı kullanımı 
konusunda bil
gilendirmek ve bil
inçlendirmek 
amacıyla bir çalışma 
hazırladı.
Bankalar açısından 
ekstre dönemi 
sonunda borcunun 
tamamını ödeyen 
müşterinin "iyi" 
müşteri olmadığı 
belirtilen çalışmada, 
borcunu 
kredilendirerek 
asgari ödeme

tutarını ödeyen 
müşterilerin ise 
"iyi" müşteri kate
gorisinde yer aldığı 
ifade edildi.
Çalışmada, öden
meyen tutar 
üzerinden işleyecek 
faizin bankanın 
karını oluşturduğu
na dikkat çekilerek, 
bankalar açısından, 
kredi kartlarının 
ödemeleri kolay
laştıran bir araç 
değil, faiz getirisi 
oian bir gelir kay
nağı olduğu 
görüşüne yer veril
di. Kredi kartlarının, 

tüketim harcamaları 
içindeki payının 
Türkiye'de yüzde 12 
düzeyinde olduğu 
bildirilen çalışmada, 
bu oranın AB 
ülkelerinde yüzde 
17, ABD'de ise 
yüzde 24 olduğu 
ifade edildi. 
Türkiye'de kredi 
kartının en çok kul
lanıldığı sektörlerin 
başında gıda ve giy
imin geldiği dile 
getirilirken, dünya
da kredi kartıyla tak- I 
sitli alışveriş yapılan 
tek ülkenin Türkiye 
olduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bu 
yılın Ağustos ayın
da 10 bin öğret
menin atamasının 
nokta tayini ile 
yapılacağını söyle
di.
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, TBMM Genel 
Kurulu'nda kendi
sine yöneltilen 
soruların tamamını 
1 saat 20 dakikada 
cevaplandırdı.
7 ilin milletvekilleri 
tarafından illerine 
üniversite kurul
ması yönündeki 
soruları cevap
landıran Çelik, 
fakülte olan illerin 
mevcut altyapısın
dan faydalanılarak 
bu illere üniversite 
kurulacağını, bu 
fakültelerin başka

| illerdeki üniver
sitelere bağımlı 
olmaktan kurtarılıp, 
müstakil üniversite 
haline getirileceğini

kaydetti.
58 ve 59'uncu 
hükümetler döne
minde 51 bin 419 
öğretmen atandığını 
kaydeden Bakan 
Çelik, Ağustos ayın
da da 10 bin öğret
men ataması daha 
yapılacağını anım
sattı.
Türkiye'nin hiçbir 

tarafından öğret
men yetersizliği 
nedeniyle boş 
geçen ders 
olmadığını kayde
den Çelik, şunları 
söyledik

"Öğretmen ata
malarımız tamamen 
şeffaf bir şekilde

yapılıyor. Basın : 
huzurunda yapılan 
atama ve kura 
çekimleri konusuik 
da şimdiye kadar 
herhangi bir şikaye 
dilekçesi olmadı. ı 
Buna rağmen 
Ağustos 2005'te 
yapacağımız 10 bin 
öğretmenin ata
ması, nokta tayini 
ile yapılacak. Yani ş 
norm kadro 
gözönünde bulun-1 
durulmak üzere tüm 
atamalar, bilgisayar 
ortamında buradan 
yapılacak. İllerde 
kura çekimine 
gerek kalmayacak.'! 
dedi.

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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Bursa'da 3 yeni Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Spor sahamız ağlıyornoktaya uçak seferi
Türk Hava 
Yolları'nın Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın (BTSO) 
bilet satın alma 
garantisiyle başlat
tığı Bursa-Ankara 
uçak seferlerinden 
sonra, Antalya, 
Bodrum ve 
Trabzon'a da sefer 
koyacağı bildirildi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Başkan 
Vekili Ali Hazır, 
Bursa-Ankara 
seferlerinin aktar
maya uyacak şek
ilde yeniden 
düzenleneceğini 
belirterek, "26 
Mart'tan itibaren 
Ankara bağlantısı 
ile Türkiye'nin 3 
noktasını daha 
kapsayacak şek
ilde Bursa-Ankara 
seferlerinin düzen
lenmesini talep 
ettik. Bursa- 
Ankara, Bursa- 
Trabzon, Bursa- 
Ankara-Antalya, 
Bursa Ankara 
Bodrum seferleri 
ile alakalı neler 
yapılabilir?. 
Bunlarla ilgili 
olarak THY, yetk
ilileri ile görüşmel
er yapıldı. Sabah 
08.00 akşam 
19.00*da olan

işadamlarının 
Ankara'ya gidiş 
dönüşüne göre 
planlamıştık. 
Ancak şimdi daha 
geniş bir vizyonla 
bakarak 3 yeni 
noktaya, 
Ankara'dan bir 
saat içinde aktar
ma yapabilecek 
saatlere çekeceğiz. 
3 gün içinde THY, 
yetkilileri, yeni tar
ifelerini açıklaya
cak. Bursa-Ankara 
89 YTL Ankara 
aktarmalı 
Trabzon-Antalya- 
Bodrum 129 YTL 
fiyatla seferler 
başlayacak" dedi. 
BTSO olarak 
haftada 8 sefer 
yapan Türk Hava 
Yolları'nın 
(THY) her 
seferde 55 yolcu 
olmak üzere 440 
biletini garanti 
ettiklerini belirten 
Hazır,

yolcu taşınırsa 
BTSO'nun spon
sorluğu kalmaya
cak.
Eksik kalırsa 
bu açığı 
BTSO 
tamamlayacak. 
Yaz döneminde 
Trabzon ve tatil 
yörelerine yolcu 
artışı göz önünde 
bulundurup, avan
tajlı kampanya fiy
atları da uygula
maya alınırsa 
sponsorluğa 
ihtiyaç kalmaya
caktır" 
şeklinde konuştu. 
Hazır,aktarmalı 
seferlerin yer
leşmesinden sonra 
THY'nin Bursa- 
Trabzon direk 
uçabileceği gibi, 
Bursa-Ankara 
aktarmalı 
Güneydoğu 
seferlerini de gün
deme alacakları 
sözlerine ekledi.

Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım 
Nufüs cüzdanımı 22 Mart 2005 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Selvi ERTAŞ

Daha evveleden bu köşeden 
defalarca yazdım. Galiba bu 
hususta kimseyi ikna edemedim.

Neden duyarsız oluyoruz? 
Elimizde bir tek Gemlik sahası 
kaldı.

Beden Terbiyesi’nin elindelig 
maçları oynanabiler Umurbey 
sahası da var.

Geçen sene Umurspor, 
Gençlir ve 2. küme maçları, hep 
bu sahada oynanıyordu. Peki ya 
şimdi?

Oynanan ve oynanacat olan 
tüm maçlar Gemlik sahasına ver
ildi ve veriliyor. Duyumlarıma 
göre bu hafta oynanacak 2.
Amatör Küme maçları da bu 
sahaya verilecekmiş.

Saha bakımının o kadar kolay 
bir iş olmadığı aşikar. Başta bu 
işle uğraşacak personel lazım.

. Şu anda oynanan Amatör 1. 
Küme maçlarının bu sahaya fazla 
geldiğine inanıyorum.

Sezon bitiminden sonra yaz 
okulu ve gençler maçları başlay
acak.

Bir canlının nasıl nefes alıp 
dinlenme hakkı varsa, güzel 
sahamızında nefes almaya hakkı 
var.

Umurbey sahası Beden 
Terbiyesi’nin olmasına rağmen, 
sadece Umurspor’un istifade 
ettiğine şahit oluyoruz. Bir eseri 
yaptırabilirsiniz, daha iyisi 
yapılan işi en iyi şekilde koruya
bilmektir.

İl encümenliği tarafından 
yapıtırılan bugün için bakımsız 
vaziyette duran bir kumsas 
sahası var. Bir personelin alakası 
, hen şeyi iyi olan bu tesisi can
landırır, spor severlerin hizme
tine sunar.

K. Kumla sahası yapılmış, kale 
direklerini bekliyor. O da saha 
çim olacakmış diye. Ömrüm 
yeterse size bu saha içinde 
koyun otlatıldığını yazabilirim.

Sayın Beden Terbiyesi 
Müdürü’nün, bu sahaların son 
durumlarını görmesini isterim.

Sharp ER 2100T MF HB 048 01712 seri notu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Recai SAMANLI

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

Bursa Bağkur İl Müdürlüğünden aldığım 
sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Semiha SARI

Kumsas sahası Beden 
Terbiyebi emri altında olmadığı 
tarafıma bir yazı ile bildirmişti. O 
zaman saha neden yapıldı?

Yetkili kişiyle karşılıklı 
konuşsaydık, bana söyleyecek
lerini yazıyorum.

1- Bu sahaların bakımlarını 
yaptırmak için yeterli ödeneğimiz 
yok, ödenek geldiğinde yapıla
cak.

2- Sahalarda bulunması 
gereken personel yok.

3- Personele ödecenecek 
ödenek yok gibi.

İyi ama kardeşim her maç bir 
sahaya verilmezki, Gemlik sahası 
için içim yanıyor.

Bu bakımsız istifade 
etmediğiniz sahalar bugün 
Fidyekızık, Atıcılar, Hipedrom 
sahalarında kötü değilki, biraz 
Bursada’ki maçları seyret
tiğimde, sahalara baktığımda bir 
sahada 5 kişiyi görüyorum. 
Maalesef Gemlik sahasında 
sadece bir kişi var. Umurbey'de 
kimse yok, tesis Tann'ya emanet | 
edilmiş durumda, alkoliklerin 
uğrak yeri olmuş.

Bakılmayan bağ viran olmaya 
mahkûmdur.

Sayın Bölge Müdürümüzün, 
bu sahaları yerinde görmesini 
isterim.

Bölge Müdürlüğü ile Belediye 
birbirlerine jest yaparlarsa bu 
sahalardan istifade edebiliriz.

İlk adımın İl Bölge 
Müdürlügü’nden gelmesi gerekir.

Sayın Bölge Müdürü’nün fal, 
yapıcı ve çalışkan bir kişiliğe 
sahip olduğunu biliyorum. 
İnegöl’den belli olmuyor mu?

Gençlik ve Spor Bakam’mızın 
‘daha çok klüp, daha çok branş ’ 
diye beyenatları var.

Gemlikspor’un idman yapacak 
yeri yok. Nereden bakarsanız fut
bolla ortalama 300 genç uğraşıy
or. Peki yer olmayınca nasıl ola
cak?

İlçeler içinde tesis bakımından 
en yoksulu ne yazık ki Gemlik.

■■■ GÜNLÜK SIVASI GA2ETE BHİ

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ

MU?
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Kadınların doğru bildiği yanlışlar
İnce pedleri ne sık
lıkta kullanıyor
sunuz? Hangi tarz iç 
çamaşırı tercih ediy
orsunuz? Adet 
döneminde cinsel 
ilişkiye girmek 
sakıncalı mı? Bu 
soruların cevaplarını 
doğru bildiğinizden 
emin misiniz? 
Buyrun bir de 
uzmanımızı dinleyin. 
Bazı alışkanlıklar 
vardır ki, toplumlar- 
da seneler boyu 
süre gelmekte ve 
sonraki nesillere de 
aktarılmaktadır. 
Bunları tek tek irde
leyip açıklığa kavuş
turmak ve bazı 
doğru bilinen yan
lışları ortaya çıkar
mak gerekmektedir. 
Örneğin, hijyen 
konusundaki yan
lışlıkları ele alalım: 
Genital bölgedeki 
normal ıslaklıktan 
rahatsız olan bazı 
kadınlar günlük ince 
pedlerden kullan

mayı alışkanlık 
haline getirebilmek
tedir. Bunun sonu
cunda da tıp dilinde 
’lichen' denen man
tar oluşabilmektedir. 
Lichen, tedavisi son 
derece zor ve uzun 
süreh bir hastalıktır, 
veprekanseröz lezy- 
onlardandır.
Giyim kuşam 
alışkanlıklarındaki 
bazı saplantılar da 
bazı genital prob
lemlere zemin hazır
lar. Özellikle sürekli 
kot pantolon giymek 

de genital bölgenin 
havalanmasını 
bozarak nemli 
kalrriasına ve enfek
siyonlara yol açar. 
Ayrıca dolaşım 
bozukluğunun 
ileride genital organ
larda variköz 
oluşumların mey
dana gelmesine yol 
açtığı da bilinmekte
dir.
Son zamanlarda, 
göbegi açıkta 
bırakan giysiler, 
genç kızların adet 
sancılarının artması
na neden olmak
tadır. Her geçen gün 
daha çok genç kız 
adet'sancısı 
şikayetiyle 
jinekoloğa başvur
maktadır. Özellikle 
kış aylarında bu 
olaylar daha çok art
maktadır. Bilindiği 
gibi soğuk, vücut 
direncini düşüren ve 
hastalanmaya zemin 
hazırlayan etkenlerin 
başında gelmektedir.

Pantolon ve etek
lerde iz yapmaması 
için giyilen G-string 
külotlar da son 
derece tahriş edici 
ve zararlı etkilere yol 
açabilmektedir. İp 
şeklindeki bu külot
lar, genital bölgenin 
derinlerine kadar 
girmekte ve direkt 
temasla o bögede 
tahrişlere yol 
açmakta veya daha 
önceden başka bir 
sebeple oluşmuş 
çatlaklar veya 
tahrişler varsa daha 
da kötüleşmesine 
sebep olmaktadır. 
Zaten hassas ve 
ince olan genital 
bölge mukozasına 
direkt olarak temas 
eden ve çoğu sen
tetik malzemeden 
yapılan bu tür iç 
çamaşırları mümkün 
olduğunca seyrek 
giymek gerekir.
Aynı şekilde 
hemeroid (basur) 
problemi olanlarda 

da G-string çamaşır
lar hem problemi 
daha da vahim hale 
getirmekte hem de 
son derece ağrılı 
durumlara yol aça
bilmektedir.
En doğru çamaşır 
seçimi mümkün 
olduğunca pamuklu 
malzemesi fazla, ter
letmeyen, ıslıklığa 
neden olmayan, ağ 
kısmı çift kat pamuk
lu malzemeden 
yapılan külotlardır. 
Adet döneminde 
banyo yapılmalıdır 
Period zamanların
daki hijyene gelince; 
bazı kadınlar 
adetliyken banyo 
yapmayı sakıncalı 
bulurlar. Bu tama
men yanlıştır.
Aksine adetliyken 
daha sık banyo yap
mak gerekir. Özellik
le ayakta duş şek
linde banyo yapmak 
faydalıdır. Küvet 
banyosu tabi ki, 
sakıncalıdır. Bir yere 

oturmak ve yıkan
mak da uygun 
olmayabilir ama 
ayakta duş almanın 
hiçbir sakıncası yok* j 
tur.
Normal ısıdaki suyla | 
yapılan duşlar adet 
kanamasını ne 
azaltır ne de çoğaltır. 
Adetliyken cinsel 
ilişki 
Bir de adetliyken 
ilişkide bulunmak 
konusunda bazı yan-1 
lışlar vardır.
Adetliyken ilişkide 
bulununca kesin 
gebelik oluşmaz 
diye bazı çiftler 
adetliyken ilişkide 
bulunurlar. Bir kere l 
adetliyken ilişkide 
bulunmak hem 
hijyen hem de 
görünüm açısından 
sakıncalıdır.
Adetliyken ilişkide 
bulunmak bir sürü 
genital rahatsızlığa 
neden olur ve enfek- I 
siyonlara zemin 
hazırlar.

Hamilelikte yaşadığınız cilt sorunları
Hamile kaldıysanız, 
bazı bedensel ve 
ruhsal değişimler 
geçireceğinizi 
zaten biliyorsunuz. 
Öte yandan geçire
ceğiniz tek fiziksel 
değişikliğin 
karnınızın büyüme
si olduğunu sanıy
orsanız, yanılıyor
sunuz.
Gebelik maskesi, 
şivilcelerde artma, 
çatlaklar, saç 
dökülmesi...
Hamilelik döneminde 
yaşanan bu sorunlar 
sadece size ait değil. 
Her kadın bu ve buna 
benzer problemleri 
yaşıyor. International 
Polikliniği Etiler 
Estetik Dermatoloji 
Uzmanı Dr. Gamze 
Menteşoğlu akıllara 
takılan sorulara yanıt 
veriyor.
Gebelik maskesi 
nedir?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Gebelik 
maskesi, hamilelik 
döneminde kadın 
seks hormonlarının 
aşırı artmasıyla 
ortaya çıkan lekelen-

<. i .•«

melere verdiğimiz 
isimdir. Güneş gören 
bölgelerde olur; 
yüzde, özellikle çene, 
elmacık kemikleri ve 
bunun gibi güneş . 
ışınlarının dik geldiği 
bölgelerde daha 
yoğun görülür. 
Hamilelik dışında 
hormonal dengesiz
liklerde ve bazı kro
nik hastalıklarda da 
karşımıza çıkmak
tadır..
Kimlerde daha çok 
görülür?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Gebelik 
maskesi oluşumunda 
ailesel yatkınlık söz 
konusudur. Ayrıca 
dikkat edilmeden 
güneş altında çok 

kalma durumlarında 
ve derinin üst 
tabakasını tahriş 
eden kozmetik ürün 
kullanımı ve 
manipülasyonlarda 
(tüylerin alınması 
gibi) görülme oranı 
artar.
Ne şekilde tedavi 
edilir?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: 
Hamilelik döneminde 
hiçbir tıbbi tedavi 
prensip olarak uygu
lanmaz. En doğrusu 
güneşten koruyucu 
kremler kullanarak ve 
öğlen saatlerinde 
güneş altında dur
maktan kaçınarak 
kişisel koruma sağla
maktır.
Bazı anne adayların
da gebelikte sık 
sivilce görülmesinin 
sebebi nedir?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: 
Gebelikte görülen 
sivilceler yine kişide
ki hormon fazlalığı 
sonucu oluşur. 
Ergenlik döneminde 
sivilce problemi olan 
kişilerde görülme 

olasılığı fazladır.
Hamilelik sonlanınca 
kendiliğinden düzelir. 
Sivilceler tedavi edilir 
mi? Edilirse nasıl 
tedavi edilmelidir?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Ph'ı 
dengelenmiş ürünler 
kullanarak deriyi 
temiz tutmak ana 
prensiptir.
Çatlak neden olur?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Çatlak
lar deri altındaki 
dokuların ani 
gelişmesi ve 
büyümesine derinin 
yetersiz kalması 
sonucu oluşur. Yani 
alttaki dokunun hızlı 
büyümesine derinin 
esneme kapasitesi 
yetersiz kalır ve deri 
bu bölgelerde ayrılır. 
Vücut bu bölümleri 
onarım dokusu ile 
doldurur.
Önlemek mümkün 
müdür?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Çatlak 
oluşumunu hızlı kilo 
atımları çok destek
ler. Hamilelik 
süresince orantılı ve

8-13 kilo arası kilo 
alımı gerçekleşirse 
kişinin daha az oran
da çatlakla karşılaş
ması sqz konusu 
olur, Ayrıca deriyi 
besleyerek çatlak 
oluşumunu bir 
ölçüde azaltan A vit
amininden zengin 
kozmetik preparatlar 
kullanılabilir. 
Tedavisi nasıl 
yapılır?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Çatlak
ların spesifik bir 
tedavisi yoktur. 
Vücut çatlayan böl
geyi onardığı için bu 
bölgede tekrar 
derinin gelişmesi şu 
andaki tıbbi ve 
teknolojik bilgilerimi
zle imkansızdır. Çat
lakların yeni oluşumu 
sırasında tedavi 
şansı yüksektir, 
ancak olgunlaştıktan 
sonra tedavi şansı 
düşmektedir. 
Saçların dökülme 
nedeni nedir? 
Tedavisi var mı? 
Yoksa doğum son
rası kendiliğinden 
düzelir mi?

Dr. Gamze 
Menteşoğlu: Saçlar 
hamilelik sırasında 
dökülmez, aksine 
hormonların etkisiyle I 
gürleşir ve çoğalır, 
ancak doğumdan 
sonra kadın seks 
hormonlarının azal- jl 
masıyla dökülmeye 
başlar. Doğumdan 
sonraki ilk yıl 
içerisinde kendiliğin
den eski dengesine Jl 
kavuşur. Eğer, 
hamilelik sırasında Jl 
dökülme varsa mut- I 
laka bir uzmanla 
görüşülmelidir, vita- | 
min ve mineral 
eksikliği olabilir.
Ciltte meydana 
gelen hangi 
değişikliklerde 
doktora başvurmak j 
gerekir?
Dr. Gamze 
Menteşoğlu: 
Hamilelik döneminde I 
deri benlerinde 
büyüme, tüylenmede I 
artış, kaşıntılı deri 
hastalıkları 
görülebilir. Bunlar i 
hamilelik sonlanınca 4 
kendiliğinden 
düzelir.
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Kök hücre yerine 
yetişkin hücre

Bahar yorgımlrönıı 
hafife almayın

Burun mukoza
sından alınan 
yetişkin 
hücrelerin, 
tedavi amacıyla 
ceninden elde 
edilen kök 
hücrelerin yerini 
tutabileceği 
bildirildi. 
AvustralyalI 
araştırmacılar, 
mukozadan aldık
ları hücrelerden 
laboratuvar 
ortamında değişik 
hücreler elde 
etmeyi başardık
larını açıkladılar. 
Brisbane'deki

, TUTKU “HAYALET SESLER”
Rez. Tel 151364 06

, ATLAS 
SİNEMASI’NDA

BU HAFTA

Griffith üniver
sitesinden Alan 
Mackay-Sim 
başkanlığındaki 
uzmanlar, bazı 
çevrelerce ahlaki 
gerekçelerle 
eleştirilen cenin 
kök hücreleri yer
ine burun 

“EĞRELTİ GELİN" “MLEI SESLER”
Rez. Tel: 512 03 46

mukozasından alı
nan yetişkin 
hücrelerle 
sinir, karaciğer, 
böbrek ya da 
kasların 
,,onarımı"nın 
mümkün 
olabileceğini 
belirttiler.

Bursa il Sağlık 
Müdürü Osman 
Ayyıldız, havaların 
ısınmasıyla birlikte 
bitkinlik, güçsü
zlük, enerji eksik
liği, isteksizlik, 
uykusuzluk ve 
depresyon gibi 
belirtilerle ortaya 
çıkan bahar 
yorgunluğunun 
gerekli önlemler 
alınmadığı taktirde 
kronikleşebileceği
ni söyledi.
Ayyıldız, bahar 
aylarında ısınan 
havaların özellikle 
romatizma, astım, 
kalp, mide ülserleri 
ve hipertansiyon 
gibi rahatsızlıkları 
bulunanları etk
ileyebileceğini 
belirterek, vatan
daşlara önlem alın
ması uyarışında 
bulundu. Ayyıldız/ 
hava ve mevsim 
değişikliğinin insan 
metabolizmasını 
olumsuz etkilediği
ni belirterek,

"Bahar aylarında 
havadaki elektrik 
yükü artıyor. Bu da 
kas, omuz, sırt ve 
boyun ağrıları art
tığı gibi yorgunluk
la birlikte, kon
santrasyon bozuk
luğu, neşesizlik, 
aşırı sinirlilik, 
hafıza zayıflaması 
ve uyku bozukluk
ları görülebilir" 
dedi.
Ayyıldız, vatan
daşların hakaret 
edip, bol güneşlen
me, yürüyüş ve B 
ile C vitamini 
almalarını önerdi. 
Ayyıldız, bahar 
yorgunluğuna karşı 
alınması gereken 
önlemleri şöyle 
sıraladı:
- Vücut özellikle B 
ve C vitaminleri ile 
potasyuma ihtiyaç 
duyar. B ve C vita
minleri sebzeye 
meyvelerde, pota
syum da domates, 
patates ve kayısıda 
bol miktarda 

bulunur. Bu bakım
dan meyve, sebze, 
patates, kayısı 
tüketimini artırın.
- Günde 2-3 litre su 
için. Yemek yeme
den ve yatmadan 
önce azar azar 
içerek vücudunuza 
ihtiyacı olan suyu 
sağlayın.
- Uyku ritmine 
dikkat edin. Rahat 
bir uyku için 
yatağa girmeden 
önce günlük bütün 
strese yol açan 
nedenlerinizi 
aklınızdan uzak
laştırın. Hoşunuza 
giden konuları 
düşünün veya hoş
landığınız bir film 
seyredin.
- Hareket edin, bol 
bol güneşlenin, 
yürüyüş yapın.
- Alkol kullan
mayın.
Yorgunluktan kur
tulmak için alkole 
sarılmak çözümü 
zor problemleri 
ortaya çıkarabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye _ '110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55 
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. Ş1315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 5İ3 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. .51311.86 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.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
l$anberodlU'Esada|) 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 - 1İ5
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yâlnız 185

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 MART PERŞEMBE
SENA ECZANESİ

Demirbubaşı Mah.
Taksim Sok

.Tel: 513 01 02

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2088 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz),
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Başkan Turgut’un stratejik 
toplantıları sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ticaret Odası'yla 
başlayan Gemlik'in 
staretejik gele
ceğinin belir
leneceği toplantılar 
Esnaf Odası' 
ziyaretiyle devam 
edilidi. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Esnaf 
Odasına yaptığı 
ziyarette, Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan ve yönetim 
kurulu üyelerine 
yapacağı çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdi.
Önümüzdeki 5 yılda 
Gemlik'in staretejik 
planlarının çıkarıla
cağı için esnafında 
düşüncelerini almak 
istediklerini 
söyleyen başkan 

Turgüt, daha önce
ki yıllarda büyük 
sivil toplum kuru
luşlarının görüş
lerinin alınmadığı 
için ilçeye yeterli 
hizmetin veri 
lemediğini söyledi. 
"Devlet bize 5 yıllık 
süre veriyor.
Ancak, biz bu 
süreyi 10 ve daha 
yukarı yıllara taşı
mak istiyoruz." 
diyen Mehmet ' 
Turgut, bir yıllık 
planlar yerine ilçe 
ye katkı sağlayacak 
uzun vadeli planlar 
yapmak istediklerini 
söyledi.
Önümüzdeki yıllar
da ilçe esnafının ne 
gibi beklentileri 
olduğu, kendilerinin 
neler yapabilecek

Belediyb Başkam Mehmet Turgut, EsniF~| 
Odalı Başkam İbrahim Talan ^<11

lerini bilmek açısın
dan görüşlerini 
almak istediğini..
bildiren Turgut, 
Gemlik'e yararlı ola
cak tesisler ile 
havasına, suyuna 
insanına zarar vere
bilecek tesisler için 
önlem alınabileceği

ni söyledi. 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan, 
konuyu esnaf keşi 
miyle görüşüp 
değerlendirdikten 
sonra düşünce ve 
isteklerini Başkana 
bildireceklerini 
söyledi.

Sayfa 12

KINIYORUZ?" 
LANETLİYORUZ

Ejdadımızın soylu 
kanlarından rengini alan 

şanlı bayrağımıza 
20.3.2005 günü yapılan 

çirkin saldırıyı 
kınıyor ve lanetliyoruz.

Gemlik Memur ve 
Emeklileri Derneği adına

Dernek Yönetim Kurulu
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| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
| TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ ■
EN UYGUN FİYATLARLA ...

I Renkli, siyah beyaz her türlü I 
baskı işleri |

| El İlanı & Broşür & Kartvizit I

| Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi |
Katalog basımı ı



Şans topunun önceki günkü çekilişinde talihli ortaya çıkmadı.

Şans topundan 85 bin YTL Gemlih düştü
Şans topunun son çekilişinde talih Gemlik’e düştü. Beş artı bir bilen beş kişiden birine 85 bin YTL isabet etti. Semerciler Yokuşundaki
Güneş Sayısal Büfede şans topu oynayan bir şahısa 85 bin YTL. çıkmasına karşın şahıs ortaya çıkmadı. Haberi sayfa 4’de

25 Mart 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Yazarkasa/ariçin 
son günler

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü ödeme kaydedici cihaz 
ların YTL.ye uyarlanması çalış
malarının 31 Mart 2005 tarihine kadar 
tamamlanması gerektiğini hatırlattı.

Haberi sayfa 9’da

Boru döşeme çalışmaları öncesi deneme çukurları açıldı. Doğalgaza ilk kazma Manastır da vurulacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayrak
Mersindeki bayrak yakma olayı ortalığı 

karıştırdı.
En büyük tepki Genel Kurmay Başkanından 

geldi. Doğal olarak ulusal basın bunu manşete 
çıkardı.

Ardından tepkiler ard arda sürmeye başladı.
Yurdun her bir yanında meydanlara, evlere 

bayrak asmalar, işyerlerini bayraklarla donat
malar sürüyor..

Türk toplumu bayrak konusunda hassas..
Bu hassaslık çocukluktan beri alınan eğitim

den dolayıdır..
Bir gafilin yaptığı hareket, ülkenin gündemini 

değiştirdi.
Oysa, Türk Bayrağına hakaretin TCK. cezası 

vardır.
Zaten orada gereken yapılmış..
Suçu işleyeni yargı cezalandıracaktır.
Bayrak galeyenımn asıl nedeni bence 

başkadır.
Bu, Nevruz kutlamaları nedeniyle Diyarbakır 

da toplanan kürk kökenli vatandaşlarımızın 
“PKK” ve “APO” ya karşı attıkları sloganlar ile 
AB ile ABD’nin Türkiye üzerindeki baskılarına 
bir tepki gibi geliyor bana..

Ak Parti hükümeti ne ABD’ye ne de AB’ye 
yaranamıyor.

Çünkü tutarlı bir politikası yok..
Devlet çarkını döndürenlerin büyük çoğunluğu 

belediyeciler..
imam Hatiplilerin oluşturduğu iktidar, içte de 

dıştada dökülmeye başladı.
Bir gafilin bayrak yakmasının ardından 

koparılan fırtınaları iyi değerlendirmek zorun
dayız.

Ağaçları değil, ormanı görmeliyiz.

Anadolu Gaz Dağıtım A.Ş. firmasına ihale edilen ve Belediye 
ile ortak kurulan GEMDAŞ, Gemlik’i doğalgaza kavuşturacak 
çalışmaları dün başlattı. Manastır Bölgesinde boru hattının 
geçeceği güzergaha ilk deneme çukurları açıldı. İlçeye 8 
kilometre demir, 80 kilometre poliüreten boru döşenecek.
Belediyenin ortak 
olduğu GEMDAŞ fir
ması, doğalgaz bağlama 
çalışmalarına de neme 
çukurları açarak 
başladı.
Bu çalışmadan sonra 
Manastırdan başla- 
yarakdoğalgazı 
taşıyacak boru 
hattının döşenmesine 
başlanacak.
Şirket yetkilileri gelecek 
kış Gemlik’in büyük bir 
bölümünün doğalgaza 
kavuşacağını söyledi.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

Başkanın stratejik 
turları devam ediyor

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
başlattığı 
Gemlik’in gele
ceğini belirleyecek 
projelerin strate
jisinin hazırlan
ması önceki gün 
örgütleriyle 
Elektrik Odası

temsilcileri, 
Mimarlar ve 
inşaat 
Mühendisleri 
Odası temsilici- 
leriyle biraraya 
geldi.

Seyfettin 
Şekersöz’ün 

haberi sayfa 4’de

Emlakçılar belgelerini aldı
Küçük Sanayi 
Sitesindeki 
Çıraklık Eğitim 
Merkezinde kurs 
gören emlakçılar, 
kurslarını taman- 
layınca, dün bel
gelerini aldılar. 
Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şans topunun önceki günkü 
çekilişinde talihli ortaya çıkmadı.

Bayrak olayı Şans topu
Avrupa Birliği Türkiye'nin temel değerlerini kurcalıyor.
Diyarbakır ve Mersin'de gerçekleşen olaylı Nevruz kutla

malarında AvrupalIlar "destek" veriyorlar.
Onların gözleri önünde Türk Bayrağı saldırıya uğruyor.
Misak-ı Milli Hudutları içinde, Türk Vatanı üstünde değil yak

mak bayrağa "karşı söz" bile şiddetle tepki görür.
Çünkü bu millet o bayrağın semalarımızda özgürce dal

galanabilmesi için kanını son damlasına kadar akıttı..
Bundan sonra akıtacağından da kimsenin kuşkusu olmasın.
Ancak,
Bu ülkede kürtler, Türk’lerle birlikte yaşamak istiyorlarsa 

barışa uzanan elleri önce kendisi kıracak.
Oyuna gelmeyecek.
Akıllı ve sağduyulu hareket edecek.
Yoksa,
Bu ülkenin insanları kendi özdeğerlerine dil uzatanları 

/'tükürükle boğacak" kadar kararlı ve gözü karadır.
Bayrağa saldırının Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünden iki 

gün sonrasına gelmesi tesadüf mü?
Yoksa ,Çanakkale Zaferi'nin kutlama törenlerinde "Türk 

Ulusu"nun birlik ve beraberliği" fincancı katırlarını ürküttü 
mü?

Bu memleketin kargaşa ortamında bulunmasından çıkarları 
olanlar bir türlü rahat duramıyorlar.

“Provokatif" eylemlerini esirgemiyorlar.
Her toplulukta, her yasal eylemde ortaya çıkan bu pro

vokatörler ortalığı karıştırıp kafaları bulandırıyorlar.
Türkü türke düşman ediyorlar.
Kardeşi kerdeşe vurduruyorlar.
Şimdi de öyle bir oyun sahneye yeniden konuyor.
Baş rol oyuncuları belli..
Figüranlar da..
İzleyenlerin yapısı önemli..
Bilinçli iseler ve sahnelenen oyunu anlayabiliyorsalar sorun 

yok.
Oyuncularla figüranlara "yuh" çekerler olur biter.
Onlarda bir daha sahne tozu yerine avuçlarını yalarlar.
Ne yazık ki bizde öyle olmuyor.
Tepkilerimiz aklın ötesine geçiyor, duygularla karışıyor.
Kör milliyetçilik önem kazanıyor.
Onun için kışkırtıcılara meydanı boş bırakmamak gerekir.
Geçmişte çok çektik.
30 binden fazla insanı, üç buçuk eşkiya yüzünden toprağa 

gömdük.
Bu durumda Türk ve Kürt aydınların sağduyusuna gereksin

im var.
Söyledikleri sözlere attıkları adımlara dikkat etmek zorun

dadırlar.
Tıpkı HADEP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Leyla Zana ve 

Orhan Doğan gibi.
Türk Bayrağına saldırıya tepki gösteriyorlar ama, Diyarbakır 

kutlamalarında da "konfederalizm" önerisinde bulunuyorlar.
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu..
Onlara düşen öncelikle dürüst olmaları, renklerini belli 

etmeleri..
Eğer Türk Bayrağı'na saldırı karşısında gösterdikleri tepkide 

samimi iseler başka başka idari yapılanma istemlerine boyun 
eğmesinler.

GEMLİK

Körfez
MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE mm MEUIMH

Gemlik’e düştü

Milli Piyango 
İdaresi'nin her 
hafta Çarşamba 
günü yaptığı Şans 
Topu çekilişinde 
Gemlik'ti bir talih
liye 85 bin 
YTL çıktı.
4-13-15-24-33+3 
olarak oynanan 
Şans Topu 
kuponunu 
satan Güneş 
Sayısal Bayiinde

sevinç yaşanıyor. 
Her hafta 
milyonlarca 
insanın hayaller 
kurarak oynadığı 
şans oyunların
dan biri olan 
Şans Topu çekil
işinde Gemlikli bir 
vatandaşın para 
ikramiyesi kazan
ması bu oyunlara 
olan ilgiyi 
de çoğaltıyor.

Ülke genelinde 
çıkan sayıları 
tutturan 5 talihli
den biri olan 
ve hissesine 
düşen 85 bin 
YTL'lik para 
ikramiyesini 
kazanan vatan
daşın kimliği ise 
merak konusu 
oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ i

BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALİ

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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Boru döşeme çalışmaları öncesi deneme çukurları açıldı. Doğalgaza ilk kazma Manastır da vurulacak.

Anadolu Gaz Dağıtım A.Ş. firmasına ihale edilen ve Belediye ile ortak kurulan GEMDAŞ, Gemlik’i 
doğalgaza kavuşturacak çalışmaları dün başlattı. Manastır Bölgesinde boru hattının geçeceği güzer 
gaha ilk deneme çukurları açıldı. İlçeye 8 kilometre demir, 80 kilometre poliüreten boru döşenecek.
Kadri GÜLER
IGemlik’i doğalgaza 
kavuşturacak çalış
malara dün baş
landı.
Enerji Dağıtım 
Yüksek Kurulu 
tarafından Anadolu 
Gaz Dağıtım A.Ş. 
firmasına yapımı

•ve pazarlaması 
ihale edilen 
İGemlik’in doğal
gaza kavuşturul
ması işi için 
(Gemlik 
Belediyesinin de 
ortak olduğu GEM
DAŞ firması, çalış
malarını başlattı. 
Bir süredir proje 
çalışmalarını 
sürdüren GEM
DAŞ, önümüzdeki 
kış ilçenin yüzde 
80’ine doğalgazı 
bağlamak için dün 
Manastır 
Bölgesinde boru 
hattının geçeceği 
yerlerde deneme 
çukurları açmaya 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

SRAP
İlçemizde SRAP (Sosyal Rizki 
Azaltma Projesi) projesi uygulan
masına başlanmış.
25 - 30 YTL’ lik yardımlarla risk 
azalır mı dersiniz?
Gaye zevayiri kurtarmak.

başladı. 
MANASTIRDAN 
BAŞLANACAK 
GEMDAŞ İşletme 
Müdür vekili 
Gürkan Belgütay, 
çalışmaların 
Manıstır bölgesin
den başladığının, 
bunun için öncelik

le boru hattının 
geçeceği yerlerde 
zemin kontrolü için 
deneme çukurlarını 
açtıklarını söyledi. 
Belgütay açıkla
malarını şöyle 
sürdürdü: 
“Doğalgaz boru 
döşeme hat çalış
maları önümüzdeki 

günlerde 
başlayacak. 
Gemlikteki hat, 
Manastırdan 
Gemlik içine, 
Ahmet Süren 
Meydanından 
geçerek Hürriyet 
Caddesini takiben 
Karsak Deresine 
ulaşacak.
Buradan da 
Sunğipek Fabrikası 
istikametine kazı 
ve boru döşeme 
çalışması yapıla
cak.” 
Doğalgazı taşıya
cak boru hattının 8 
kilometrelik 
bölümünün çelik 
boru, 70-80 kilome
tresi ise poliüretan 
boru ile 

döşeneceği öğre
nildi.
GEMDAŞ’ın Gemlik 
merkezinde 200 
metrekarelik bir 
büro aradıklarını 
ancak, bulmadığını 
da söyleyen 
İşletme Müdür 
Vekili Gürkan 
Belgütay, çalış

maları şimdilik
Doğalgaz boru hattı ilk önce Manastır bölgesinden 
başlayacak. Bunun için borulargelmeye başladı.

G6M, 

“^OOĞAlGAz'DAĞİTh

GEMDAŞ, doğalgaz boru döşeme çalışması öncesi, yollardaki zeminin 
durumunu görmek için deneme çukurları açıyor.(Fotoğraf.Gemlik KÖRFEZ)

Azot yolundaki 
Çevrim İstas 
yonundan yürttük- 
lerini söyledi. 
Hedef terinin 
önümüzdeki kış 
Gemlik’in doğal
gaza kavuşturmak 
için çalışmaların 
hızlı bir şekilde 
yürütüleceğini 

söyleyen Belgütay, 
“Gemlik Belediye 
sınırları içindeki 
konut, iş yeri, 
sanayi kuruluşları
na doğalgaz hattını I 
getirmektir. 
GEMDAŞ, hat 
getirdikken sonra 
işletmesinini de 
yapacaktır.” dedi.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından başlatılan Gemlik'in staretejik planlarının görüşüldüğü toplantılar sürüyor.

Staretejik planlama torları devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
başlatılan
Gemlik'in staretejik 
planlarının 
görüşüldüğü 
toplantılar sürüyor. 
Belediye Meclis 
salonunda 
Mimar, İnşaat 
Mühendisi ve 
Elektrik Odası 
temsilcilerine 
yönelik toplantıya 
beklenenin aksine 
katılan sadece 
11 kişi oldu. 
Kanunun 
belediyelere 
tanıdığı yetki ile 
başlatılan İl ve 
İlçelerde 5 yıllık 
strateji

| planlaması 
çerçevesinde 
başlayan 
görüşmelerde

Başkan Turgut, 
ilçede görev 
yapan teknik 
elemanlara 
konuyu ileterek 
görüşlerini sordu. 
Hazırlanacak 
programlarda 
sapmalar olma
ması için tespit
lerin iyi yapılması 
gerektiğini savu

nan Başkan 
Turgut, her 
meslek kuruluşu
nun kendi çalış
maları doğrul
tusunda yapacağı 
çalışmaların değer
lendirileceğini 
söyledi.
''Bizden evvelki
lerin yaptığı hata
lara düşmeyelim" 

İnşaat Mühendisi 
ve Elektrik 
Mühendisi 
temsilcileri hazır
layacakları tespit
leri Başkan 
Mehmet Turgut'a 
sunacaklarını 
söylediler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
makamında 
yapılan bir diğer 
toplantı ise 
Gemlik'te faaliyet 

diyen Turgut, 
teknik eleman
lardan 
"Gemlik 
nerede, nerede 
olmalıdır" 
düşüncesiyle 
tespitlerde 
bulunmalarını 
istedi.
Toplantıya 
katılan Mimar,

gösteren sanayi 
kuruluşları temsil
cileri ile oldu. 
Gemlik'in dünkü ve 
bugünkü sanayi 
konumunun gözler 
önüne serildiği 
toplantıda sanayi 
kuruluşu temsilci
lerinden bilgiler 
alan Başkan 
Turgut, konuyu 
aktararak bir dizi 
çalışma yap
malarını istedi.

PİRELLİ'DE
TRAKTÖR

LASTİĞİNDE

Uludağ Universitesi’nde 
İşsizlere ilk ders

KAMPANYA 
ŞİMDİ AL 

AĞUSTOSTA

LTD.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70

Fax: (0.224) 514 40 44

İşsizlere ilk ders 
Uludağ Üniver
sitesinin hazır
ladığı ve AB 
tarafından da 130 
bin euroluk 
hibeyle destekle
nen "Teknoloji 
Tabanlı Meslek 
Edindirme" pro
jesi bugün 
başlıyor.
Yürütücülüğünü 
İşkur'un 
üstlendiği proje 
uyarınca 270 
işsiz, sanayinin 
ihtiyaç duyduğu 
teknoloji tabanlı

eğitimden geçiril
erek üretime 
kazandırılacak.
İşsizler, ilk 
derslerini
Uludağ Üniver
sitesi Teknik 
Bilimler
Yüksekokulu'nda 

bugün saat 
14.00'te görmeye 
başlayacak. İlk 
ders nedeniyle 
proje sahibi ve 
yürütücülerinin 
temsilcileri açılış 
konuşmaları 
yapacak.
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MelMsisaeWaw Sırası Geldikçe
İnan Tamer

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
İlçe Yönetiminde 
10 Nisan'da 
yapılacak ilçe 
yönetimi seçim
lerinin çalışmaları 
sürerken Divan 
toplantılarına da 
devam ediliyor. 
Saadet Partisi 
lokalinde yapılan 
aylık ilçe divan 
toplantısına İl 
yönetimi de 
katılırken üyelere 
çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verildi.
Aylık olarak 
yapılan toplan
tılarda Saadet 
Partisi'nin köyler 
ile ilçe 
merkezinde

Aygün, İlçe Teşkilatının Yönetim Kurulu seçimleri hakkında 
toplantıya katılan üyelere açıklamalarda bulundu.

Ayyıldızlı Bayrağım, kutsal varlığım

mahallelerde 
yürütülen çalış
malar görüşüldü. 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün,

İlçe Teşkilatının 
10 Nisan'da 
yapılacak 
Yönetim Kurulu 
seçimleri hakkın

da toplantıya 
katılan üyelere 
açıklamalarda 
bulundu.

Emlakçılar belgelerini aldılar
Emlak 
Komisyoncuları 
gördükleri kurstan 
sonra kurs bitirme 
belgelerini aldılar. 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nde 
yapılan törende 25 
Emlakçıya belge 
dağıtıldı.
Esnaf Odası tarafın
dan Emlak 
Komisyoncularına 
yönelik başlatılan
kurslar 11-14 Ekim 
2004 tarihlerinde 20 
saat üzerinden 
düzenlendi. 
İlçe merkez ve 
beldelerinde 
emlakçilik yapan 
esnafın katıldığı 
kursta Tapu 
Müdürlüğü ile 
Belediye Emlak 
Servisinden gelen 
elemanlar tarafından 
mesleki eğitim ver
ilen Emlakçılar, 
bundan sonra müş
teri terine bilinçli 
olarak hizmet vere

cekler.
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen ile Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci'nin 
katıldığı törende bel
gelerini alan 
Emlakçılara ayrıca 
bilgisayar kursu da 
verilecek.
Törende konuşan 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan, piyasada 
denetimsiz bir çok

emlak komisyon
cusunun çalıştığına 
dikkat çekerek, 
"Bundan sonra 
odamız tarafından 
sürekli denetlenecek 
olan emlakçı 
esnafımız müşteri
sine daha 
bilinçli 
şekilde 
hizmet 
verecek
tir. Siz 
emlakçı

esnafımıza daha 
rahat çalışması için 
ileriki günlerde yaka 
kartı vereceğiz" şek
linde konuştu. 
Daha sonra kursa 
katılan 25 Emlakçıya 
belgeleri verildi.

Ey gafil, o Ayyıldızlı bayrak, ege
menliğinin, hürriyetinin, ırz ve 
namusunun timsali.

A densiz! Senin de deden, baban 
o Ayyıldızlı Bayrak uğruna düşmanla 
savaştı, şehit düştü, gazi oldu.

Al rengini şehitlerimizin kanların
dan aldı. O Ayyıldızlı Bayrak.

Asırlar boyu yurdumun-üstünde 
şerefle dalgalandı. Yere düşmedi. 
Düşürülmedi, çiğnenemedi yedi 
düvelce.

Dünyada Türk Milleti var oldukça 
yurdumuzun semalarında ebediyen 
dalgalandı.

Utanmayan, sıkılmayan, duy
gusuzun ,hainlerce beyni yıkanmışın 
biri o kutsal varlığı yaktı, yere attı, 
üstene bastı utanmazca, hayasızca.

Dedesinin, babasının manevi var
lığı inansın ki, azap içinde. Senin 
yaptıklarından utanıyor, kemikleri 
sızlıyor. Çünkü onlar da o Ayyıldızlı 
kutsal varlığmız için şehit oldular, 
toprağa düştüler.

Bağımsız, hür bir vatan bıraktılar. 
O nedenledir ki; sen var oldun. Adın 
Haşan, Hüseyin, Ali, Haydar, 
Mehmet, Mustafa, Ayşe , Fatma, 
Zeynep, Leyla oldu. Ger gör ki bu 
büyük nimete karşı hainlerde çıkıyor 
aramızdan.

Bilinsin ki; o Ayyıldızlı Bayrak 
uğruna ölümü göze alacak çok insan 
var bu Yurt’ta.

Bilki; o Ayyıldızlı Bayrak uğruna 
şehit düşerken sen ve senin gibiler 
yoK olacaksınız!

İhanetin sonunu iyi düşün!
Aklınızı başınıza alın, bu vatan 

asla sahipsiz değildir.
Aklınızı başınıza almazsanız, 

aldırırlar, ezerler o hain düşünce 
taşıyan kafalarınızı.

ELEMAN
İş yerimizde çalışmak üzere 

Deneyimli bay ve bayan 
- Garson

- Kasiyer
- Yıkamacı 

aranmaktadır. 
Başvuruların şahsen yapılması 

gerekmektedir.
Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 

Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL
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Irak’ta savaş 
çocukları vuruyor
Irak'ta gün 
geçtikçe artan 
kaos, en çok 
çocukları vuruyor. 
Irak Savaşı'nın 
2. yılında anne 
ve babalarını 
kaybeden çocuk
ların yeni ailesi, 
kimsesizler yurdu 
oluyor.
El Alviye 
Kimsesizler 
Yurdu'nda kalan, 
savaş sırasında 
anne ve babasını 
kaybeden veya 
başkaları tarafın
dan yurda yer
leştirilen 56 kız 
çocuğu hayata 
yeniden 
gülebilmeyi 
öğreniyor. 
Çocukların çoğu 
6-12 yaşları arasın
daki kızlardan 
oluşuyor, erkek

çocuklar ise başka 
yurtta barındırılıy
or. Yurtta yemek 
ihtiyaçları da 
karşılanan çocuk
lar biraraya gelerek 
Kur’an-ı Kerim 
okuyorlar.
Bombalı saldırıda 
anne-babasını 
kaybeden Sümeyye 
Raid, "Anne ve 
babamın nerede 
olduklarını bilmiyo
rum, benim bir 
kardeşim var, bura
da yaşıyoruz.
Okula gidiyor; ama 
ben okuldan bık
tım, en çok 
sevdiğim öğret
menim başka bir 
okula gitti. Ben de 
gitmek istedim; 
ama göndermedil
er, bundan sonra 
okumayacağım" 
diye sitem etti.

Yurt müdiresi 
Rahime 
Muhammed Mehdi 
ise, çocuklarla 
uğraşmanın 
kendisine büyük 
mutluluk verdiğini 
dile getirdi.
Mehdi, "Ben 
Saddam döne
minde aylık olarak 
sadece
3 bin dinar (2 USD) 
maaş alıyordum; 
ama maaş az olsa 
da bu çocukları 
yetiştirmek bana 
onur veriyordu. 
Savaşın ardından 
da buradaki çocuk
larımız arttı. Şimdi 
yaklaşık 200 USD 
maaş alıyorum; 
ama hala çocuk
ların başında ola
bildiğim için 
şanslıyım" şek
linde konuştu.

Denktaş’tan Erdoğan 
ile Gül’e yanıt

KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, 
Kıbrıs meselesinin 
tamamen kaybe
dilmemesi için ken
disinin iyi niyetle 
görevini yaptığını, 
bunu kimsenin 
kendisine ve parti
sine kara bir gir
işim olarak kabul 
etmemesi gerektiği
ni söyledi.
Denktaş, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve

Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül ile 
birbirlerine basın 
yoluyla cevap 
verme lüksü bulun
madığını belirtti.
Başbakan Erdoğan 
ve Dışişleri Bakanı 
Gül'ün dün ken

disiyle ilgili yaptık
ları açıklamanın 
anımsatılması üzer
ine Denktaş, 
konuyla ilgili olarak 
Erdoğan ve Gül'e 
geniş bir mektup 
yazdığını kaydetti.

Papatolos’tan tei
BAYRAMOGLU’NDAN

ŞOK KAMPANYA !
LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YIL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YIL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN • Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
■=> BUZDOLABI
<=> AVİZE ÇEŞİTLERİ 

HER MARKA MASA 
TELEFONLARI

<=> TELSİZ TELEFONLAR
■=> ELEKTRİK
■=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ • CİHAZLAR

TÜM ürünlerde 12
AYA VARAN TAKSİTLER

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kıbrıs Rum yöneti
mi lideri Tasos 
Papadopulos, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'la 
Kıbrıs sorununun 
uluslararası yönleri
ni görüşmek iste
diğini söyledi.
Papadopulos, Kıbrıs 
sorununu "ulus
lararası yön" ve "iç 
yönler" diye ikiye 
ayırarak, "Sorunun 
uluslararası 
yönünde Türk 
askerlerinin çek
ilmesi, garanti ve 
kuruluş anlaş
maları, Kıbrıs'a gön
derilen yerleşikler, 
Kıbrıs Rum mal
larının istismarı yer 
alıyor. Bütün bu 
konular, kararları 
(KKTC Başbakanı 
Mehmet Ali) Talat 
değil, Ankara 
tarafından alınan ve 
uygulanan konu
lardır" dedi.
Papadopulos, 
"Kıbrıs Rum 
tarafının, Kıbrıs

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

sorununun iç 
yönlerine 
ilişkin konuları 
Kıbrıslı 
Türklerle 
görüşmesi 
gerekeceğini" 
kaydetti.
Ankara 
Anlaşması'nın 
imzalanması 
konusuna da 
değinen 
Papadopulos, 
"Türkiye'nin 
protokolü 
nihayetinde 
imzalayacağı 
görüşündeyim, 
çünkü bu AB'nin 
talebidir. Şimdi 
imzayı ne zaman 
atacağını ve gele
cekteki faaliyet
lerinin neler ola
cağını öngöremiyo
rum. Biz, protokolü 
3 Ekim'den önce 
uygulamasını talep 
ediyoruz" dedi. 
Türkiye'nin gümrük 
birliği protokolünü 
AB'nin 10 yeni 
üyesini kapsayacak

şekilde 
genişletmesini, 
"Türkiye ile Güney 
Kıbrıs arasındaki 
ilişkilerin nor
malleşmesi 
yönünde ilk adım 
olarak gördüklerini" 
belirten 
Papadopulos, "veto 
haklarını her zaman 
saklı tuttuklarını, 
ancak veto hakkını 
kullanmanın birçok 
faktöre bağlı 
olduğunu" söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?

K&fez
GÜNLÜK 3YYASY GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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MM sistemi iıiişinr UDŞ 27 Ma yapılacak
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
rehber öğretmen 
açığını gidermek ve 
rehberlik sistemini 
daha aktif hale 
getirme gibi 
gerekçelerle "oda 
sistemli" rehberlik 
sisteminden 
vazgeçileceğini açık
laması, eğitim 
çevrelerinin tepki
sine yol açtı. 
Norm kadroları 
öğrenci sayısına 
göre belirlenen 
ilköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarında öğrencil
erle bire bir iletişim 
halinde çalışan 
rehber öğretmenler, 
yeni yapılandırma ile 
Rehberlik Eğitim 
Merkezleri'ne (RAM) 
çekilecek. Edinilen 
bilgilere göre; 
rehberlik hizmetleri, 
okul temelli olmak
tan çıkarılıp, prob
lem odaklı (kriz 
merkezli) hizmetler 
olarak düzenlenm
eye çalışılıyor. Norm 
kadro yönet
meliğinde yapılacak 
değişikliklerle de 
ileri bir süreçte 
okullardaki rehber 
öğretmen norm
larının kaldırılması

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

düşünülüyor. 
Eğitimciler, 
düşünülen problem 
odaklı rehberlik sis
teminin pek çok yeni 
sorunları da 
beraberinde getire
ceği görüşünde. Bu 
uygulamada rehber 
öğretmenlerin okulla 
kaynaşması, oku
lunu sahiplenmesi 
veya okulca sahip 
çıkılma durumu 
ortadan kalkacak. 
Her yıl değişik bir 
yada birkaç okula 
görevlendirilen 
rehber öğretmen, 
okulu tanıyamaya- 
cak. Psikolojik 
danışmanların okul
da koruyucu, önleyi
ci, geliştirici, yön
lendirici işlevler 
kapsamında çeşitli 
görevlen de 
bulunuyor. Öğret
menler, okul 
psikolojik danış
manının okul 
ortamının her 
anlamda bir parçası 
olmazsa, çalış

maların yalnızca 
krize müdahale 
boyutunda kala
cağını belirtiyorlar. 
Oda sistemli rehber
lik sisteminde; okul 
ruh sağlığı, yön
lendirme hizmetleri, 
öğrenci intiharları ve 
şiddet, artan devam
sızlık gibi nedenler
den dolayı psikolojik 
danışma ve rehber
lik hizmetlerine 
ihtiyacın gün 
geçtikçe artmakta 
olduğunun göz 
önüne alındığında 
kendini gerçek
leştirme sürecinde 
öğrenciye eğitsel, 
kişisel ve mesleki 
seçimlerinde rehber
lik etmek, "üniver
site sınavı 
öncesinde hangi 
mesleği seçeceğine 
karar verebilmiş 
olmak" için yön
lendirme desteği 
sunulması^ yer
leştirme ve izleme 
çalışmaları ile de bu 
desteği sürdürmek 

2005 Mart Denemi 
Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (ÜDS), 27 
Mart Pazar günü 
saat 09.30'da 
Ankara'da yapıla
cak.
ÖSYM'den yapılan 

yazılı açıklamada, 
27 Mart'ta yaz saati 
uygulamasına 
geçileceği anım
satılarak, ÜDS'ye

1 zaiıl talip a W
Adalet Bakanlığı, 
sözlü sınav ve 
mülakat sonucunda 
2360 zabıt katibi 
alacak.
Başvurular 
11 Nisan Pazartesi 
günü başlayıp, 
29 Nisan Cuma 
gunu mesai saati 
bitiminde sona 
erecek.
Adayların, 
10-11 Temmuz 2004 
tarihlerinde yapılan 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nda 
(2004-KPSS) lisans 
mezunları için 
KPSSP3, ön 
lisans mezunları 
için KPSSP93, 
ortaöğretim mezun

girecek doçent, 
doktora ve yüksek 
lisans adaylarına bu 
konuda dikkatli 
olmaları, saatlerini 

ları için KPSSP94 
puan türünden, 
70 ve daha yukarı 
puan almış 
olmaları gerekiyor.
Başvurular, ilgili, 

adalet komisyonu 
başkanlıklarına 
veya buralara gön
derilmek üzere 
mahalli Cumhuriyet 
başsavcılıklarına 
yapılacak.
Adayların daktilo 

yeni duruma göre 
ayarlamaları 
uyarısında bulunul
du.

veya bilgisayar 
ile üç dakikada 

yanlışsız olarak 
vuruş hesabı yapıl
madan en az 90 
kelime yazıp yaz
madıklarının tespiti 
için uygulama 
sınavı 14 Mayıs'ta 
yapılacak, uygula
ma bitiminden 
sonra sözlü sınav 
ve mülakata 
geçilecek .

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa

** Macun
Galvenizii çivi
TMC sintine pompası 

ve rfiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Irksın ŞEMEM
Omerbey M ah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

I BURSA HAKİMİYET VE ı 
. KENT GAZETELERİNE .
[ İLAN ve REKLAM ALINIR 1 
! KÖRFEZ REKLAM !
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Öğrencilere burs müjdesi
2005 yılı Ocak ayın
da kükürtdioksit 
ortalamalarında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre en çok 
artış gösteren il 
merkezi yüzde 
280 ile Kayseri, 
partiküler madde 
ortalamalarında 
ise yüzde 155 ile 
Erzurum oldu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), il ve 
ilçe merkezlerindeki 
2005 Ocak ayı 
kükürtdioksit (SO2) 
ve partiküler madde 
(duman) yoğunluk
ları istatistik 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre; kükürt
dioksit (SO2) ortala
malarında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
en çok artış görülen 
il ve ilçe merkez
lerinde, Kayseri 
yüzde 280 ile ilk

sırada yer alırken, 
bunu yüzde
92 ile Niğde (Bor), 
yüzde 80 ile 
Bursa (İnegöl), 
yüzde 35 ile Bursa 
(Orhangazi) ve 
yüzde 20 ile 
Zonguldak takip etti. 
Aynı dönemde en 
çok azalış görülen il 
ve ilçe merkezleri 
ise; yüzde 62 ile 
Bolu, yüzde 60 ile 
Kocaeli (Gebze), 
yüzde 50 ile Kocaeli 
(Merkez), yüzde 42 
ile Amasya ve 
yüzde 37 ile İzmir 
(Merkez) ve Kocaeli 

(Gölcük) oldu. 
Partiküler madde 
(duman) ortala
malarında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre en çok artış 
görülen il ve ilçe 
merkezlerinde ise; 
yüzde 155 ile 
Erzurum ilk sırada 
bulunurken, bunu 
yüzde 76 ile 
Kayseri, yüzde 58 
ile Bursa 
(Orhangazi), yüzde 
45 ile Bursa 
(Merkez) ve yüzde 
42 ile Kocaeli 
(Gölcük) takip etti.

Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, "Yurtlarda 
hiçbir siyasi akım 
olmayacaktır. Bu 
konuda hiçbirinizi 
affetmem" dedi. 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, 81 ili kap
sayan yurt denetim
lerinin 17. ili 
Adana'da, yönetici
leri siyasi olaylara 
karşı uyardı. 
Yöneticiler ile 
çalışanlara yönelik 
yaptığı toplantıda 
Albayrak, öğrenci
lerin yurt dışında ne 
yaptıklarının kendi
lerini 
ilgilendirmediğini, 
ancak yurt 
içerisinde hiçbir 
siyasi akıma 
müsaade 
edilmemesini belirt
ti. Albayrak, "Bu 
yurtlarda hiçbir 
siyasi akım olmaya
caktır. Olursa hiç

birinizi affetmem. 
Yurtlarda huzuru

öğrencilerin yaşam 
standartlarını kıs-

bozacak hiçbir şeye 
izin verilmeyecek.
Dışarıda öğrenciler 
ne yaparlarsa yap
sınlar bu yurtlarda 
huzuru sağlayacak
sınız" şeklinde 
konuşarak yöneti
cilere talimat verdi.
Yurt incelemeleri 

öncesinde 
Albayrak, geçmiş 
yıllarda burslar 
konusunda kimi 
öğrencilerin birden 
fazla burs aldığına 
işaret ederek, 
yapılan kanuni 
çalışmalar sonu
cunda burs müker
rerliğini ve haksı
zlığını ortadan 
kaldırdıklarını, 

men de olsa 
iyileştirdiklerini 
kaydetti. Burs mik
tarını iki yıl 
içerisinde 45 
milyondan 110 mily
ona çıkarttıklarını 
anlatan Albayrak, 
idarecilerden 
öğrencilere anne ve 
baba şefkatiyle yak
laşmaları gerektiği
ni ifade etti.
Yurtlarda kalan 
öğrencileri "müşter
iler" olarak nite
leyip, hizmetlerin 
bu mantık 
içerisinde yerine 
getirilmesini kayde
den Albayrak, bir 
de müjde verdi.

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



Sayfa 9
25 Mart 2(105 ( uma rpöB?gg

toıılu müşteriler artıyor'
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin, 
"Kredi kartlarında
ki sorunlu müşteri 
sayısı, aksi iddia 
edilse ve bankalar 
bazı enstrümanlar
la yavaşlatma 
gayretinde olsalar 
da artıyor" dedi. 
Bilgin, Müstakil 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) tarafın
dan düzenlenen 
Geleneksel 
Perşembe 
Toplantısında yap
tığı konuşmada, 
Türk finans sis
temine değinerek, 
bankaların artık 
finans sisteminde 
sadece bankalarla 
değil, diğer oyun
cularla da rekabet 
ettiğini ifade etti.

Tüketici kredilerine 
de değinen Bilgin, 
2003'te 12 katrily
on lira civarındaki 
tüketici kredi
lerinin, 2004'de 13 
katrilyon lirası 
kredi kartı olmak 
üzere 26 katrilyon 
liraya çıktığına 
dikkati çekerek, 
"Bu artışı biz 
yakından izledik. 
(BDDK hep hasar 
tespit komisyonu 
gibi çalışıyor) 
yönünde eleştiriler 
vardı. Ancak biz 
hep önceden ted
bir alıyoruz. Kredi 
kartlarındaki

sorunlu müşteri 
sayısı, aksi iddia 
edilse ve bankalar 
bazı enstrümanlar
la yavaşlatma 
gayretinde olsalar 
da artıyor. Bir 
bozulma ihtimali 
gördüğümüz 
zaman bunun 
önlemini almak 
zorundayız. Bir 
bozulma eğilimi 
olduğunu 
söylemiyorum, 
ancak bunu önce
den görüp, gerekli 
tedbirleri almalıyız 
diye düşünüyo
rum" dedi.

ta talaı için son günler
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, 
ödeme kaydedici 
cihazların YTL'ye 
uyarlanması 
çalışmalarının 

31 Mart'a kadar 
tamamlanması 
konusunda 
mükellefleri bir 
kez daha uyardı. 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
mükelleflerce kul
lanılan ödeme 
kaydedici ciha

zların, üretici ya da 
ithalatçı kuru
luşların yetkili 
servisleri aracılığı 
ile YTL'ye uyarlan
ması zorunluluğu 
bulunduğu anım
satıldı.
Ödeme kaydedici 
cihazların uyarla
ma çalışmalarının 
tamamlanması için 
son tarihin 
31 Mart olduğu 
kaydedilen 
açıklamada, 
"Anılan sürenin 
azalmış olması 
ileride herhangi

bir sıkışıklık 
yaşanmaması, 
cezalı duruma 
düşülmemesi 
bakımından 
ödeme kaydedici 
cihaz kullanan 
mükelleflerin 
biran önce 
yetkili servislere 
başvuruda bulu
narak, cihazlarını 
YTL'ye göre 
işlem yapacak 
tarzda düzenlet
tirmeleri gerek
mektedir" 
ifadesine 
yer verildi.

O Beko 108 SR 208 005 52 sicil nolu yazar kasa 
levhasını kaybettik. Hükümsüzdür.

Gemlik Özdemir Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti.

Nikkam BG 000 164 50 sicil nolu yazar kasa 
levhasını kaybettik. Hükümsüzdür.

Gemlik Özdemir Mobilya San ve Tic. Ltd. Şti.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Genç Hocalara
Bu hafta başlayacak olan 

ikinci küme maçlarında 
Gemlik 'imiz Körfezspor ve 
Zeytinspor’la temsil edile
cek.

Bu iki kulübümüzü 
çalıştıran hocaların birinin 
diplomalı olduğunu, öteki 
kulübümüzünde eski futbol
cularından çalıştırıldığı 
biliniyor.

Sağda, solda hoca olduk
larını her zaman dile getiren 
genç, yetenekli, hiçbir men
faat beklemeden çalışmasını 
ve çalıştırmasını seven 
Gemlik gençliğine faydalı 
olmayı arzu eden yetenekli 
hocalara seslenmek isterim.

arkadaş niye Döktaş Süper 
Lig takımı yada hiç olmazsa 
yardımcı hocası olmadı.

Tabi bu tür işler çok 
evvelden hazırlanır, öyle tat
bik edilir.

Gemlik'te yetişen hocalar
dan hiçbiri (Orhangazi hariç) 
dışarı çıkan olmadı.

Gönül ister ki; İznik, 
Gürsu, Mudanya, Burgaz gibi 
takımlarda boy göstersinler.

Sayın Turgut Hoca, bu 
sene Gemlikspor’da çalış
madı ama gene de 
Umurspor’u bugün en güzel 
şekilde çalıştırıyor.

Eğer şanssızlık yaşan
mazsa ümit ederim ki ikinci

K.Kumla'yı çalıştıran 
Yücel Hoca’da Kumlaspor’u 
bırakmış durumda.

İşte size çalışmak için bir 
fırsat. Siz istemeden size, 
‘gelin bizi çalıştırın’ diyen az.

Genç hocalar hem kendi
nize, hem Gemlik gençliğine 
faydalı olacağınızdan emi
nim.

İkinci kümede, düşme 
tehlikesi olmadığından iste
diğiniz sistemi bu kulü
plerde deneyebilir, sporcu
lara da öğretebilirsiniz.

Bu genç hocalar, kulüpleri 
çalıştırmaktan ziyade, 
tecrüse ve kariyer sahibi 
olurlar.

Gemlik'te Amatör Kümede 
oynayan bir klüp bütçesinin 
kafi gelmeyeceğine ve bu 
katagoride çalışacak hocalar 
değişik olursa, genç minik 
oyuncular üzerinde olumsuz 
etki yapacağına eminim.

Bu sene Döktaşspor’da 
hocalık yaptığını zannettiğim

olarak terfi maçlarına iştirak 
ederler.

Gemlikspor'u çalıştıran 
hocaların yetişdikleri öğren
cilerden çokları, Gemlik dışı 
klüplerde çoğu da yakın yer
lerdeki takımlarda oynuyor
lar.

Bu sene yapılan bazı yan
lışlıklar nedense 
Gemlikspor’da forma giyen , 
eğer devam etselerdi 
bugünde takımdaki yerlerini 
alacaklardı.

Sporcuların çok ufak 
ücretler ile takım değiştirdik
lerine şahit oldum.

Üzülüyorum, eğer o 
sporcular her sporcuya tanı
nan hakka razı olsalardı, 
bugün Gemlikspor grubunda 
birinci durumda olurdu. 
Gelecek sezonda ise 
Süper Liğ’de mücadele 
ederdi.

Zehirli iğneyi maalesef 
Gemlik sevgisinin üstüne 
batırıyoruz.

Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım 
nufüs cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Figen ÖZLÜ

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere samlulye, 
masa, meşruhat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
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İştah kesen besinler
Yaptığınız rejimler 
sizi zayıflatamıyor 
ya da rejim listesine 
uymakta zorluk mu 
çekiyorsunuz! Artık 
bunların hepsini bîr 
tarafa bırakın, işte 
rejîrn yapmadan 
sağlıklı zayıflamanın 
yolları... Bazı besin 
maddeleri İştahınızı 
kapatarak acıkmayı 
geciktiriyor. Özellik
le iştah kapatıcı etk
isi olduğu kanıt
lanan 40 özel besini 
rejim yapmadan 
zayıflamak için den
emenizi öneriyoruz. 
Bu besinlerin vücut 
üzerindeki etkileri, 
içeriklerindeki bazı 
maddeler ve görev
leri şöyle sıralanıy
or:
Karbonhidratlar 
Kepek, buğday gibi 
tahıl ürünlerde, 
sebze ve meyvel
erde bulunur. İçer
iğindeki lifler, 
sindirim sistemini 
harekete geçirir.

Ayrıca karbonhidrat
lar insanı tok 
tutarak açlık hissini 
engeller.
Triptofan 
Proteinlerin büyük 
bir bölümünde bulu
nan bir çeşit amino- 
asittir. Triptofan, 
vücutta serotoninin 
oluşmasında ve 
hücrelere taşın
masında önemli bir 
görev alır. Serotonin 
ise iştah hissini 
azaltır. Özellikle 
muz, avokado, yulaf 
ve peynirde 
bulunur.
Krom
Bu oligoelement, 
vücuttaki insulin

dengesini korur. Bu 
denge kan şekerinin 
düşmemesi veya 
azalmaması açısın
dan çok önemlidir. 
Kan şekerinin 
düşmesi açlığa yol 
açar. Krom ihtiy
acınızı karşılamak 
için fındık, ceviz 
gibi kabuklu 
yemişler ve tahıl 
ürünleri yiye
bilirsiniz.
Albümin 
Bir tür taşıyıcı pro
teindir. Can sıkın
tısını giderir ve 
iştahı kapatır. Bu 
protein, triptofam 
oluşturarak beyine 
taşır ve serotonin 

üretimini artırır. 
Bezelye, fıstık ve 
fasulyede bulunur. 
Früktoz 
Meyvelerden elde 
edilen doğal şek
erdir. Kan şekeri 
dengesini kesinlikle 
etkilemez. Ayrıca 
yemek sonrası tatlı 
ihtiyacı duymanızı 
engeller. Çilek ve 
bal, fruktozun ana 
kaynağıdır.
İyot 
Tiroit hormonlarının 
yapımı İçin gerek
lidir. Açlık duygusu
nun gelişmesini 
engeller. Balık, 
iyotlu tuz ve soğan, 
iyot açısından 
oldukça zengindir. 
İşte mucize besin
ler...
Karnabaharı ve 
brokoliyi hafifçe 
haşlayıp yoğurtla 
tatlandırın. Bu 
kanşım lif açısından 
zengin olduğundan 
sizi uzun süre tok 
tutar.

Salatalığı iyice 
yıkayın ve kabuk
larıyla birlikte ince 
dilimler halinde 
kesip üzerine bol 
bol dereotu serpin. 
Bu sebzenin kalorisi 
yok denilecek kadar 
az ve oldukça tok 
tutucudur.
Tatlı olarak 250 gr. 
mor eriği biraz 
tarçınla haşlayın. Bu 
meyve früktoz 
açısından oldukça 
zengin olmakla bir
likte tatlı ihtiyacınızı 
da karşılayacaktır. 
Albümin iştahı kap
atır. Bir porsiyon 
yeşil fasulyeyi 20 
dakika suda 
haşlayıp sirke, kara
biber ve biraz tuzla 
tatlandırın. İsters
eniz yağsız krema 
da katabilirsiniz. 
200 gr. ananası 
incecik doğrayın ve 
süzgeçten geçirin. 
İçine 1 00 gr kefir ve 
taze nane ekleyin. 
Ananasın içindeki 

enzimler, protein 
sindirimini hız
landırdığından 
oldukça doyurucud
ur. Ayrıca selülit 
oluşumunu da 
engeller.
Kendinize yeşil 
salata, uskumru 
balığı, kivi ve por
takaldan oluşan bir 
ziyafet hazırlayın. 
Balığın içeriğindeki 
İyot, tiroit bezinin 
İşlevlerini hız
landırdığından açlık 
hissi giderilir.
Öğünler arasında 
acıktığınızda kuru 
erik yiyin. Kuru erik 
kan şekerinin 
düşmesini engeller. 
Ancak fazla abart
mayın. Çünkü bir 
kuru erikte 8 kalori 
var.
Haftada iki yumurta 
yiyin. Çünkü yumur
tada bol miktarda 
triptofan var.
Bu da neşenizin 
yerine gelmesini 
sağlar.

Demir eksikliğine dikkat! ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Çocuklarda en sık 
görülen anemi, 
demir eksikliği ane
misi. Anne sütü ile 
beslenen bebek
lerde ilk 6 ay demir 
eksikliği görülmüy
or. Anne sütündeki 
demir çok kolay 
emilebildiği için 
büyüyen süt 
çocuğuna miktar 
olarak yeterli geliy
or. Ancak altı aydan 
sonra ek gıdalar ile 
yetersiz demir alan 
bebek demir eksik
liği tehlikesi ile karşı 
karşıya kalıyor.
Demir en çok kırmızı 
ette, yumurta 
sarısında, yeşil 
sebzelerde ve hubu
batta bulunuyor. 
Demir eksikliğinin 
gelişmemesi için 
etten ve sebzeler
den gelen demirin 
dengeli alınması 
gerekiyor. Demir 
eksikliği anemisinin 
engellenmesi için 
diyete önem ver
ilmeli, demirden 
zengin ek gıdaların 
zamanında ve

uygun şekilde 
başlanmalı. Prof. Dr. 
Canpolat, 
"Prematüre bebek
lere erken koruyucu 
demir preparatları 
başlanması gerek
tiğini hatırlatarak 
şöyle devam ediyor: 
"Anneden bebeğe 
demir transferi 
hamileliğin sonların
da yoğunluk 
kazandığı için bu 
bebekler demir 
depoları tam dol
madan doğarlar ve 
çoğu zaman yoğun 
bakımda kaldıkların
dan tetkikler için 
bebeklerden fazla 
kan alınmak zorun
da kalınır." 
Tanı ve Tetkikler 
Demir eksikliği 
gelişen bebekler 

huzursuz, iştahsız 
oluyor ve uyku 
bozuklukları yaşıyor. 
Büyümesi ve 
gelişmesi duraklama 
gösteriyor.
Hemoglobini çok 
düşerse cilt rengi de 
soluyor. Bunu anla
mak zor değil. Bu 
solukluk en çok göz 
kapakla, inin içine, 
ağız mukozasına, 
avuç içlerine ve tır
nak yataklarına 
bakıldığında 
anlaşılıyor. Demir 
eksikliğine erken 
tanı konup tedavi 
edilmesi durumunda 
bu bozuklukların 
büyük bir kısmı 
düzelme şansına 
sahip. Prof. Dr. 
Canpolat tanı ve 
tetkikler konusunda 

şunları söylüyor: 
"Demir eksikliği 
anemisi saptanan 
çocukta dışkı ve 
idrar ile kan kaybı 
olup olmadığı 
araştırılmalıdır. Dışkı 
ile kan kaybı mey
dana getiren en 
önemli durumlar 
arasında peptik 
ülserler ve inek sütü 
alerjisi sayılabilir. 
Ayrıca bağırsakta 
bulunan polipler ve 
anüste mukozâ çat
lakları da kan kaybı
na neden olabilirler. 
Gaitada gizli kân 
testi birkaç kez 
tekrarlanmalıdır, zira 
kanama aralıklı 
olarak meydana 
geliyor olabilir?' 
Tedavisi
Tedavi ise çoğunluk
la ağızdan verilen 
demir preparatları 
ile yapılıyor ve 3 ay 
kadar sürüyor.
Tedavide ilk 2 ay 
hemoglobinin yük
seltilmesi, 3 ay ise 
demir depolarının 
doldurulması 
amaçlanıyor.

Yatar ağlarım

Bugün benim yeşil bağını kurudu 
Dolu vurdu yapraklarını çürüdü. 
Beninı de saz tutan elini var idi, 
Şimdi bir köşede yatar ağlarım.

Benim ile lokma yiyip içenler 
Gölgemin altına konup göçenler 
Sizi zalim dar gününde kaçanlar 
Ben kendi kendime çatar ağlarını. 

Çırpına çırpına bir yuva kurdum 
Bebeği görmedim, kundağı gördüm. 
Deryada boğuldum, karaya vurdum 
Çileden çileye bakar ağlarım

Mahzun i Şerifim budur ahvalim 
Zamane bozulmuş, insanlar zalim. 
Kıyamete kadar gider bu halim 
Sabır edip, matem tutar ağlarını.

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant ■ Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00
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Ste çito/ata safc yarar//
İtalyan doktorlar, 
sütsüz çikolata 
yemenin, şeker 
hastalığı ve kan 
basıncının kon
trolüne yardımcı 
olabileceğini bildir
di. Uzmanlar yine 
de genelde az çiko
lata yenmesi 
çağrısı yaptılar. 
L'Aquila Üniver- 
sitesi'nde yapılan 
araştırmada, 15 
gün boyunca her 
gün 100 gram çiko
lata yemenin, kan 
basıncını azalttığı 
ortaya çıktı. 15 kişi 
üzerinde yapılan 
araştırmada ayrıca 
çikolata yemekle, 
vücudun şeker 
metabolize etme 
yeteneğinin arttığı 
belirlendi. Şeker 
metabolizasy-

TUTKU BEBEK (SEEDOF CHUCKY)
Pez, Tel: 513 64 06

S»" “EĞRELTİ GELİN” ‘HAYALET SESLER”

Rez. Tel: 512 03 46

onunun düşük 
olması, şeker has
tası kişilerin sorun
larından biri.
Araştırmanın ilginç 
bir yanı ise beyaz 
çikolata yendiğinde 
aynı sonuçlara 
ulaşılmaması.
L'Aquila Üniyer- 
sitesi'nden Dr. 
Claudio Ferri, süt
süz çikolatanın fay
dalarına karşın, 
insanlara dikkatli 
olmaları çağrısında 
bulunuyor. Ferri, 
sütsüz çikolatanın, 

antioksidenin yanı 
sıra çok miktarda 
yağ ve kaloriyi de 
bünyesinde bulun
durduğunu söylüy
or. Ferri'ye göre, 
diyetlerine biraz 
çikolata da ekle
mek isteyen kişi
lerin, mutlaka diğer 
yiyeceklerden 
keserek kalori 
fazlalarnı vermeleri 
gerekiyor. İtalya'da
ki araştırma tıp ve 
beslenme uzman
larından genelde 
olumlu tepki aldı.

Her/neyı/e$ı/yı/ay/ı/W
Meyve suları içerdik
leri meyve oranlarına 
göre meyve suyu, 
nektar ve meyveli içe
cekler olmak üzere 
üçe ayrılıyor: 
Meyve suyunun için
deki doğal meyve 
oranı yüzde yüzü 
buluyor. Özellikle por
takal, üzüm ve 
elmadan elde 
edilebilen yüzde 100 
meyve suyu, elde 
edildiği meyvenin 
renk, tat ve kokusunu 
taşıyor. Meyve suyu 
koruyucu ve katkı 
maddesi içermiyor. 
Meyve nektarı, meyve 
suyu veya pulpunun 
az da olsa su ile 
seyreltilmesi ile 
üretiliyor. Nektarın 
içinde en az yüzde 
25-50 oranında meyve 
konsantresi bulunuy
or. Şeftali, kayısı gibi 
meyvelerin suları 
koyu kıvamlı olduğu 
için bu meyvelerden 
nektar üretiliyor; 
kayısı nektarında en 
az %40, şeftali nek- 
farinda on a£ O/.AK 
oranında meyve 
bulunuyor. Meyve 
suları gibi nektarda 
da Gıda Kodeksi 
uyarınca koruyucu

madde 
bulunmuyor.Meyveli 
içecek ise, en az 
yüzde 10 oranında 
meyve içeriyor. Bu 
kategori altında son 
yıllarda aromah içe
cekler de üretiliyor. 
Aromah içecekler su, 
şeker, izin verilen 
katkı ve aroma mad
delerinin karışımın
dan oluşuyor.
Yeterince Meyve 
Suyu İçmiyoruz 
MEYED Başkanı Prof. 
Dr. Aziz Ekşi 
Türkiye'de meyve 
suyu tüketiminin 
Avrupa ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında 
düşük seviyelerde 
bulunduğunu belirtti. 
Ekşi sözlerine şöyle 
devam etti: "AB orta- 
laması vılrla kişi hası
na yaklaşık 20 İt. 
olarak gerçekleşirken 
Türkiye'de 6 litre, 
bununla birlikte bil
inçli tüketimin art
masıyla, meyve oranı 

sayesinde daha fazla 
doğal vitamin ve min
eral içeren meyve 
suyu ve nektarların 
2004 yılındaki satışın
da 2003 yılına göre 
yaklaşık %25'lik bir 
artış gerçekleşti.
Türkiye'de en fazla 
şeftali suyu (%28) 
içilirken, onu vişne 
(24%) ve kayısı (19%) 
suyu izliyor. Bununla 
birlikte en hızlı 
büyüme ise karışık 
nektar tüketiminde 
gerçekleşiyor. C vita
mini deposu olarak 
nitelendirilen portakal 
suyu ise beşinci sıra
da yer alıyor. " 
Prof. Dr. Aziz Ekşi'ye 
göre tüketim oran
larının az olması 
kadar, tüketicilerin 
mpvvp suları arasın
daki farklar hakkında 
yeterince bilgi sahibi 
olmamaları meyve 
suyu sektörünün 
önemli sorunlarından 
birini oluşturuyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

■
K

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

E

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 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 514 17 00

B 
E 
R 
i

HASTANELER

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

25 MART CUMA 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 121

Körfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2089 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gençler nefes nefese
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Milli Eğitim İl 
Lig Heyeti tarafın
dan düzenlenen 
Liseli Gençler 
Voleybol İl 
Birinciliği tüm 
hızıyla sürüyor. 
Bursa Coşkunöz 
EMLSpor 
salonu'nda devam

eden maçlarda 
Gemlik temsilcileri 
rakip tanımıyor. 
Genç Erkeklerde 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
ile Endüstri 
Meslek Lisesi 
takımları oynadık
ları iki maçı da 
kazanırken genç

kızlarda Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi takımı ilk 
maçını kazanarak 
moral buldu. 
Kazanılmış iki 
set üzerinden 
oynanan maçlarda 
Endüstri Meslek 
Lisesi Voleybol 
takımı ilk maçında 
Gazi Anadolu 
Lisesini, ikinci 
maçında ise 
Tophane EML'sini 
aynı skorla 2-0 
yenmeyi başardı. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Voleybol takımı 
ilk maçında 
Şehit Öğretmen 
Kubilay Lisesini, 
ikinci maçında 
Turizm Otelcilik 
Meslek Lisesini

aynı skorla 
2-0 yendi.
Genç bayanlarda 
ise Gemlik'i 
temsil eden 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
takımı oynadığı 
ilk maçında 
Orhangazi 
Öğretmen Eyüp 
Topçu Anadolu 
Lisesini 2-0*la 
geçerek iddialı 
olduğunu 
gösterdi.
Liseli Gençler 
Voleybol İl 
Birinciliği'nde 
başarılı maçlar 
çıkaran erkekler 
grubunda iki 
okulumuzun 
finalde karşı 
karşıya gelebile
cekleri tahmin

mm ı^m mm mıı mı mm umu ım^m mm mm mum mm ı^mm ^m m

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK |
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA ...

Renkli, siyah beyaz her 
-türlü baskı işleri 

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

Katalog basımı

Körfoz O«se«
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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



Bakanlık Bütçesinden 300 bin YTI_ ayrıldığı öğrenileli ,

'/oeR Fabrikasının Uludağ Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığına okul yapımı için tahsisinden sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
tfEâitim Bakanlığından eski binaların okul ve derslik yapılabilmesi için ödenek talebinde bulundu. Bakanlıktan şimdilik kaydıyla 300 
■vtl ödenek geleceği bilgisi Gemlik’e ulaştı. Paranın gelmesiyle çalışmalara başalanacak. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de 

bin ı'i- _  __ _

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
56Mart2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Hasanaga Kampı 

eğitim merkezi olacak 
Özelliştirme kapsamında olan ilçemiz 
deki Hasanağa Gençlik Kampının Eğitim 
Merkezi olması için müfettişler kampta 
inceleme yaptılar. Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü Özelleştirme İdaresinden bu 
konuda talepte bulunacak. Hab. 5’de

fctaes Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof Dr. Orhan Kural “Yaşanabilir bir çevre için el ele” adlı konferansta konuştu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmaii.com

Çin kuşatması
ABD ve batı kapitalizmi, Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Biriliğini uzun yıllar süren poli
tikaları ile darma dağın ettikten sonra, sözde 
özgürlüklerine kavuşan cumhuriyetlerde, 
kendilerine yakın iktidarları işbaşına getirmek 
için oyunlar sergiliyor.

Büyük Ortadoğu Projesi yavaş yavaş yaşa
ma geçiriliyor..

Irak’ın işgaliyle başlayan bu projenin amacı 
uzakdoğuya uzanmaktır.

Petrol kaynaklarını kontrol altına aldıktan 
sonra, giderek ekonomisi devleşen Çin Halk 
Cumhuriyetini de denetim altına almaktır.
Afganistan’dan başlatılan silahlı ayaklanma, 

Irak’ın işgali, Ukrayna da halk isyanı, 
Kırgızistan’da ABD yanlısı muhalefeti 
destekleyen bir yeni halk ayaklanması 
yaşandı.

Bu ayaklanmalar bitmeyecek..
Rusya’nın güçsüzlüğü karşısında paylaşım

da zaman zaman birlikte hareket etmeler de 
görülüyor.

Ama, SSCB’den koparak bağımsız olan tüm 
yeni devletler, zengin yeraltı kaynaklarıyla 
ABD ve batı emperyalizminin emrine girme
sine kadar bu ülkelerde sular durulmayacak..

Suriye ve İran’a yönelik tehditler sürüyor.
Oyun sahneye konmuş, perde perde 

oynanıyor.
Hedef ortada..
Çini kuşatmak, yoksul ülkelerin yeraltı ve 

yerüstü zenginliklerini ele geçirmek..
Oyuncular ise, bu ülkelerdeki işbirlikçiler.
Bu oyunun sahnelerini birleştirirseniz, oyu

nunu bütününü görebilirisiniz.

Kendini “Sıradışı” kabul eden Profesör Orhan Kural, Kültür Merkezinde 
verdiği konferansta, okulları beton görüntüsünden kurtarmak için duvar
larını güzel ve eğitici resimlerle boyanmasını istedi. Kural, savaşların

Belediye Başkanlığı 
tarafından ilçemize 
davet edilen tanınmış 
konferansçı Prof. Dr. 
Orhan Kural, 
“Yaşanabilir bir çevre 
için el ele" adlı kon
feransta, doğanın 
hergün katledildiğini 
söyledi.
Kural, konuşmasında 
"Belediyelerin göreve 
hizmettir. Bir anlık 
zevkler değil. " dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

İlçe Emniyetine 
3 araç alındı

İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
Hizmetleri Destekleme 
Derneği tarafından 
alınan 3 araç için 
tören düzenlendi. 
Törende Emniyet 
Müdürlüğüne maddi 
destekte bulunanlara 
da plaket verildi. 
Haberi sayfa 4’de

WMorea'ya ziyaret
Ak Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Gemlik 
Ticaret Borsasını 
yeni seçilen Meclis 
Başkanı ve Yönetim 
Kurulu üyelerini 
makamında ziyaret 
ederek kutladılar 
Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Tamer Öğretmen..

Tamer Sivri,kendisini özürlülere 
adamış bir toplumsever.

Attığı her adım özürlüler için.
Araştırıyor,soruşturuyor.
Projeler üretiyor.
Özürlülerin yararına,onların kendi 

ayakları üzerinde durabilmesi adına ne 
gerekiyorsa yapıyor.

Başarılı oluyor da..
Sosyal kanalları harekete geçiriyor.
Devletin olanaklarını en verimli bir 

biçimde değerlendiriyor.
Uluslararası kuruluşlara uzanıyor.
Oradaki destek kaynaklarını ülke

sine getirmek için çabalıyor.
Ancak dönem dönem tıkanmıyor 

mu?
Kuşkusuz tıkanıyor.
Gerçi onu da aşıyor.
Ne var ki daha çok toplumsal 

destek arzuluyor.
Tamer Öğretmen,önemli bir işlev 

daha üslenmiş.
Kendi kendine...Ama toplum adına..
Özürlü gençlere ve ailelerine sürekli 

iş olanakları yaratmak.
Amacı;onların kimseye muhtaç , 

olmadan kendi ayakları üzerinde dur- 
malarınısağlamak.

Bunun için de Avrupa Birliğinin 
ilgili fonlarını araştırıyor ve buluyor.

Ayrıca,Türkiye'de yeni iş alanları 
yaratıcılarıyla çataçat"pazarhklar 
yaparak özürlülere özel indirimler 
alıyor.

Özel ödeme koşulları sağlıyor.
Şimdi de MORTEL Telekom adında 

bir firmayı bulmuş.
MORTEL yurtiçi ve yurt dışı telefon 

görüşme ofisleri açıyor.
Geniş amaçlı olan telefon görüşme 

ofislerini MORTEL,bilgisayardan 
yazıcıya,modemden ışıklı tabelaya 
kadar anahtar teslimi kuruyor.

Kurulum bedelini de ödemeli 
ödemesiz vadelerle tahsil ediyor.

Ayrıca;
Tamer Öğretmedin yaptıkları bun

larla da sınırlı değil.
Ata Mahallesi'ndeki okulu ayakta 

tutmak için sürekli çalışıyor.
Çevredeki ve bölgedeki tüm kurum- 

larla iletişim halinde.
Onların olanaklarını okula yön

lendiriyor.
Mayıs ayı sonunda yapılacak olan 

Özürlüler şenliğine büyük bir heye
canla hazırlanıyor.

Hele bu yılki şenlik diğerlerinden 
çok farklı olacak.

Eminim Gemlik'in zaten bilinen 
adını daha da perçinleyecek.

Eline sağlık Tamer Öğretmen..
Yüreğine sağlık Tamer Öğretmen.
Kara bulutların dolaştığı ülkemize 

umut dolu bir ışık veriyorsun.

AKP ilçe Başkanı Enver Şahin Borsa Başkan ve Yöneticilerini kutladı

nezaket ziyareti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
yönetimi seçim
lerini tamamlayan 
Ticaret Borsası'na 
nezaket 
ziyaretinde bulun
du.
İlçe Başkanı 
Enver Şahin'le bir
likte ilçe yönetimi 
ve belediye Meclis 
üyelerinin de 
bulunduğu 
ziyarette yeni 
seçilen Borsa 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan ile borsa 
üyeleri hazır 
bulundu.
Borsa Başkanı 
Mehmet 
DillioğlU'nu kutla
yarak çiçek veren 
Enver Şahin, yeni 
yönetime başarılar 
diledi.
Borsa'da gerçek
leşen seçimlerin 
ilginçliğine de 
değinen Şahin, 
"Bu gibi Odalarda 
yönetimlerin artık 
gençlere teslim 
edilmesinin 
uygunluğu 
gözleniyor.
Sizlerin başarılı 
hizmetler vere
ceğinizden kuşku
muz vok, göreve 
gelen 
arkadaşlarımıza 
başarılar diliyo
rum" dedi.
AK Parti İlçe 
Yönetiminin

İlçe Başkanı Enver Şahin'le birlikte ilçe yönetimi ve 
belediye Meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette yeni 

seçilen Borsa Başkanı Mehmet Dillioğlu ile Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan ile borsa üyeleri hazır bulundu.

ziyaretinden çok 
mutlu olduklarını 
dile getiren

Mehmet Dillioğlu, 
Ticaret 
Borsası'nda iyi

hizmetler yap
maya çalışacak
larını söyledi.

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00



Sıradısı bir konferans
Kendini “Sıradışı” kabul eden Profesör Orhan Kural, Kültür Merkezinde verdiği konferansta, okulları 
beton görüntüsünden kurtarmak için duvarlarını güzel ve eğitici resimlerle boyanmasını istedi. 
Kural, savaşların sürüklediği insan ve doğa katliamlarının çocukları etkilediğini söyledi.

^Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İGemlik 
Belediyesinin 
organize ettiği ve 
konuşmacı olarak 
kendini sıra dışı 
kabul eden Prof. Dr 
Orhan Kural'ın 
katıldığı 
"Yaşanabilir bir 
çevre için el ele" 
adlı konferans 
yapıldı.
Belediye Kültür 
Merkezi'ndeki kon
feransa Kaymakam 
İMehmet Baygül 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
okullardan gelen 
öğrenciler katıldı. 
İTÜ Maden 
Mühendisi Prof. Dr 
Orhan Kural'ın 
çevreciliğinin yanı 
sıra Gines Rekorlar 
Kitabı Türkiye 
Fahri temsilcisi 
olarak geldiği

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Fokur, Fokur
Ticaret Borsası’nda sular durul
muş.
Gemlik AKP’de de kaynıyor....
Fokur, Fokur....

Prof. Dr. Orhan Kural, “Yaşanabilir bir çevre için el ele” konulu konferansta, canlı çiçeklerin 
armağan edilmesine karşı olduğunu, Spor Kulüplerine yardım yapılmamasını isterken, 
çevreyi kirleten çocukların kendi gözünde değeri olmadığını da söyledi.

Kültür Merkezinde 
Başkan Turgut 
tarafından çiçekle 
karşılandı.

Konferansta 
konuşan Başkan 
Mehmet Turgut, 
çevremizin her 
geçen gün yaşan
maz duruma 
geldiğine dikkat 
çekerek, "Bizler bu 
duruma şimdiden 
karşı gelirsek, kir
lenmeyi de 
önlemiş oluruz." 
dedi.
Yaklaşık 2700 kon
ferans vererek 
rekor sahibi 
olduğunu ifade 
ederek konferansa 
başlayan Orhan 
Kural, kendisinin 
sıra dışı olması 
nedeniyle birçok 
kişiyle de ters 
düştüğünü ifade 
ederek, "Canlı 
çiçeğe karşıyım, 
başkan bunu 
bilmediği için 
aldım. Çiçekler 

saksı ile verilme
lidir.” dedi.
FUTBOLA DESTEK 
VERMEYİN 
Sözlerine "Futbola 
destek vermeyin" 
diyerek başlayan 
Kural, belediye 
başkanlarına da 
gönderme yaptı.
Kural, 
"Belediyelerin 
görevi hizmettir. 
Bir anlık zevkler 
üretmek değil. 
Başkana 
Gemlikspor'a 
yardım yapması 
için destek ver
meyin." dedi. 
Okullarda tuvalet
leri, çevreyi ve 
doğayı pisleten 
çocuklarında kendi 
gözünde değer
lerinin olmadığını 
söyleyen Kural, 
Televizyonları 
arayıp sunucu 

şarkıcılarla vakit 
geçiren insanlara 
da çatan Kural, 
"Bu insanlar çevre 
konusunda 
topluma ne vere
bilirler, ben bu tip 
insanları yadırgıyo
rum." dedi.
En sevmediği yer
lerden birinin de 
kahvehaneler 
olduğunu belirten 
Orhan Kural, Köy 
Enstitülerinin kap
atılmasıyla 
başlayan sürecin 
insanları magazin 
programları ve 
kahvehanelere 
sürükleyerek, uyu
tulduklarını söyle
di.
"Bir kağıt bir 
ormandır" felsefe
siyle kağıtların ayrı 
toplanarak, yerlere 
atılmaması gerek
tiğini savunan

Kural, "Bir pil'den 1 
akan su bir ton 
içme suyunu 
zehirliyor." diyerek 
işi biten pilleri özel 
muhafaza ederek 
toplanmasını iste- ı 
di.
Okulların beton 
görüntüsünden 
kurtulmaları için 
güzel ve eğitici 
resimlerle boyan
masını öğrencilere 
anlatan Kural, 
değişikliğe önce 
insanların kendi
lerinin başlaması 
gerektiğini savun
du.
HAYVAN KATLİAMI 
DOĞAYI 
ETKİLİYOR 
Günümüzde 
yaşanan hayvan 
katliamlarına da 
değinen Prof.
Kural, "İnsanlar 
hayvan ve böcek
leri öldürerek 
doğanın dengesini 
bozuyorlar." dedi. 
Savaşların sürük
lediği doğa ve 
insan 
katliamlarının da 
çocukları küçük 
yaştan itibaren etk
ilediğini söyleyen 
Kural, saydam 
gösterilerle çocuk
lara hayvanları 
tanıtarak insanlara 
yaptıkları hizmet
leri sıraladı.
Kendisinin bir
Afrika hayranı 
olduğunu gizleye- 
meyen Prof. Dr. 
Orhan Kural, 
ülkemiz çocuk
larının Afrikalı 
çocuklar yanında 
çok şanslı 
büyüdüklerini dile 
getirdi.
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İlce Emniyetine 3 araç alındı!
Hizmetleri Destekleme Derneği’nin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne aldığı araçlar için tören düzenlendi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne alınan 
3 yeni araç, düzenle
nen törenle hizmete 
başladı.
Hizmetleri 
Destekleme Derneği 
tarafından alınan 3 
yeni araç için İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
önünde düzenlenen 
törende kurban 
kesilerek dua okun
du, araçların alımında 
katkısı olanlara 
teşekkür plaketi 
verildi.
Dernek Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Gemlik ilçesinden 
Sorumlu Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Ahmet Akyürek, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün.Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman'ında 
katıldığı törende

konuşan İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, araçların 
Emniyet teşkilatına 
kazandırılmasında 
katkıları olanlara 
teşekkür etti.
Belediye Başkanı ve 
Dernek Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı konuşmada, 
araçların iyi 
hizmetlerde kullanıl
masını dileyerek, "Bu 
araçlar yanlış düşü
nenlerin korkulu 
rüyası olsun. 
Her zaman sizlerin 

yanında olacağımız-, 
dan kuşkunuz 
olmasın" dedi.
Gemlik'ten sorumlu İl 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Akyürek'de yaptığı 
konuşmada 
önümüzdeki Haziran 
ayına kadar Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün beş 
araca ihtiyacı olduğu
na dikkat çe kerek 
"Bireysel özgürlük
lerin halkımıza iyi 
yansıtılması için 
polisin araca ihtiyacı 

var. Polisimiz bir yere 
kadar ulaşır. Ancak 
halkımızdan gelecek 
destekle onlara daha 
iyi hizmet verebiliriz. 
Çeşitli suçları işleye
bilecek çocukların 
suça yönelik faaliyet
lerinin mutlaka polise 
iletilmesini bekliy
oruz.
Polisimiz Haziran 
ayında yapılacak araç 
katkısıyla ilçeye daha 
iyi hizmetler verecek
tir." dedi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü bünyesin

deki birimlerde kul
lanılacak olan 3 adet 
yeni aracın ruhsat
larını Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Akyürek'e veren 
Başkan Mehmet 
Turgut'a katkılarından 
dolayı Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
Ayrıca, Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt'a 
teşekkür plaketini

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akyürek 
Belediye Başkanına plaketini verirken

Bursa Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ahmet 
Akyürek verirken, 
Agah Arda'nın plake
tini Jandarma Bölüm 
komutanı Murat 
Karaman verdi. 
Törende buluna
mayan Hakkı Çakır*ın 
plaketini ise Agah 
Arda aldı.
Törenin ardından İlçe 
Müftüsü Yusuf 
Şahin'in okuduğu 
dualarla yeni araçlar 
için kurban kesildi.

PİRELLİ’DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 
ŞİMDİ AL 

AĞUSTOSTA 
ÖDE

ÖZKAYA OTOMOTİV TURİZM LTD, STİ.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70

Fax: (0.224) 514 40 44

Okul yöneticileri
Gemliklin geleceğini görüştü

Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut'un 
Gemlik'in 5 yıllık 
staratejik planı 
için yaptığı 
toplantılar 
sürüyor.
Başkan Turgut, 
dün 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
toplantı salonun
da okul yönetici
leriyle bir araya

gelerek görüşleri
ni aldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürü 
Veysel Özmen'in 
de hazır bulun
duğu top
lantıda okullarda 
yaşanan sıkıntılar 
da dile getirildi. 
Okulların fiziki 
yetersizliğinin ön 

plana çıkarıldığı 
toplantıda okul 
yöneticileri 
düşüncelerini 
aktardılar.
Toplantıda ayrıca 
Belediye'nin 
ileriye dönük 5 
yıllık staratejik 
planı ile Milli 
Eğitim'de nüfus 
artışıyla birlikte 
yaşanan sıkıntılar 
görüşüldü.
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Bütçesinden 300 bin YTL ayrıldığı öğrenildi

ŞunğipeKe okul
yapımına destek geliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sunğipek 
Fabrikası'nın 
Uludağ Üniversite- 
si'ne tahsisinde 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'na verilen 
binalar için 
Bakanlık'tan ödenek 
çıkacağı öğrenildi. 
Bir Milyon 300 bin 
YTL ödenek çıka
cağı öğrenilen 
binalarda onarım ve 
tadilat çalış
malarının projeler 
tamamlandığı 
zaman başlaması 
bekleniyor.
Gemlik'te baş 
gösteren okul ve 
derslik sıkıntısına 
büyük ölçüde nefes 
aldırması beklenen 
proje içinde Meslek 
Liselerinin bir araya 
toplanması 
düşünülüyor.
Sunğipek içinde

Milli Eğitim'e verilen 
binalarda yapılacak 
onarımdan sonra 
Mesleki Eğitim 
Merkezi projesi ile 

taşınması plânlanan 
Teknik liselerden 
boşalacak yerlere 
ise sıkıntı çekilen 
İlköğretim okulları 
ve ek dersliklerin

yapılması 
düşünülüyor. 
İlçede bulunan 
Endüstri Meslek, 
Ticaret Meslek ve 
Kız Meslek 
Liselerinin 
Sunğipek arazisin
den ayrılan binalara 
geçmeleri 
bekleniyor.

Meslek okullarının 
taşınmasıyla 
birlikte yaklaşık 100 
derslik kazanılacağı 
hesaplanırken 

projenin ilçede 
yaşanan sıkıntıyı da 
biraz olsun 
rahatlatması 
bekleniyor.

Hasanağa Kampı 
Eğitim merkezi 

olacak
Uzun süredir 
satışa çıkmasına 
rağmen alıcı bula
mayan Hasanağa 
Kampı'nın Eğitim 
Merkezi olarak kul
lanılacağı öğrenil
di.
İl Milli Eğitim'den 
ilçemize gelen 
Müfettişlerin ge 
zerek olur verdik
leri kamp için 
özelleştirme idare
sine yazı yazılarak 
bilgi verilmesi bek
leniyor.
Bir süre önce pro
jeleri hazırlanan ve 
Özel Eğitim Okulu 
ve Özel Eğitim İş 
Merkezi olarak 
düşünülen 
Hasanağa kampın
da ayrıca Gemlik 
Rehberlik 
Araştırma 
Merkezi'nin oluştu
rulması bekleniyor. 
İl Müfettişlerinin 

gezerek olumlu 
rapor hazırladıkları 
Hasanağa Kampı 
birkaç kez Mal 
Müdürlüğü tarafın
dan ihale ile satışa 
çıkarılmasına rağ
men alıcı bula
mamıştı.
Önümüzdeki gün
lerde Bakanlık 
tarafından yazı 
yazılarak 
özelleştirme kap
samından 
çıkarılarak 
Gemlik'in yanı sıra 
İznik ve Orhangazi 
ilçelerine de 
hizmet verecek 
Eğitim Merkezi 
olarak tahsis 
edilmesinin 
isteneceği 
Hasanağa kam- 
pı'nın uygun 
görülmesi halinde 
Milli Eğitim'e 
devredilmesi bek
leniyor

SATILIK VİLLA
Um ur bey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

Bursa’da Sokak ortasında evlilik teklif ettiği genç kızın hayır cevabına öfkelenen 
genç silahına sarıldı

Hayır cevabı çılgına çevirdi
ELEMAN ARANIYOR

İş yerimizde çalışmak üzere 
Deneyimli bay ve bayan

* Garson
- Kasiyer

- Yıkamacı 
aranmaktadır. 

Başvuruların şahsen yapılması 
gerekmektedir.

Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 
Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL

Sokak ortasında 
evlilik teklif ettiği 
genç kızın hayır 
cevabına öfkelenen 
genç silahına 
sarıldı. Sevdiği 
kızın ayağına iki 
kurşun sıkan 
saldırgan kayıplara 
karıştı. Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre kanlı olay, 
saat 11.30 sıraların
da Ertuğrulgazi 
Mahallesi Şen 
Sokak'ta meydana 
geldi.İddiaya 
göre, kendi 
kendini yaralamak
tan poliste kaydının 
bulunduğu belir
tilen Cevat E. isimli 
genç, yaklaşık 1 ay 
önce ayrıldığı kız 
arkadaşı 20 yaşın

daki M.Y.'ye evlen
me teklifinde bulun
du. Sürekli olumsuz 
yanıt verdiği Cevat 
E. ile yine 
karşılaşan M.Y. 
"hayır" cevabını 
yineleyince, genç 
çılgına döndü.
Öfkesine hakim ola
mayan Cevat E., 
yanında bulundur
duğu tabancayı 
M.Y.'ye doğrultarak 
ateşledi.
Sol bacağına iki 
kurşun isabet eden 
M.Y., kanlar 
içerisinde yere 
yığılırken, saldırgan 
Cevat E. ise dol
muşa binerek olay 
yerinden uzaklaştı. 
Bu arada çevredeki 
vatandaşlar kanlar 
içerisindeki genç 

kızın yardımına 
koştu. Acıyla 
kıvranan M.Y., olay 
yerine gelen 
"112 Acil Yardım" 
ekibince Yüksek 
İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Dizine ve 
ayak bileğine 
isabet eden 
kurşunlar nedeniyle 
aşırı derecede kan 
kaybettiği belirtilen 
talihsiz kız ameliya
ta alındı.
Hayati tehlikeyi 
atlattığı belirtilen 
genç kızın yoğun 
bakımda tutulduğu 
bildirildi. Bu arada 
saldırının ardından 
alarma geçen polis, 
genç kızı yaralayan 
Cevat E.'yi yakala
mak için harekete 

geçti. Vatandaşların 
dolmuşla kaçtığı 
yönünde bilgi 
vermesinin ardın
dan çalışmalarını 
bu yönde yoğun
laştıran polis 
ekipleri, 
şüpheliyi yakala
mayı başaramadı. 
Kızlarının silahlı 
saldırıya uğradığını 
öğrenen anne baba 
da hastaneye 
koştu.
Gözyaşına boğulan 
anne-baba, 
kızlarının genel 
durumunun iyi 
olduğunu öğren
ince rahat bir nefes 
aldı. Olayla ilgili 
soruşturmanın çok 
yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
bildirildi.
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ProtokoIün taslak 
metni bekleniyor

Türkiye ile AB 
arasındaki Ankara 
Anlaşması'nın, 25 
yeni üyeye 
açılımının sağlan
masını kapsayacak 
olan uyum pro
tokolü müzak
ereleri sürüyor. 
Ankara, protokolün 
taslak metninin 
hazırlanmasını ve 
Brüksel'in bu metni 
göndermesini bek- 
liyor.Diplomatik 
kaynaklardan 
edinilen bilgiye 
göre, geçen hafta
larda uyum pro
tokolünün müzak
erelerinin başlatıl
ması için Brüksel'e 
Dışişleri 
Bakanhğı'ndan bir 
heyet gitmişti. 
Karşılıklı müzak
ereler sonucunda 
ortaya taslak bir 
metin çıkmıştı. 
Prosedüre göre, 
taslak metin son

BAYRAMOGLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
=> BUZDOLABI
<=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
«=> TELSİZ TELEFONLAR
=> ELEKTRİK 

SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR 

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37 
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

gözden geçirmeler 
için karşılıklı olarak 
takas edilecekti, bu 
amaçla Ankara 
Brüksel'den gele
cek taslağı bekliy
or.
Ankara'nın uyum 
protokolüne ilişkin 
en fazla dikkat 
ettiği konu, "Bu 
protokolün imza
lanmasının Kıbrıs 
Rum Yönetimi'nin 
tanınması anlamına 
gelmemesi" olarak 
ifade ediliyordu. 
Bu nedenle pro
tokolü titizlikle 
müzakere eden 
Türk tarafı, Brüksel 
tarafından son 

şekli verilen taslağı 
bekliyor. Taslağın 
Ankara'nın eline 
geçmesinden 
sonra, hukuki ve 
siyasi olarak 
gerekli incelemeleri 
yapılacak ve daha 
sonra gerekli 
görülen düzeltmel
erle Brüksel'e iade 
edilecek.
Diğer yandan, 
uyum pro
tokolünün, 1 
Haziran'da AB 
dönem başkan
lığını devralacak 
olan İngiltere'nin 
döneminde imza 
edilmesi bekleniy
or.

Kırgızistan'da 
Asker Akayev'i 
koltuğundan eden 
devrim, muhale
fetin iki numaralı 
ismi olan 
Kurmanbek 
Bakıyev'i başkanlık 
koltuğuna oturttu. 
Kırgızistan’da 
Askar Akayev’in 
devrilmesinden 
sonra muhalefetin 
iki numaralı lideri 
Kurmanbek 
Bakıyev, geçici 
devlet başkanlığı 
ve başbakanlığa 
atandı.
Sivil darbenin 
ardından gergin
liğin yaşandığı 
ülkede, yetkililer 5 
kişinin yaşamını 
yitirdiğini kaydetti. 
Akıyev’in nerede 
olduğu ise hala bil
inmiyor. Rusya, 
Akayev'e kucak 
açtı. Akayev'i ülke
sine davet etti. 
Kırgızistan'da 
gerginlik geçen 
hafta sonunda 
başladı. Seçim 
sonuçlarından 
şikayetçi olan gös
tericiler 
Cumhurbaşkanı 
Askar Akayev’in 
istifa etmesini 
talep ediyor. 
Pazartesi günü, Oş 
kentinde gösterici
lerin bir hükümet 
binasını ele 
geçirmesinin ardın
dan, Kırgız 
ordusuna bağlı 
askerler bölgeden 
kaçtı.
Askerlerin kaç
masının ardından, 
göstericiler hiçbir 
direnişle karşılaş
madan hükümet 
binasına girmeyi 
başardı.
Göstericiler, 

ekonomiden yerel 
yönetimlere kadar 
pekçok konuda 
sıkıntılarını 
öfkelerini dile 
getiriyorlar.
Ancak şikayet 
ettikleri konular ne 
olursa olsun, farklı 
grupların ortak 
talebi 
Cumhurbaşkanı

Askar Akayev’in 
görevinden ayrıl
ması.
Salı günü, gösteri
ciler Oş kentinde 
kontrolü tamamen 
ele geçirdi.
Muhalif grupların 

gösterileri sür
erken, hükümet 
yanlısı göstericiler 
de, daha küçük 
gruplar halinde 
destek gösterileri 
düzenledi. 
Muhalefetin göster
ileri Çarşamba 
günü başkent 
Bişkek'e yayıldı. 
Ancak bu gösteril
er kısa sürede 
güvenlik güçleri 
tarafından 
bastırıldı.
Gösterilerde taşı
nan pankartlarda 
Cumhurbaşkanı 
Akayev’in istifası 
isteniyordu. 
Perşembe günü, 
göstericilerin 
hedefi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı'nı da içine 
alan bölgeydi. 
Yüzlerce muhalif 
göstericinin 
binalara girmesi 

ardından Akayev 
taraftarları binalar
dan kaçmak zorun
da kaldı.
AKAYEV: DARBE 
ANAYASAL DEĞİL 
Muhalefet tarafın
dan görevden uza
klaştırılan 
Kırgızistan Devlet 
Başkanı Askar 
Akayev, ülkede 
anayasal olmayan 
bir hükümet 
darbesinin gerçek
leştiğini söyledi. 
Kırgız ve Rusya 
medyasının haber
ine göre; devrik 
lider Akayev, Kırgız 
Haber Ajansı'na 
gönderdiği mesaj
da, "Ülkede 
anayasal olmayan 
bir hükümet darbe
si yapıldı. Bir grup 
sorumsuz siyasi 
maceracı ve kom
plocu, iktidarı güç 
kullanarak ele 
geçirme yöntemine 
başvurdu. İstifa 
ettiğim söylentileri 
de doğru değildir" 
açıklamasında 
bulundu.
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B İD im toto isliyıiT
Milli Eğitim 
Bakanlığı Personel 
Genel Müdürü 
Remzi Kaya, bu yıl 
Maliye 
Bakanlığından 10 
bin yeni kadro 
talep edeceklerini 
belirterek, "Ücretli 
öğretmenlik uygu
laması da devam 
edecek. Çünkü 10 
bin kadro yine yet
meyecektir" dedi. 
Remzi Kaya, geçen 
yıl 5 bin İngilizce, 4 
bin sınıf öğretmeni 
ve 4 bin bilgisayar 
öğreticisi aldık
larını, ancak diğer 
branşlarda bazı 
bölgelerdeki eksik
lerin kapatıl
madığını ifade etti. 
İhtiyaç duyulan 
yerlerde dışarıdan 
çalıştırılan ücretli 
öğretmenlerin 
düşük ücret aldık
larını ve sosyal 
güvenceleri bulun
madığını belirten 
Kaya, şöyle devam 
etti: "Bu yıl 
Maliye 
Bakanlığı'ndan 10 
bin kadro talep 
edeceğiz. Gereken

ŞENEN Balık vs Matert faali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

* ** Sandal Malzemeleri
* Kürek

Çapa
* * Macun
'S Galvenizli çivi
* * TMC sintine pompası

w malzemeler ile hizmetinizdeyiz

yerlerde sözleşmeli 
öğretmen istihdam 
edeceğiz. Öğret
mensiz okulumuz 
kalmasın istiyoruz. 
Bundan, (MEB, 
sözleşmeli 
öğretmene doğru 
mu gidiyor) sonu
cu çıkmasın. 
Kesinlikle hayır. Bu 
yıl kadrolu 20 bin 
öğretmen aldık 
ama yetmiyor.
Okullarda derslerin 
boş geçmesini 
istemiyoruz. Ücretli 
öğretmenlik uygu
laması da devam 
edecek. Çünkü 10 
bin kadro yine yet
meyecektir. Ücretli 
öğretmen 
görevlendi- 
remediğimiz yer
lerde sözleşmeli 
öğretmen 
görevlendireceğiz. 
Ücretli öğretmen
ler, bugünkü 

rakamla 619.50 
YTL (619 milyon 
500 bin lira) alır
larsa, sözleşmeli 
öğretmenleri 
görevlendi- 
remediğimiz yer
lere seve seve 
gidecektir."

Genel Müdür Kaya, 
tahsis edilmesi 
durumunda 10 bin 
kadroyu illere dağı
tacaklarını 
belirterek, 
"Örneğin 
Niğde'ye 50 kadro 
tahsis ettiysek, 
bunun dağıtımını, 
ihtiyaç olan 
okullara İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
yapacak. Ayrı bir 
sınav yapılmaya
cak. Başvurularda, 
KPSS puanı kimin 
yüksekse ona 
öncelik tanınacak" 
dedi.

Bu hafta sonu 
başlayacak ileri 
saat uygulaması ile 
826 milyon kilo- 
vvattsaat elektrik 
enerjisi tasarrufu 
sağlanacak. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, 27 Mart 2005 
Pazar günü saat
lerin 01.00'de bir 
saat ileri alınmasıy
la başlayacak olan 
"İleri yaz saati 
uygulaması" 30 
Ekim 2005 Pazar

Maliye Bakanlığı, 
akaryakıt istasyonu 
işletmecilerini, 28 
Mart tarihine kadar 
akaryakıt pom
palarına ödeme 
kaydedici cihaz 
bağlatma işlem
leriyle ilgili 
sözleşme yapmaları 
konusunda uyardı. 
Maliye Bakanlığı'nın 
açıklamasında 30 
Kasım 2003 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
"Ödeme Kaydedici 
Cihaz Genel 
Tebliği"yle, taşıtlara 
perakende olarak 
(LPG, doğalgaz ve 
benzerleri de dahil) 
akaryakıt satışı

günü saatlerin 
02:00'de bir saat 
geri alınmasıyla 
sona erecek.
Uygulama ile 826 

milyon kilovvattsaat 
elektrik enerjisi 
tasarrufu sağlanmış 
olacak. Yaz saati 
uygulaması ile ener

yapan (akaryakıt 
istasyonu işlet
meciliği faaliyetinde 
bulunan) birinci ve 
ikinci sınıfı tacir
lere, işletmelerdeki 
akaryakıt pom
palarının kademeli 
olarak ödeme 
kaydedici cihazlara 
bağlanması 
mecburiyeti getir
ildiği anımsatıldı. 
İlgili işletmelerin 28 

ji tasarrufu sağla
mak, Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler ile 
saat birlikteliği ve 
uyum sağlamak, 
akşam saatlerinde 
en yüksek değerine 
ulaşan enerji tüke
tim talebini azalt
mak amaçlanıyor.

Mart 2005 tarihine 
kadar akaryakıt 
pompalarına yazar 
kasa bağlanması 
için sözleşme imza
lamalarının gerek
tiğinin altı çizilen 
açıklamada, kuru
lum işlemlerinin de 
30 Nisan 2005 tari
hine kadar gerçek
leştirilebileceği 
belirtildi.

- BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE
| İLAN ve REKLAM ALINIR
i KÖRFEZ REKLAM

TEL: (0.224)5139683
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Türkiye Gümrük Birliği 
için imza hazırlığında

M iiıiiıte iz» ■lılıjj
Türkiye ile AB 
arasındaki Ankara 
Anlaşması'nın, 
25 yeni üyeye 
açılımının sağlan
masını kapsayacak 
olan uyum pro
tokolü müzakereleri 
sürüyor. Ankara, 
protokolün 
taslak metninin 
hazırlanmasını ve 
Brüksel'in bu 
metni göndermesini 
bekliyor.Diplomatik 
kaynaklardan 
edinilen bilgiye 
göre, 
geçen haftalarda 
uyum protokolünün 
müzakerelerinin 
başlatılması için 
Brüksel'e Dışişleri 
Bakanlığından bir

I hpypt gitmişti. 
Karşılıklı müzakerel
er sonucunda 
ortaya taslak bir 
metin çıkmıştı. 
Prosedüre göre, 
taslak metin son

gözden geçirmeler 
için karşılıklı olarak 
takas edilecekti, bu 
amaçla Ankara 
Brüksel'den gelecek 
taslağı bekliyor. 
Ankara'nın uyum 
protokolüne ilişkin 
en fazla dikkat ettiği 
konu, "Bu 
protokolün imzalan
masının Kıbrıs 
Rum Yönetimi'nin 
tanınması anlamına 
gelmemesi" olarak 
ifade ediliyordu. 
Bu nedenle pro
tokolü titizlikle 
müzakere eden Türk 
tarafı, Brüksel 
tarafından son şekli 

verilen taslağı bek
liyor. Taslağın 
Ankara'nın eline 
geçmesinden sonra, 
hukuki ve siyasi 
olarak gerekli 
incelemeleri yapıla
cak ve daha sonra 
gerekli görülen 
düzeltmelerle 
Brüksel'e iade 
edilecek.
Diğer yandan, 
uyum protokolünün, 
1 Haziran'da 
AB dönem başkan
lığını devralacak 
olan İngiltere'nin 
döneminde imza 
edilmesi 
bekleniyor.

Kozmetik 
ürünlerin piyasaya 
arzından önce 
izin alma zorunlu
luğunu kaldırıldı. 
Ürünlerin Sağlık 
Bakanlığı'na 
bildirim yapılması 
yeterli olacak. 
AB'ye uyum 
çerçevesinde hazır
lanan kozmetik 
yasa tasarısı, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
kabul edildi.
Yasa, kozmetik 
ürünlerin topluma 
güvenli, etkili ve 
kaliteli şekilde ulaş
masını sağlamak 
üzere ürünlerin 
piyasaya arz 
edilmesinden önce 
bildirimde bulunul
ması, piyasa göze
tim ve denetiminin 

Sharp ER A 215 T KC 06901595 seri nolu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettik. Hükümsüzdür. 

Bayramoğlu Ltd. Şti.

yapılması ile bu 
ürünlerin üretim 
yerlerinin deneti
mi konularındaki 
esasları 
belirliyor.
Yasaya göre, 
kozmetik 
ürünün piyasaya 
ilk kez sunumun
dan önce 
Sağlık 
Bakanlığı'na 
bildirimde 
bulunulması 
zorunlu 
olacak. Bildirimden 
sonra üründe 
veya üreticide 
meydana gelen 
değişiklikler 
de bildirilecek. 
Belirlenen 
esaslara uygun 
olmayan kozmetik 
ürünleriyle ilgili 
uyarı, piyasadan

toplatma ve imha 
için gereken işlem 
ler
ile üretim yerinin 
ıslahı ve gerek
tiğinde kapatıl
masıyla 
ilgili bütün tedbir
leri almaya ve 
uygulamaya 
Sağlık Bakanlığı 
yetkili olacak.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyi

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

s »

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI II
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Jeorem ram açıklandı
Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Zeki 
Ergezen'in 5,9 - 6,3 
aralığında bir 
deprem karşısında 
kırsalda bir ildeki 
binaların yüzde 
72'sinin yıkıla
cağını söylemesi, 
ancak ilin adını 
açıklayamaya
cağını 
belirtmesiyle 
yeniden gündeme 
gelen Doğu ve 
Güneydoğu'daki 
deprem riski, 
Devlet eliyle hazır
lanan raporda da 
gözler önüne seril
di. Türkiye'yi 
ayağa kaldıracak 
rapora göre olası 
depremden en çok 
etkilenecek iller 
Adıyaman, 
Malatya, 
Kahramanmaraş 
ve Elazığ olarak 
tespit ediliyor. 
Raporda iki 
senaryo üzerinde 
duruluyor ve 
depremin 7.0 ve 
7.4 şiddetinde 
olması durumunda 
ölü ve yaralı 
sayısına da yer 
veriliyor. Buna 
göre toplam 110 
bin kişi yaşamını 
yitirirken 310 bin 
kişi de 
yaralanacak. 
Birinci senaryoda, 
depremin Gölbaşı- 
Türkoğlu merkezli 

l olacağı kaydediliy
or. 8, 9 ve 10 etki 

' şiddetine göre 
Gölbaşı-Türkoğlu 
merkezli deprem
den nüfussal 
olarak toplam 316 
bin 644 kişinin etk
ileneceği hesa
planırken, 41 bin

kişinin yaşamını 
yitireceği ve 118 
bin kişinin de 
yaralanacağı belir
tiliyor. İkinci 
senaryoda ise, 
deprem Palu- 
Sincik merkezinde 
gerçekleşiyor ve 
etki şiddeti 8,9 ve 
10'a göre toplam 
457 bin 958 kişi 
depremden etk
ilenirken, burada 
da toplam 73 bin 
kişi hayatını 
kaybediyor ve 206 
bin kişi yaralanıy
or. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
Afet İşleri Daire 
Başkanlığı'nca 
hazırlanan rapora 
göre, bu iki 
merkezde mey
dana gelecek 
depremde toplam 
olarak 774 bin 
602 kişi deprem
den etkilenecek, 
110 bin kişi ölecek, 
310 bin kişi de 
yaralanacak.
İHA'nın ele 
geçirdiği rapora 
göre, Gölbaşı- 
Türkoğlu ve Palu- 
Sincik merkezli 
olası deprem son
rasında ortaya 
çıkacak maddi 
zararın bilançosu 
da belli.
Enkaz kaldırma, 
sağlık hizmetleri, 
iaşe-ibate ve çadır 
gibi hizmetler 
devlete

2 milyar 571 mily
on 282 bin 900 
dolara mal olacak. 
Birinci senaryoya 
göre depremde 
toplam 55 bin 
konut zarar göre
cek. İkinci senary
oya göre ise 95 bin 
konut yıkılacak 
veya depremde 
zarar görerek otu
rulamaz hale gele
cek.
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, her iki 
senaryonun 
gerçekleşmesi 
halinde yıkılan ve 
depremden zarar 
gören konutların 
yerine yeni 
binaların yapılması 
halinde devletin 
cebinden çıkacak 
parayı üç ayrı tip 
proje için ayrı ayrı 
hesapladı. Buna 
göre birinci 
senaryo dahilinde 
yıkılacak 55 bin 
konutun birinci tip 
projeye göre inşa 
edilmesinin 
devlete maliyeti 
1.3 milyar dolar, 
ikinci tip projeye 
göre 1.5 milyar 
dolar olurken 
üçüncü tip pro
jenin tutarı ise 
0.8 milyar dolar 
olarak belirlendi. 
Palu-Sincik merke
zli ikinci senaryoya 
göre 95 bin konut 
depremden zarar 
görecek.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Değerli maç

Bininci Amatör Küme 
maçını bu hafta Gemlik 
sahasında M.kemalpaşa 
takımlarından Lalaşahin ile 
oynayacağız.

Bu maça çıkarken grubu
muzdaki Lalaşahin takıma 
baktığımızda 5 puanla yed
inci sırayı almaktadır.

Geçtiğimiz hafta bizden 
beraberlik alan Duaçınarı 
ile kendi sahasında yaptığı 
maçı 1-0 gibi skorla 
kazandı.

Biz Duaçınarı takımını 
nede olsa yeneriz düşünce
siyle oynadık ve berabere 
kaldık.

Gemlikspor oynayacağı 
bu haftaki maçı muhakkak 
kazanması gerekir ki, 
grubunda iddialı duruma 
gelsin.

Önümüzdeki ikinci yarı 
maçlarından, ilk devre şan
sız olarak 2-1 yenildiğimiz 
şu anada birinci sırayı alan 
Y.Selim’le oynayacağız.

Evet bu maçlar 
Gemlikspor’un bana göre 
geleceğidir.

Önümüzdeki içeride ve 
dışarıda oynayacağımız 
maçların tamamını kazısız 
atlatmamız gerekmektedir.

Geçen yazılarımın birinde 
çalıştırıcı Ömer Hoca için 
biraz biraz cesaretle 
takımın oynatması gerek
tiğini yazmıştım.

Bana göre Gemlik hucüm 
oynamalı.

Tek forvetle oynanan fut
bolun bizim takıma yarar

vereceğini zannetmiyorum.
Bu mevkide oynayan 

genç Ahmet’i karşı takım 
müdafası tarafından ikili 
sıkıştırmayla rahatsız ediliy
or.

Sağ ve sola yaptığı yap
tığı deplaselerde boşalttığı 
yere gerilen kimse gelemiy
or.

Gemlik bu maçta nasıl 
oynamalı? eğer ismine sis
tem diyorsanız, 3.4.1.2 gibi 
dizilmeli üçlü müdafa sabit 
orta saha dörtlü, dörtlünün 
önünde top toplayıcı ve 
forvete top atan birli ve yan 
yana oynayan ikili forvet.

Dörtlünün ortasında 
genç İsmail ön libero sol 
kanat, Ufuk sağ kanat ta ise 
bana göre değişik iki üç 
isim var. Orhan, Ahmet 
yahut Dinçer var.

Tabi bu tercih meselesi 
yedekte bekleyen Sercan’ın 
cezası bitmiş ise, evet 
Yusuf ve diğer gençler bu 
maça hazır olduğunu 
zannediyorum.

Bu maçatan 3 puanla 
çıkarmamız lazım

Karşı takıma oynama 
sahası bırakılmamak gerek
tiğine inanıyorum.

İşte ben oynanan maçın 
doğru veya yanlış 
olduğunu yazmıyorum. 
Oynanacak maçın 
muhakkak çabuk oynan
masını ve uyumlu olmasını 
yazıyorum.

Tabi hocalar daha iyi 
bilirler.

Son puan durumu

Amatör I. Küme 6. grupta oynanan maçların son 
durumları:

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

1- Y.Selim 16 Puan
2- Yıldırım 11 Puan
3- Gemlik 11 Puan
4- Şükraniye 9 Puan
5- Orhaniye 7 Puan
6- Altınok 5 Puan
7- Lalaşahin 5 Puan
8- Duaçınarı 1 Puan

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

Şu anda puan cetvelimizdeki yerimiz 3. sırada
Pazar günü saat 14.oo’de ilk yarının son maçını

Lalaşahin’le oynayacağız, diğer maçlar ise;
Y. Belediye - Y. Sel i m
Orhaniye - Şükraniye
Duaçınarı - Altınok’la oynayacaklar temennim oynaya

cağımız bu maçtan da 3 puan çıkarsanız bizim puancetve- 
limizdeki yerimiz ikinci olacaktır.
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Saçtan kıyafete, m od a
Schvvarzkopf un 
hazırladığı trend
lerin ötesindeki, 
eşsiz ve global 
trend kılavuzu 
Essential Looks 
İlkbahar-Yaz 05 
saç, moda ve 
makyaj trendlerini 
belirledi. Ana 
teması "gerçek
lik" olan koleksiy
on, gerçek insan
lar ve gerçek 
saçlardan yola 
çıkıyor. 
Schvvarzkopf un 
hazırladığı trend
lerin ötesindeki, 
eşsiz ve global 
trend kılavuzu 
Essential Looks-?k- 
bahar-Yaz 05 saç, 
moda ve makyaj 
trendlerini belirledi. 
Ana teması "gerçek 
lik" olan koleksiyon 
gerçek insanlar ve 
gerçek saçlardan 
yola çıkıyor. Farklı 
uluslar, farklı ren
kler ve farklı kültür
lerle çalışılan kolek

siyon, sade, basit 
ancak stil sahibi 
olarak tanımlanıyor. 
Dördü kadın, biri 
erkekler için hazır
lanan 5 temadan 
oluşan Essential 
Looks, bu sezon da 
sınırları zorluyor, 
düşünceleri 
kışkırtıyor ve

’ değişikliğe kucak 
açıyor.
Bu sezonun "Real 
Collection"ı geçmiş 
dönemlerin zaman 
tanımayan klasik 
unsurlarından, gele

ceğin klasiklerini 
yaratmak üzerine 
kurulu. 1950'lerden 
Rocker Girl, 70'ler- 
den hareketli ve 
ışıltılı Gökkuşağı... 
Büyük çiçek 
baskılar, renkler ve 
Gucci'yi anımsatan 
parıltılarla 70'lere ait 
ne varsa bu kolek
siyonla günümüze 
taşınıyor.
Bu dönem erkekler 
daha erkeksi... 
Sokak Ruhu bu 
duyguyu deri 
ceketler, dar pan
tolonlar ve her yere 
uygun rahat beyaz 
polo gömlekler ile 
yuialağı şehir 
erkeği imajı ile yan
sıtıyor.
Geçmişten ilham 
alan tek renkli 
isyankar Rocker Girl 
ile Tibet ve Fas'ın 
etnik izlerini 
taşıyan, farklı renk 
ve dokuları biraraya 
getiren Etnik tam bir 
tezat oluşturuyor.

Son olarak, eğlence 
arayan kızlar için 
Hollyvvood.
Podyumlardaki göz 
kamaştırıcı, çekici 
ve feminen stiller 
Hollyvvood ile hayat 
buluyor, genç yıldız 
adayları gösterişli 
şifon elbiseler, 
sansasyonel saçlar 
ve çekici makyaj ile 
mükemmelliğe 
ulaşıyor.
Moda fotoğrafçısı 
Philipp Rathmer etk
ileyici görüntüleri 
çekerken, saçları 
Schvvarzkopf 
Professional'ın 
Kroatif > '
DirektörüTyîcr 
Johnston ve 
Jonathan Duffy bir
likte tasarladı.
Tyler Johnston şun
ları söylüyor: "Real 
Collection'ın çıkış 
noktası doğal olarak 
podyumlar; ancak 
bu koleksiyon 
yoğun olarak farklı 
kişilikleri bir araya 

getiren sokaktaki 
heyecan verici 
trendlerle çevrelen- 
di-bu dönem saç ve 
moda eğlenceyle 
birleştirilerek yeni 
bir soluk yaratıldı." 
Renklendirmelerden 
sorumlu Tracy 
Hayes bu dönem 
için şunları belirtiy
or: "Bu gerçekten 
heyecan verici bir 
koleksiyon. Nefes 
kesen tasarımlar ve 
farklı saçlar ile 
herkesin ulaşabile
ceği gerçekçi 
görünümleri bir 
araya getirebilmeyi 
seviyorum.
IGORA’nın yeni ren
kleri oldukça 
yaratıcı ve değişik, 
sıcak karamel ve 
vanilya, sandre ve 
mat kahve hem 
kuaförlere hem de 
müşterilerine 
gerçek tarz ve kişi
liklerini tamamlama 
ve eşsiz görünümler 
yaratma imkanı 

sağlıyor." 
Koleksiyonun stilisti 
Hanna Underberg 
Gucci, Balenciaga, 
Helmut Lang ve 
Diana von 
Furstenberg gibi 
pek çok ünlü 
gardrobun altını 
üstüne getirirken, 
Konstanze Zeller 
ise sade, erkek 

tavırlı, kurnaz ocker 
Girl'den çarpıcı ve 
parıltılı Hollyvvood 
görünümüne kadar 
tüm makyajı gerçek
leştirdi.
Bu sezonda, gerçek
lik teması manken
lerin seçiminde 
bile rol oynadı. 
Tamamen profesy
onel mankenlerle 
çalışmak yerine 
street-casting 
yaparak farklı 
geçmişler ve farklı 
hayatlar kataloglara 
taşınıyor ve kat- 
aloğun %90'ı 
street-casting'den 
oluşuyor.

Çocukluk astımı hakkında bilinmesi gerekenler
1-)Astım nedir, belir
tileri nelerdir? 
Bilimsel adı 
“bromşial astma” 
olan ve halk arasın
da astım adı verilen 
hastalıkta hava yol
larında sürekli bir 
iltihap ve aşırı bir 
hassasiyet olur. Bu 
iltihap ve aşırı - has
sasiyet nedeniyle 
hava yolları zaman 
zaman daralır, 
bunun sonucunda 
hastalarda nefes 
darlığı, hırıltı (nefes 
alıp verirken 
göğüsten ıslık gibi 
ses gelmesi), 
öksürük, balgam 
çıkarma, kokulara ve 
soğuk havaya karşı 
aşırı hassasiyete 
hassasiyet ortaya 
çıkar. Bu belirtilerin 
zaman zaman 
görülmesi ve arada 
hastaların bir süre 
iyi olması astımın en 
önemli özellik
lerinden biridir. Bu 
belirtilerin aniden ve 
çok şiddetli bir şek
ilde ortaya çıkması
na akut astım atağı

adı verilir.
2-)Astımın sebebi 
nedir?
Astımın kesin sebe
bi bilinmemekle 
beraber temelde 
doğuştan gelen bir 
yatkınlığın bulun
duğu ve bazı faktör
lerin bu yatkınlığı 
hastalığa 
dönüştürdüğü 
biliniyor. Astımın 
ortaya çıkmasını 
kolaylaştıran faktör
ler bunlardır: 
a) Ailevi ve bünyesel 
yatkınlık (atopi), 
b) Ev içi ve ev dışı 
allerjenler, 
c) Çocukluk döne
minde geçirilen bazı 
akciğer hastalıkları, 
d) Hava kirliliği, 
e) Evde sigara 
içilmesi,

f) Çocuğun erken 
doğması (prematüre 
olması).
3-)Anne veya baba
da astım olması 
çocuklarda da astım 
oluşmasına yol açar 
mı?
Allerjik hastalıklar 
ve astımda ailevi bir 
yatkınlık olduğu 
tartışmasız bir şek
ilde ortaya konuluy
or. Bugünkü bil
gilere göre anne 
veya babadan biri 
allerjikse çocuğun 
allerjik olma ihtimali 
yaklaşık %25 - 30, 
hem anne hem de 
baba allerjikse bu 
ihtimal yaklaşık % 
50 - 60’lara kadar 
çıkıyor. Ancak bu 
bilgilerden allerjik 
hastalıkların mutlaka 

ailevi olacağı sonu
cunu çıkarmamak 
gerekir. Ailesinin hiç 
bir bireyinde allerjik 
hastalık olmayan 
çocuklarda da aller
jik hastalıklar 
görülebilir.
4-)Astımın yer, iklim 
ve mevsimle ilşkisi 
var mıdır?
Astımı sıcak ve 
nemli iklimlerde 
daha sık görülür. 
Ayrıca doğal yaşam 
koşullarının ortadan 
kaldırılıp yerlerine 
büyük kentlerin 
kurulduğu, hava 
kirliliğinin arttığı ve 
ev içi allerjenlere 
yoğun maruz kalı
nan durumlarda da 
astım sıklığını artır
maktadır. Ülkemizde 
astım en sık 
Karadeniz, Çukuro
va ve Marmara böl
gelerinde görülmek
tedir. Mevsimler 
içinde de astım 
belirtileri en sık 
kışın ve ilk baharda 
artmaktadır. Bunda 
hava kirliliğinin ve 
solunum yolu enfek

siyonlarının kışın, 
polenlerin ise ilk 
baharda artmasının 
çok önemli rolü 
vardır.
5-)Deri testleri niçin 
yapılır?
Deri testlerinin 
yapılmasındaki 
amaç allerjiden 
şüphelenilen bir 
kişinin neye karşı 
allerjisi olduğunu 
saptamaktır. Bunun 
için deriye çok azz 
miktarda allerjen 
verilerek oluşan 
tepki değerlendirilir. 
Deri testleri ile en 
çok şu maddelere 
karşı allerji 
araştırılır: besinler, 
ağaç, çayır ve ot 
polenlei, ev tozu 
akarları, hayvan tüu- 
leri, böcekler ve 
mantarlar.
6-)Çocukluk astımı 
tam olarak tedavi 
edilebir mi?
Çocukluk döne
mindeki astım ne 
kadar şiddetli ise 
erişkin yaşlara 
kalıcılığı da o oran
da fazla olmaktadır;

Özellikle hafif olan 
vakalar başta olmak 
üzere kendi haline 
bırakılan çocukların 
yaklaşık %30 - 50’ 
sinde gençlik döne
minde belirtiler kay
bolmakla beraber 
tam olarak silinme 
çok az vakada 
olmaktadır. Bu 
durum sıklıkla 
hastalığın 
tedavisinde bir 
aksamaya yol 
açmaktdrı. Yapılan 
araştırmalar 
hastalığın çocukluk 
döneminde önemsiz 
gibi göründüğü . | 
vakaların %Ş;- 1J)Î 
unda ileri yaşlarda 
ciddi astını tablosu 
ortaya çıkmaktadır. 
Burada verilen oran
ların hastalığın 
tedavi tedavi 
edilmemesi duru
munda geçerli 
olduğunu, 
günümüzde çok etk- I 
ili tedavbi yöntem- İril 
leri ile astımın -özel
likle çocuklarda-çok III 
yüksek oranlarda. fi
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Bön fıtığının oluşumu ve tedavisi 3asannın sırrı
Boyun fıtığı 
günümüzde sık sık 
rastadığınım 
hastalıkların başın
da geliyor. Op. Dr. 
Aybars Akkor, 
boyun fıtığının 
oluşumunu, belirti
lerini, teşhis ve 
tedavi yöntemlerini 
Mynet okurları için 
derledi. OLUŞUMU: 
Kafa tabanından 
itibaren 7 adet 
omur cisminden 
oluşur. Her omur 
cisminin ortasında, 
beynin devamı olan 
omurilik bulunur. 
Vücudun çeşitli 
yerlerinden beyine 
dönen duyular 
veya beyinden 
vücuda dağılan 
emirler omurilik 

. içinde seyreder.
Boyun bölgesinde 

4 her omur cismi 
hizasından çıkan

, TUTKU BEBEK (SEEDOF CHUCKY) 
SINEMASI'NDA

BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

si₺ «on-Batave tavra
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

sinirlerde kola ve 
sırta yayılarak, bu 
bölgelerin duyu ve 
hareketini sağlar. 
Omurgalar arası 
yastıkçık dediğimiz 
disk dokusunun 
dış kısmı (anulus 
fibrosus) ve iç 
kısmı (nucieus pul- 
posus ) bulunur. 
Jelatin kıvamındaki 
iç kısmın , daha 
kuvvetli bir bağ 
dokusundan 
oluşan dış kısmı 
yırtarak omurilik ve 
sinirlere bası yap

ması sonucu 
boyun fıtığı ortaya 
çıkar. BELİRTİLERİ: 
Hastalar tek taraflı 
koluna doğru 
yayılan bir ağrıdan 
şikayet ederler.Ağrı 
parmak uçlarına 
kadar yayılır ve 
uyuşma ile beraber 
olabilir.Ağrının 
yayıldığı kolda 
kuvvet kaybı ola- 
bilir.Hastalar eller
ine aldıkları ağır 
cisimleri yere 
düşürmekten 
şikayet ederler.

Ağrı özellikle gece 
uykuda aşırı dere
cede artar. Eğer 
bası daha da iler
lerse yürüme 
güçlüğü ve denge
sizlik de oluşur. 
Kişi idrarını ve 
dışkısını tutamaz 
hale gelir.
TEŞHİS:
Kesin teşhis için 
MR çektirilir.MR'ın 
olmadığı yerlerde 
tomografide iş 
görebilir.Ancak MR 
varsa tercih 
edilmelidir.
TEDAVİ:

A-Sadeçe ağrı 
varsa: ilaç tedavisi 
+ istirahat + yüzme 
B-Ağrı ve uyuşma 
varsa: Fizik tedavi 
C-Güç kaybı varsa: 
Ameliyat 
AMELİYAT: 

Önden ufak bir 
keşi ile girilir. 
Mikroskop altında 
omuriliğe ve sinir
lere bası yapan 
fıtık temizlendikten 
sonra cilt gizli dik
işle kapatılır. Hasta 
iki-saat sonra 
ayağa kalkabilir, üç 
saat sonra evine 
gidebilir. Üç-dört 
gün sonra işine 
dönebilir.

II II I

özgüven ve motivasyon
Psikolojik danışman Rasim Önder, okul 
başarısındaki en önemli faktörün 
özgüven ve motivasyon olduğunu söyle
di.
Psikolojik danışman Rasim Önder, 
katılımcılara okul başarısında gelişim 
döneminin önemi, özgüven, motivasyon, 
ekonomik nedenler, evin fiziki koşulları, 
anne baba tutumları ve okul başarısını 
artırmaya yönelik anne babaya öneriler 
başlıkları altında sinevizyon gösterisi 
eşliğinde 1.5 saat süren bir seminer 
Anne ve babaların çocuklarının ders not
larına ve LGS’ye takılı kalarak çocuk
larıyla aralarındaki iletişim ve sevgi 
bağını zedelememesi gerektiğini ifade 
eden Rasim Önder, "Çocuklarımızı 
sadece dersleri iyi olduğu zaman ödül
lendirmek yerine, eğitim öğretimin uzun 
vadeli bir süreç olduğunun bilincinde 
olarak çabalarını desteklemeliyiz. Okul 
başarısını artırmak için öğrencinin moti
vasyonunu artırması gerekir. Bunun için 
de amaç belirleme, ders çalışma yöntem 
tekniklerini belirleme, planlı çalışma, 
hedefe ulaşma ve bunların sonucunda 
ödüllendirme şeklinde yol izlenmelidir. 
Çalışan çocuklarda ise okul başarısının 
düşük olmaması için okulun birinci 
görev, çalışıp para kazanmanın ise ikinci 
görev olduğu unutulmamalıdır. Amaç 
para kazanmak değil, aile bütçesine 
katkıda bulunmak olmalıdır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156 

-51310 55 
513 18 79 
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm
Kanberodlu-Esadap
Anytur

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

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
51311 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60 

(212) 516 12,12 
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

26 MART CUMARTESİ
GEMLİK ECZANESİ

27 MART PAZAR
İNCİ ECZANESİ



26 Mart 2005 Cumartesi Sayfa if

Bayan voleybolcularımız bugün Fidyekızık’ta mücadele edecekler

Zeytinspor’Iu bayanlar Karamürsel ile kar$ı!asıvor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

VOLEYBOL 
Üçüncü Ligde 
mücadele veren 
Zeytinspor 
Bayan Voleybol 
takımı bu gün 
Karamürsel İdman 
Yurdu ile 
karşılaşacak. 
İlk maçta rakibine 
yenilen 
Zeytinspor bugün 
sahaya rövanşı 
almak için çıka
cak.
Bursa Atatürk 
Spor salonunda 
oynanacak maç 
saat 15.00 de 
başlayacak.
BİRİNCİ KÜME

Birinci küme 
takımlarından 
Umurspor bugün 
Fidyekızık 
sahasında saat 
12.00 de 
Sağhkspor ile 
oynarken Kumla 
belediyespor 
Gemlik Atatürk 
stadında saat 
14.00 de 
Hürriyetspor'u 
konuk edecek. 
Gemlikspor ise 
Pazar günü kendi 
sahasında 
Lalaşahin'i konuk 
edecek.
Gemlik Atatürk 
stadında 
oynanacak maçın 
başlama saati

14.00
İKİNCİ KÜME 
Bu hafta başlayan 
Bursa İkinci 
Amatör kümede 
iki Gemlik takımı 
Zeytinspor ve 
Körfezspor ilk 
maçlarını deplas
manda oynaya
cak.
Bursa Atıcılar 
sahasında 
saat 11.30 da 
Atıcılar ile 
karşılaşacak 
olan 
Körfezspor’un 
ardından 
Zeytinspor saat 
13.30 da K.
Yeşildağ ile 
oynayacak.

Zeytinspor Bayan Voleybol Takımı

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA ...

Renkli, siyah beyaz İn er türlü 
baskı işleri 

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

Katalog basımı

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 kapatılması üzerine uygulama da kaldırılmıştı

Sağlık karneleri Gemlikten verilmeye başlanacak
Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, SSK’lıların kaldırılan sağlık karnesi Gemlik’ten verilmesi işine yeniden başlanacağını duyur
du. Şahin, yaptığı açıklamada, partili milletvekillerinin SSK Genel Müdürlüğünde yaptıkları temas sonrası sonunun çözüldüğü 
ve iki memurun da bu işi görmesi için görevlendirildiğinin kendisine bildirildiğini söyledi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Sıra Beyaz 
Rusya’ya geldi

Gürcüstan, Ukrayna ve en son 
Kırgızistan'da yaşanan devrimlerden esin
lenen Beyaz Rusya muhalefetinin, 
"demokrasi manifestosu" harekatıyla 
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu 
devirme teşebbüsü, Beyaz
Rusya polisinin sert müdahalesiyle engel
lendi.Haberi sayfa 6’da

Balıkçılar Derneği’nin düzenlediği “Bayrağa Saygı Yürüyüş”üne binlerce Gemlikli katıldı

mil smı için miindii
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayraklı gösteriler
Türkiyenin her bir yerinde bayraklı gösteri 

modası sardı.
Eline bayrak alan sokağa çıkıyor..
Sanki vatanın topraklarına düşman girmiş de 

vatan elden gidiyor..
Bu durumu yadırgıyorum.
Geçtiğimiz günlerde de yazdım.
Bayraklı gösteriler en çok, PKK ile askerim

izin savaşımı sırasında bir erimizin şehit 
düşmesi sonucu cenaze törenlerinde 
MHP’lilerin tabanını canlı tutmak için kul
landırdı.

Apo yakalandı.
PKK ile yürütülen savaş bitti bitecek..
Gösterilerin hükmü kalmadı.
Dün, yapılan “Bayrağa Saygı Yürüyüşü”nü 

Balıkçılar Derneği düzenlemiş..
Balıkçılarımızın hiçbirşeyde sesi çıkmazdı. 

Bu kez bu işe öncü olmuşlar. Ama öncü olan
lar programı da yönetmeliydiler.

Sanki varlıkları ile yoklukları belli değildi.
Yürüyüş sonunda bu işi üstlenenler çıkıp, 

nedenlerini an latabilmeliyd iler.
Onların bu görevini bir başkası yaptı.
iki veledin bayrağımıza yaptığı saygısızlığın 

bu denli boyutlara gelmesini acaba girmek 
istediğimiz AB’den nasıl gözleniyor..

Toplumda bir sıkıntı var anlaşılan..
Medya olayları başka boyutlara dökünce 

toplumu da etkiliyor..
Benzin yaptılan zamları, memuru verilen 

yüzde 6’lık artışlar karşısında da toplumumuz 
duyarlı olup sesini yükseltebilmen.

işsizliğin öylesine yoğunlaştığı bugünlerde 
işsizler sokaklara dökülmeli. İş isteyebilmeli..

Bence biz hamasilikten hoşlanıyoruz.

Kayıkhane mevkiinde binlerce Gemlikli “Bayrağa saygı yürüyüşü" için toplandı. Atatürk Anıtına kadar 
bayraklarla karadan yürünürken, denizden de balıkçı tekneleri ve römorkörler, bayraklarla donatılmış olarak 
gösteri yaptılar. Yürüyüş sırasında “Bayrağa uzanan eller kırılsın”, “biralı Apo'ya mezar olacak” diye slo
ganlar atıldı. Yürüyüş Atatürk anıtı önünde saygı duruşu İlesonbuldu. Seyfeft'nŞekersöz'ünlıaberisayfa3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


28 Mart 2005 Pazartesi Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Öylelerine ney çalamam paşam.. Gemlik’te bitki okulu iş başında

Memlekette sorun diz boyu..
Nereye el atsan elinde kalıyor.
Ulusal bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağımıza 

saldırıyorlar.
ABD şimdiye dek aldığı puanlarına yenilerini eklemek için 

hamle üstüne hamle yapıyor.
Türk Ceza Yasası yenilendi,yürürlüğe girmek üzere.. 
Basının elinin ayağının bağlanmasına ramak kaldı. 
Hapishanelerde "medya odalarının" hazırlığı başladı bile... 
Başbakan Genelkurmay Başkam'na "hitap" biçiminde eski 

köye yeni adetler getiriyor.
Televizyonlardaki dizilerle yaşamdan kesitler "potansiyel" 

suçluları topluma yetiştiriyor.
Başbakan işi gücü bıraktı .uygulamalarını karikatürize 

edenlerle uğraşıyor.
Galiba ekonomik sıkıntı da çekiyor olacak ki, tazminat 

davası üstüne dava açıyor.
Ne yalan söyleyeyim kazanıyor da..
Şimdi bunların detayına giripte zaten sıkıcı olan haftanın 

ilk gününde can sıkmanın ne anlamı var.
Onun için fıkralara devam.
Bektaşi çelebi adam.
Yaşamla adeta dalga geçiyor.
Çokda haklı hani..
Bunca dert ancak "yaşamı tiye alarak" aşılır.
Aslında karikatür çizmek gibi fıkra anlatmak da tehlikeli 

olabilir.
Ama ne yapalım kaderimizde varsa...
Karşı duracak halimiz yok.
Oysa mizah .inasanları kahkahalara boğan,kara kara 

düşüren,bazen neşeyi doruğa,bazen de öfkeyi topuğa çıkar
tan ama her şeyden önce insanların ruhuna,gönlüne ışık 
saçan ,karanlığı aydınlığa ,soğuğu sıcağa çeviren bir gerçek.

Tabii anlayana..
Neyse halim çıksın falım diyerek sözü bırakalım 

Bektaşiye..
Adamın biri, ahbaplarından bir Bektaşi Babasına ;
-Baba efendi ,oğlum pek çok yalan söylüyor.Bir türlü 

vazgeçiremiyorum.
Şaşırdımkaldım.
Acaba ne yapayım ?
Baba hiç düşünmeden :
-İmanım, sen o kabiliyetli oğlunu, en iyisi siyaset bilimine 

gönder, orada yükselme şansı çoktur.
Bektaşi babalarından birine o devrin meşhur alimlerinden 

birini methediyorlarmış:
-Bu zatın kalbi .dimağı duygu ve düşüncelerle doludur.
Baba erenler onaylamış:
-Ben de aynı kanaatteyim, çünkü adamın hiç sarfettiği yok. 
Bir de Neyzen Tevfik'ten dem vuralım ve yazıyı bitirelim. 
Atatürk,Neyzenin neyini uzun uzun dinledikten sonra, bu 

neyi dinleyebilenler arasında hükümdarlar,padişahlar, dik
tatörler bulunup bulunmadığını sormuş.

Neyzen gayet ciddi :
-Ben öyle ney çalamam, deyince Atatürk nedenini sormuş.
Neyzen Atatürk'e kahkaha attıran şu yanıtı vermiş:
- Çalamam,çünkü öylelerine ney değil yuh borusu çalınır 

paşam.

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.37818 00

Denizin ilçesi.. 
Balığın lezzeti!...

Çakıl taşlarına 
dayanan fab
rikalar ...

Mantar gibi 
türeyen köksüz 
binalar..

Çarpık kent 
örtüsünün 
fotoğrafıdır; 
Gemlik..

Deniz ilçesinin 
çocukları, 
Gemlik’de deniz 
sefasından 
bihaber..

Yüzmek mi? 
Şöyle bir sandal 
sefası mı?
Maazallah!..

Fabrika atıkları 
ve çöpler çıkarır 
denizin keyfini..

Ancak iyi bir 
haber geldi, 
Gemlik’e dair.

Körfez 
Gazetemizin 
geçen günkü 
manşeti..

Gemlik , 
‘Yerleşke Eğitime’ 
hazırlanıyor..

Kadri Ustam, ne 
güzel yorumlamış 
ve yazmış haberi
ni..

Uludağ Üniver- 
sitesi’ne 
devredilen 
Sunğipek 
Fabrikası’nda 
önümüzdeki yıl 
eğitim ve öğretim 
başlıyor...

Çok şükür ki, 
Sunğipek

Fabrikası binler
ine peşkeş çek
ilmedi.

Ev sahibi 
Üniversite gibi 
önemli bir eğitim 
kurumu olunca, 
yatırımda eğitim 
olur..

ZeytinTurka ola
cak hali yok 
ya...Ya da 
GemlikTurka!..

Gemlik bana 
göre harika bir 
ilçe..

Üstüne giy
dirilen tüm çirkin 
giysilerine rağ
men... O yine ken
dini korumaya 
çalıştı..

Bu kez 
Gemlik’in en 
önemli giysisi 
Üniversite..

Yeşilliğin içinde 
yer alan Sunğipek 
Fabrikası yıllardır 
ağlıyordu...

Botanik bahçe
si içinde saklan
mıştı.

İki yıllık eğitim 
verilecek olan 
Meslek Yüksek 
Okullarında Dış 
Ticaret ve Bitki 
Üretimi bölümleri 
açılacak.. Ne 
güzel haber..

Böylesi güzel 
haberlere has
retiz...

Dünya pencere
sine bitki üretimi 
ile bakmak..

Üniversite yetk

ilileri kolları 
sıvamışlar. Çöplük 
haline gelen 
Gemlik Yerleşkesi 
arazisini ‘temizliy- , 
orlar”.. Öyle 
ağaçları keserek 
değil.. Zira temiz
lik denince, 
‘ürküyor’ insan..

Hükümet, 
eğitime yatırım 
yapmıyormuş... 
Para vermiyor- 
muş..

Vermesin...Üniv 
ersitenin 
Rektörlüğü kendi 
olanaklarıyla bir 
traktör, bir bitki 
parçalama maki
nesi, görevli per- 
sonel ve işçi 
sağlamış..

Üniversite’nin 
eğitimcileri, 
ağaçları budatarak 
bitki derslerine 
başlamışlar bile..

Açılışına gelir
ler!!!

Övünürler de.. 
Üniversite 
övünecek değil 
ya.. İş yapmayan
lar övünecek.

1500 zeytin 
ağacı budanıyor, : 
toprak gübreleniy
or ilaçlanıyor..

Bana göre, 
‘Bitki bölümünün’ < 
dersi başlamış 
Gemlik de..

Daha ne 
olsun..

Haydi hayır
lısı...

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı || I f
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 İL
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Balıkçılar Derneği’nin düzenlediği “Bayrağa Saygı Yürüyüş”üne binlerce Gemlikli katıldı

Bavrak için yürüdük
Kayıkhane mevkiinde binlerce Gemlikli “Bayrağa saygı yürüyüşü” için toplandı. Atatürk Anıtına kadar bayraklarla karadan 

’ yürünürken, denizden de balıkçı tekneleri ve römorkörler, bayraklarla donatılmış olarak gösteri yaptılar. Yürüyüş sırasında “Bayrağa 
' uzanan eller kırılsın”, “İmralı Apo’ya mezar olacak” diye sloganlar atıldı. Yürüyüş Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ile son buldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Balıkçılar Derneği 
tarafından düzen
lenen "Bayrağa 
saygı" mitinginde 
binlerce Gemlikli 
konvoy halinde 
hem denizden 
hem karadan 
“bayrağa uzanan 
eller kırılsın” diye 
slogan attılar.
Dün, saat 13.00 de 
Kayıkhane’de 
toplanan binlerce 
Gemlik’li arasında 
yaşlısı, genci, 
'küçüğü, 
büyüğünün amaçı 
aynıydı.
Toplanan binlerce

Kayıkhaneden başlayan "Bayrağa Saygı”yürüyüşüne binlerce Gemlikli katıldı. Yürüyüş, 
Atatürk Anıtı önünde son buldu. Yürüyüşçüler "Bayrağa uzanan eller kırılsın” diye slogan attı.

çektir. Bunu yap
mak isteyenlere 
halkımız gereken 
cezayı her zaman 
vermiştir.
Ulusumuzun 
bayrağına uzanan 
eller her zaman 
kırılmıştır." şek
linde konuştu.
ARAÇ KONVOYU 
Kayıkhane mev 
kiinde başlayan 
bayrağa saygı 
yürüyüşü, ilçe 
caddelerinde 
araçlarda konvoy 
yaparak katıldılar. 
Bayrağa Saygı 
yürüyüşü, olaysız 
son buldu.

bölümü teknelere 
binerek denizden 
İskele Meydanına 
gelirken, ikinci 
konvoy Atatürk 
Kordonundan 
bayraklarla

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan TAMER

İncirlik
ABD’nin Lojistik Merkezi olacakmış 
İncirlik.
Buna nasıl izin verilir.
Başkanları zincirlik, 
Gözlerini bürümüş kan. 
Şimdi hedef Şam, Tahran.. 
Yine can alacak, kan dökecek, 
Kara bulutlar üstümüze çökecek. 
Onlar ne dostu, kimin dostu. 
Amaçları kapmak postu. 
Bunu Milletçe biliyoruz.
O nedenle defterden siliyoruz. 
Gerçek dost, dostunu ateşe atmaz, 
Üs ver, liman ver diye dayatmaz!...

yürüdü.
Evlerin balkon
larından alkışlarla 
desteklenen 
yürüyüşçüler, 
İskele Meydanına 
gelesiye dek,

"Bayrağa uzanan 
eller kırılsın" 
"İmralı Apo’ya 
mezar olacak" 
şeklinde slogan 
attılar.
Kordon boyunca 
hem denizden 
hem karadan 
yürüyerek ve 
araçlar içinde 
Türk Bayrağına 
yapılan hakareti 
lanetleyen bin
lerce Gemlik’li’nin 
son durağı 
Atatürk anıtı oldu. 
Burada toplanan 
kalabalık, Ata’nın 
huzurunda saygı 
duruşunda 
bulunup birlikte 
İstiklal Marşı 
okudular.
BAYRAĞI YERE 
DÜŞÜRMEYECEĞİZ 
Ata’nın huzurunda 
toplanan halka 
seslenen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yüzyıllar 
boyunca yere 
düşürülmeyen 
şanlı Türk 
Bayrağını bundan 
sonra da kimsenin

yere düşürecek 
gücünün 
olmadığını söyle
di. Turgut, 
"Tarihin hiçbir 
bölümünde 
bayraksız 
kalmayan tek ulus 
Türk ulusudur. 
Bayrağını yere 
düşürmeyen 
ulusumuz bundan 
sonra da 
düşürmeyecek ve 
kimsenin 
düşürmesine de 
müsaade etmeye-

Baynğa y^ylM^amda Hanlıdan' *da" bal'kç, 
ve römorkörler, bayrakladaSondtılarakyürüyüşçülere eşlik etti.
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“Buraya nasıl taşınayım”
Katlı otopark altındaki işyerlerine taşınma 

başlarken, tuhafiyeci Muhammed Kambur’un 
işyerine yağmur suları sızıyor.

Seyfettin Şekersöz- 
Yeni Çarşı esnafının 
Katlı otopark pasajına 
taşınma işlemleri sür
erken, bazı esnafların 
sorunları şimdiden 
başladı.
Çektiği kura sonucu 
kendisine düşen iş yer
ine mal getirmek isteyen 
Tuhafiyeci Muhammed 
Kambur, taşınacağı yeri 
görünce çaresizlikten ne 
yapacağını şaşırdı. 
İki bölümden oluşan 
katlı otoparkın birleştiği 
yerden 
kendisine işyeri çıkan 
Muhammed Kambur, 
duvarlar arasından sızan 
yağmur suları nedeniyle 
rutubet alan işyerinin 
izolasyon yapılması için 
Belediye'ye dilekçe ile 
başvurduğunu söyledi. 
Kambur, 
"Şikayet olsun diye 
dilekçe vermedim. 
Ancak, mağduriyetim 
sözkonusu. Bunun 
giderilmesini istiyorum. 
Buraya taşının dediler, 
rutubetli yere tuhafiye 
malzemesini nasıl

koyarım. Sayın Başkan 
kendini benim yerime 
koyarak karar versin." 
dedi.
Rutubet alan dükkanın 
ileride izolasyonunun 
yapılacağını kendine 
söylendiğini bildiren 
Kanbur, bitişik binada 
bulunan dükkanlardan 
birinin kendisine veril
erek mağduriyetinin 
önlenmesini istedi.

LTD.
Hisar Mah. Körfez Baytaş Sitesi 

A/ Blok No:2 - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 - 514 47 70

Fax: (0.224) 514 40 44

“Arzu eden işyerinde 
kontrol yapabilir, 30 
nolu dükkanda, ‘esnaflık 
yapılır' derlerse 
şansıma razı olurum. 
Ekmek parası için 
çahşıyorz. Benim 
ekmeğim bu dükkandan 
sağlanacak.
Belediye Başkanı 

işyerime gelip 
durumu görsün.” 
dedi.

PİRELLİ’DE 
TRAKTÖR 

LASTİĞİNDE 
KAMPANYA 

ŞİMDİ AL 
AĞUSTOSTA 

ÖDE

ADD’de santranc kursu başlatlı
Atatürkçü Düşünce Derneğinde İlköğretim 

çağındaki öğrencileri yönelik zsantranç kursu 
başladı. Diksiyon kursu için kayıtlar sürüyor

Cafe
jıvoıı

Bak Bi

, ‘ J iBak Bi CafeMraçılışııh
Komutanın eşi Neriman Saruhan yaptı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
ilköğretim çağındaki 
öğrencilere yönelik 
satranç öğrenme kursu 
başladı.
ADD.’nin Gürle İş 
Merkezindeki kursa 15 
öğrenci katılıyor.
Endüstri Meslek Lisesi 
Müdür Yardımcısı Murat 
Çelik tarafından verilen 
santranç kursu, iki buçuk 
ay sürecek.
Kursta öğrencilere 

santranç oyunu tanıtıl-

Gemlik’li gençlerin 
ve ailelerin rahatlıkla 
oturabilecekleri “Bak 
Bi Cafe” hizmete 
açıldı.
İstiklal Caddesi Bora 
Sokak’ta yeni düzen
lemesi ve yeni işlet
mecisiyle kapılarını 
açan Bak Bi Cafe’nin 
açılışını İlçe 
Garnizon 
Komutam’mn eşi 
Neriman Saruhan 
yaptı.
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
çok sayıda davetlinin 
katıldığı açılışta 
konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, “Gemlik’e 
hergün 
yeni işyerleri ve 
güzel mekanlar 
açılıyor. Hayırlı 
olmasını diliyorum." 
dedi. 

lırken, santranç 
tekniklerin ve oyun 
pratiği üzerinde durula
cak,
Günde birbuçuk saat ver
ilecek olan kurs sonunda 
yarışma düzenlenecek. 
DİKSİYON DRAMA 
KURSU
Öte yandan Atatürkçü 
Düşünce Derneğinin bir 
başka etkinliği olan 
“Diksiyon, Drama” kursu 
da bugün 
başlıyor.
Diksiyon ve Drama kur

sunu 
sanatçısı BelginBilgin 
Gümüşkaya tarafından 
verilecek.Kursa kayıt 
yaptırmak isteyenler 
bugün ADD Bürosuna 
giderek kayıtlarını yap
tırabileceği bildirildi.
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Zeytinspor ayağına gelen kısmeti tepti SSK’lılara müjde

Zeytinspor
harakiri yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bayanlar Voleybol 
3. Ligde mücadele 
veren Gemlik 
Zeytinspor, grup 
ikinciliği maçında 
Karamürsel'e 
yenilince ümitleri
ni bitirdi.
Bursa Atatürk 
Spor salonunda 
konuk ettiği 
Karamürsel 
İdmanyurdu 
karşısına grup 
ikinciliği için 
çıkan Zeytinspor, 
başarılı 
götürdüğü maçta 
bireysel hatalar 
yapınca maçı 2-3 
kaybetti.
Karamürsel 
İdmanyurdu 
karşısına Filiz, 
Ayça, Suzan, 
Mihrican, İdil,

Umurspor farklı yenildi 5-1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci Amatör 
küme 1. grupta 
mücadele veren 
Umurspor, zirve 
adaylarından 
Sağlıkspor'a 5-1 
yenildi.
Fidyekızık sahasın
da oynanan maçın 
tamamında üstün 
taraf Sağhkspor 
oldu.
Süper lig mücadele
si veren
Sağlıkspor'un gol
lerini biri penaltıdan 
olmak üzere 
Gökhan (2) Ümit, 
Mehmet ve Serhat 
penaltı'dan atarken 
Umurspor'un tek 
golünü Coşkun kay
detti.
Saha: Fidyekızık 
Hakemler: Barış 
Dinlendi (5) İsmet 
Sevinç (5) Erhan 
Sargın (5)

Değer'le çıkan 
Zeytinspor, ilk seti 
25-23 kazındı. 
İkinci sette aynı 
başarıyı göstere
meyen Zeytin, bu 
seti 19-25 yenik 
kapadı.
Üçüncü sette yine 
üstün oynayan

Sağhkspor: 
Hüseyin 6, Oktay 7, 
Emre 7, Özer 6, 
(Aytekin 5) Cemil 7, 
Mehmet 7, İlker 7, 
Gökhan 8, Zafer 5, 
(Serhat 7) Erhan 6, 
(Saim 5) Ümit 7, 
Umurspor: Ercan 
4, Erol 4, Barış 4, 

temsilcimiz 25-20 
seti alarak durumu 
2-1 yaptı.
Üçüncü seti ve 
maçı alması bekle
nen Zeytinspor, bu 
seti yaptığı akıl 
almaz hatalarla 23- 
25 verince maç son 
sete kaldı.

(Mehmet 3) Cem 4, 
Gökmen 5, 
Yavuz 5, Arif 4, 
(Emre 3) Murat 5, 
Coşkun 6, Zekeriye 
4, Burak 4, 
(Serkan 3)
Goller: Dk. 5 (Pen.) 
47 Gökhan, Dk. 57 
Ümit, Dk.

"Bu kez oldu" 
denilen seti rakib
ine 14-16'yla hediye 
eden Zeytinspor, 
hem maçı 2-3 kay
betti, hem de grup 
İkincisi olarak ikin

ci lige çıkmayı gele
cek yıla bıraktı.

67Mehmet,
Dk. 85 Serhat (Pen.) 
(Sağhkspor)
Dk. 51 Coşkun 
(Umurspor) 
Kırmızı Kartlar : 
Dk. 70 Şafak Yedek 

kaleci (Sağlık) 
Dk. 89 Zekeriye 
(Umurspor)

Sağlık karneleri 
Gemlik’te verilmeye 

başlanacak

SSK Hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devir edilmesinden 
sonra durdurulan 
Sağlık Karnesi 
sorunu çözüm
leniyor.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yaptığı açık
lamada önümüzde
ki günlerde soru
nun çözüme 
kavuşacağını 
söyledi. 
Göreve 
gelmeleriyle 
Gemlik'lilere 
hizmet vermenin 
hesaplarını yaptık
larını ifade eden 
Şahin, SSK kar
neleri için yaptık
ları girişimlerin 
başarıyla sonuç
landığını bildirdi. 
Sabahın erken 
saatlerinde Bursa 
SSK 
Müdürlüğü'nde 

ELEMAN ARANIYOR
İş yerimizde çalışmak üzere 

Deneyimli bay ve bayan 
- Garson

- Kasiyer
- Yıkamacı 

aranmaktadır. 
Başvuruların şahsen yapılması 

gerekmektedir.
Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 

Tel: (0.224) 514 07 66 
ARKAN PETROL

sağlık karnesi 
çıkarmak için 
kuyruğa girildiğini 
ve emeklinin per
işan olduğunu dile 
getiren Enver 
Şahin, "Gemlik'ti, 
Orhangazi'n ve 
İznik'ti hemşehriler
imize bu önemli 
hizmeti Ankara'da 
yaptığı girişimlerle 
yeniden başlatıl
masını sağlayan 
Milletvekillerimiz 
Sedat Kızılcıktı ile 
Zafer Hıdıroğlu'na 
teşekkür ediyorum. 
SSK Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan "Sağlık 
Karnesi verme 
yetki" yazıları 
Füsun Özger ile 
Ayfer Toprak isimli 
elemanlara en kısa 
zamanda ulaşarak 
sorun çözülecek
tir." Dedi.
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AB, Kıbrıs mektunu gönderdi
AB Komisyonu, 
Ankara’nın bek
lediği protokol 
mektubunu gön
derdi. Rum 
Kesimi’ni de 
Gümrük Birliği’ne 
dahil eden pro
tokolde mutabakat 
sağlandı. Mektupta, 
‘mutabıkız’ ifade
sine yer verildi. 
AB Böylelikle 
Ankara anlaş** 
masının, aralarında 
Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin de yer 
aldığı 25 ülkeyi 
kapsamasını 
sağlayacak olan 
beş sayfalık 
Gümrük Birliği pro
tokolünde Ankara 
ve Brüksel arasın
da mutabakat 
sağlanmış oldu. 
Ankara’nın bu 
mektubu muta
bakat sağlanmış 
haliyle önümüzdeki 
hafta içinde 
Brüksel’e gönder

BAYRAMOGLU'NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
BUZDOLABI
AVİZE ÇEŞİTLERİ

■=> HER MARKA MASA
TELEFONLARI 

=> TELSİZ TELEFONLAR 
=> ELEKTRİK

SÜPÜRGELERİ
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ ■ QİHAZLAR
TÜM ÜBÜÜLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

mesi bekleniyor. 
Bu aşamada 
Ankara, protokolle 
ilgili konuyu kendi 
açısından tamam
lamış ve konuyu 
AB’nin sahasına 
bırakmış oluyor. 
Bu anlaşma, 
sadece Ankara ile 
AB Komisyonu’nun 
Genişlemeden 
Sorumlu 
Temsilciliği arasın
da mutabakat getir
di. Protokol met
ninin, AB 
Komisyonu’nun 25 
Komiseri tarafın
dan da onaylan
ması ve AB 
Konseyine iletilme

si gerekiyor. 
ONAYDAN SONRA 
İMZA 
Protokole 25 
komiserin onayını 
vermesinden sonra 
metin, üye ülke 
temsilceleri AB 
Konseyi’ne gide
cek. Protokol metni 
daha sonra AB 
ülkelerinin 
Brüksel’deki Daimi 
Temsilcilerinden 
oluşan Coreper 
toplantısında ele 
alınacak. Burada 
Kıbrıs Rum Kesimi 
ve Yunanistan’ın 
muhalefetiyle 
karşılaşılabileceği 
bildiriliyor.

Gürcüstan, 
Ukrayna ve en son 
Kırgızistan'da 
yaşanan devrimler- 
den esinlenen 
Beyaz Rusya 
muhalefetinin, 
"demokrasi mani
festosu" harekatıy
la Cumhurbaşkanı 
Aleksandr
Lukaşenko'yu 
devirme teşeb
büsü, Beyaz 
Rusya polisinin 
sert müdahalesiyle 
engellendi.
Beyaz Rusya'nın 
muhalefet lider
lerinden Andrey 
Klimov'un teşeb
büsüyle başkent 
Minsk'in merkezin
deki Oktyabrskaya 
Meydanı'nda 
düzenlenen 
izinsiz eyleme 
yaklaşık 2 bin 
muhalefet taraftarı 
katılırken, polis 

sayısının ise, 
eylemcilerin 
sayısının birkaç 
katı olduğu 
görüldü.
Oktyabrskaya 
Meydanı'nda bir 
grup esnafın siyasi 
tutukluların 
serbest bırakılması 
talebiyle küçük bir 
miting gösterisiyle 
başlayan eylem, 
daha sonra polisin 
esnafları 
sıkıştırarak 
meydandan uzak
laştırmaya başla
ması üzerine 
çoğunluğu 
gençlerden oluşan 
muhalefet taraftar
larının eylem alanı
na toplanarak 
polise diren
mesiyle devam 
etti."Lukaşenko, 
Akayev seni 
bekliyor", 
"Beyaz Rusya 
Avrupa'ya", 
"Diktatörlüğe 
hayır" sloganları 
atan eylemcilerin,

Avrupa Birliği 
rozetleri taşıdıkları 
görüldü. Polis ve 
eylemciler arasın
da yaşanan 
gerginlik sık sık 
bazı vatandaşların 
fenalaşmasına 
neden oldu. 
Polisin de zaman 
zaman zor anlar 
yaşadığı görüldü. 
Basın mensupları
na devrim 
eyleminin 
polis engeli 
dolayısıyla gerçek
leşmediğini açık
layan 
Andrey Klimov, 
buna rağmen 
25 Mart tarihinden 
itibaren 
Beyaz Rusya'nın 
demokrasi hayatı
na ilk adımını 
attığını vurgu
larken, 
Cumhurbaşkanı 
Lukaşenko'nun 
iktidarının çok 
fazla sürmeye
ceğinden emin 
olduğunu söyledi. 
Beyaz Rusya'nın 
Avrupa ülkesi 
olarak böyle bir 
rezalet rejimi 
hakketmediğini ve

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden 1992-1993 
öğretim eğitim yılında aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.

Mete SARI 

işbaşındaki 
iktidarın eski 
Sovyetler 
Birliği'nden miras 
kalan zenginliği 
de yıllardan beri 
yok ettiğini öne 
süren Klimov, 
"Artıkdevrim sırası 
bizde, Lukaşenko 
istifa etmeli" şek
linde konuştu. 
Eylem sırasında 
göstericilerin 
polise kar topuyla 
saldırması üzerine 
harekete geçen 
güvenlik güçleri, , 
eylemcileri kovala
maya başladı. 
Yaşanan kovala
maca sonrasında 
32 kişi gözaltına 
alındı. Bu arada 
başkent polisi 
ve çevik kuvvet 
ekiplerinin 
yaklaşık 2 saat 
süren ortak 
çabası sonucunda 
eylemcilerin 
tamamen dağıl
ması sağlanırken, 
eylem organizatörü 
Andrey Klimov'un 
ise eylem 
sonunda 
gözaltına alın
madığı öğrenildi.
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Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Türkiye'nin deprem 
kuşağında bulun
ması gerçeği 
doğrultusunda 
okullara 7 trilyon
luk deprem

| ödeneği gön
derirken tüm

, okulların, deprem 
bölgelerine göre 
statik ve dinamik 
tasarımının yapıl
masına karar verdi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
"Depremle yaşa
mak zorundayız" 
gerçeğiyle okul 
binalarının deprem 
sırasında ve son
rasında birer acil 
müdahale, idare ve 
barınma merkezleri

. olarak kullanılması 
için planlamalar 
yapmaya başladı. 
Bu çerçevede 
geçmiş yıllarda 
yüksek ihale kırım
ları sonucunda bir 
iki yıl sonra küçük 
sarsıntılarla yıkıl
ma noktasına 
gelen okul 
binalarının 
güçlendirilmesi

için okullara 7 trily
on deprem ödeneği 
gönderildi. Ayrıca, 
okulların mimari 
tasarımından 
estetiğinden ödün 
verilmeden yatay 
ve düşey taşıyıcı 
sistem düzensizlik
lerine yol açmadan 
tasarımlarının 
yapılmaya baş
landı.
Edinilen bilgilere 
göre, Türkiye'de 
MEB'e bağlı yak
laşık 200 Milyon 
metre kare okul 
binası bulunuyor 
ve bunların hep
sinin, sismik 
güvenlik testinden 
geçirilmesi hede
fleniyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
okul binalarının 
depreme dayanık
lılığının sağlan
ması, deprem 
yönetmeliği

hükümlerine göre 
güvensiz görülen
lerin takviye pro
jelerinin hazırlan
ması amacıyla 56 il 
Valiliği emrine, 
toplam 6 trilyon 
820 milyar lira 
ödenek gönderdi. 
Birinci derece 
deprem bölgesinde 
okul binası bulu
nan 56 il Valiliği 
emrine, 50 milyar 
lira ile 400 milyar 
arasında değişen 
miktarlarda gön
derilen 6 trilyon 
820 milyar lira 
ödenek valiliklerce 
öncelikle 1. derece 
deprem bölgesin
deki okul 
binalarının ve 
müştemilatının 
depreme karşı 
tahkiki ve 
güçlendirme uygu
lama projesinde 
kullanılacak.

IMilıar ğrtuyli ıslaıığ
Yeni haftanın ilk üç 
günü güney bölgel
er dışında 
Türkiye'nin tamamı 
yağış alıyor. İstan
bul ve Ankara üç 
gün sağanak 
yağışlı. Sıcaklıklar 
artacak. Üç günlük 
rapor şöyle;
Tüm yurtta 
hissedilir derecede 
artacak olan hava 
sıcaklığı, sah 
gününden itibaren 
kuzey kesimlerde 
biraz azalacak. 
Pazartesi 21 dere
ceyi görecek İstan
bul'da sah günü 
sıcaklık 13 dereceye 
düşecek. Sıcaklıklar 
pazartesi Ankara'da 
22, İzmir'de 23, 
Antalya'da 21, 
Adana'da 22, 
Erzurum'da 8, 
Samsun'da 20 dere
ceyi bulurken,

Geleceğin bilim 
adamları, lisan
süstü ve akademik 
kariyer basamakları 
geçişlerinde aranan 
yabancı dil yeterlil
iği için bugün 
Ankara'da yapılan 
Üniversitelerarası 
Dil Sınavı'na (ÜDS) 
tepki gösterdi.
Adaylar, yılda iki 
kez ve sadece 
Ankara'da tek 
merkezli yapılması 
ve ağır gramer dil 
bilgisi içermesi gibi 
nedenlerden dolayı 
akademik yük
selmelerinde engel 
teşkil eden sınavın 
kaldırılmasını ya da 
akademik hayatın 
başında yapılması 
gerektiğini dile 
getirdi. Türk Eğitim
sen binasında bir 
araya gelerek, tep
kilerini dile getiren 
akademisyenler bir 
basın açıklaması 
yaparak, seslerini 
yetkililere duyur
maya çalıştılar.
Türk Eğitim-Sen

Genel 
Teşkilatlandırma 
Sekreteri Mustafa 
Kızıklı da burada 
yaptığı açıklamada, 
ÜDS'ye girmek için 
Türkiye'nin dört bir 
yanından 
akademisyenlerin 
Ankara'ya 
taşındığını ve sınav 
öncesi konaklama 
sorunuyla karşı 
karşıya kaldıkların
dan araçlarında 
yatanlar olduğunu 
söyledi. Yabancı dil 
öğrenmeye ve 
öğretmeye karşı 
olmadıklarını altını 
çizen Kızıkh, dil 
öğrenme ile üniver
sitelerdeki 
akademik yük
selmelerde yabancı

çarşamba günü 
Ankara'da 15, 
Erzurum'da 
Samsun'da 6 derec
eye düşecek.
Bugün; Marmara, 
Karadeniz, Ege, İç . 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
yağış alıyor. Ege ve 
Tokat-Çorum 
çevresinde yağışlar 
sağanak şeklinde 
düşecek. Marmara 
ve Ege'de lodos 
esiyor. Diğer böl
gelerimiz az bulutlu. 
Yarın; günü yağış 
alanı genişliyor.

Marmara, İç Ege, İç 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'nun 
tamamı yağış altın
da. Yağışlar iç böl
gelerde sağanak 
şeklinde.
Marmara'da poyraz 
esiyor.
ÇARŞAMBA günü 
ise Doğu Marmara, 
Karadeniz, İç 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'da yağışlar 
sürüyor. İç bölgeler 
yine sağanak yaçyş 
alırken, yağış 
almayan bölgeler az 
bulutlu olacak.

dil sınavlarının 
zorunlu tutul
masının birbirinden 
çok farklı uygula
malar olduğunu 
bildirdi. Sınavlarda 
soruların ağır 
gramer yüklü 
olduğunu, bu 
nedenle sınavda 
başarı oranının 
düşük olduğuna 
işaret eden Kızıkh, 
bu sınavın uygulan
ması gerekiyorsa 
ÜDS'nin en azından 
akademik hayatın 
başında yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Dünya'nın hiçbir 
ülkesinde yabancı 
dil sınavının 
akademisyenlerin 
önünde bir engel 
olmadığını belirtti.
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NTY: Şimdi İstanbul zamanı
Anna Sussman 
imzalı haberde, 
Avrupa Birliği 
üyeliği için geçen 
Aralık ayında yeşil 
ışık yakılan 
Türkiye'nin büyük 
bir değişim 
yaşadığı, 
Türkiye'nin parasını 
Yeni Lira olarak 
değiştirdiği, ülkenin 
kendine güvende bir 
patlama yaşadığı 
belirtildi.
Bir süre önce açılan 
İstanbul Modern 
Sanat Müzesi'nin 
kentin bir kültürel 
başkent olduğunu 
ispatladığı 
kaydedilen haberde, 
Beyoğlu'ndaki kafe 
kültürünün enerjisi
ni yenilediği ve eski 
canlılığına yeniden 
kavuşarak, 350 yıl 
öncesi gibi kültürel 
ve entelektüel bir 
merkez haline 
geldiği ifade edildi. 
İstanbul'da kon- 
aklanacak oteller ve 
fiyatları, hangi 
lokantalarda ne 
kadara yemek

yenilebileceğine 
kadar ayrıntılar 
içeren yazıda, lüks 
restoranlardan 
ucuza yemek 
yenilebilecek lokan
talara kadar adres
leri ve fiyatları veril
di.
Nefes kesen cami
leri ve saraylarıyla 
İstanbul'un gezilip 
görülecek yerlerinin 
anlatıldığı yazıda, 
özellikle Topkapı 
Sarayı'nın görülme
si önerildi. İstan
bul'un renkli gece 
yaşamından da 
örnekler veren New 
York Times, bu 
şehirde Türk müz
iğinden Latin müz
iğine ve caza kadar 
her türlü müzik kon
serini izlemenin

mümkün olduğunu 
kaydetti.
Alışveriş için tarihi 
Kapalı Çarşı ve 
Arasta Çarşısı'nın 
önerildiği yazıda, 
İstiklal Caddesi ve 
Çukurcuma 
Mahallesi'nde de 
antikaların bulun
abileceği ifade edil
di. Haberde, en şık 
ve lüks giysi ve 
takıların ise , 
Taksim'den 
Nişantaşı'na uzanan 
kesimde bulunabile
ceği belirtildi. 
İstanbul'da 16 ücret
siz internet bağlantı 
noktası bulun
duğunu belirten . 
gazete, ziyaretçi
lerin her an bağlantı 
kurabileceklerine 
dikkat çekti.

Japonya, 6 ülkeye 
tsunami alarmı verecek

Japonya, Büyük 
Okyanus'un batısın
daki 6 ülkeye gele
cek haftadan 
itibaren tsunami 
uyarısında bulu
nacak. İşte tusuna- 
mi uyarısı alacak 
ülkeler:
Japonya, 6.5'in 
üstünde büyüklük
teki depremlerin 
meydana gelmesi 
halinde, sarsıntının 
tsunamiye yol açıp 
açmayacağı 
konusunda Çin, 
Endonezya, Papua 
Yeni Gine, Filipinler, 
Rusya ve Güney 
Kore'ye bilgi vere
cek.
Japonya 
Meteoroloji Ajansı,

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer. ” 

Henry FORD

bölgede 6.5'in 
üstünde büyüklük
teki depremlerin 
meydana gelmesi 
halinde, sarsıntının 
tsunamiye yol açıp 
açmayacağı 
konusunda Çin, 
Endonezya, Papua 
Yeni Gine, Filipinler, 
Rusya ve Güney 
Kore'ye bilgi vere

ceğini bildirdi. 
Ajans, tsunaminin 
ne zaman ve 
nereleri vurmasının 
muhtemel olduğu 
konusunda bu 
ülkelere bilgi 
verirken, Dünya 
Meteoroloji Örgütü 
tarafından oluşturu-- 
lan özel iletişim 
ağını kullanacak.

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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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.isanssız akaryakıt istasyonu kalmayacak
EPDK, akaryakıt 
istasyonlarına el 
attı. Ruhsatsız bay
ilere lisans ver
ilmeyecek. 
Lisanssız istasy
onun faaliyeti dur
durulacak.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) Başkanı 
Yusuf Günay, lisans 
almayan akaryakıt 
istasyonlarının 
faaliyetlerinin dur
durulmasını isteye
ceklerini söyledi. 
Günay, petrol 
piyasasında lisans- 
landırma çalışmaları 
ve bundan sonraki 
süreç hakkında 
Anadolu Ajansı'nın 
sorularını cevap
landırdı.
EPDK'ya lisans . 
başvurusu yapan 
şirketlerin eksiklik
lerini tamamla
maları için kanunen 
verilen 3 aylık ek 
sürenin 20 Mart'ta 
dolduğunu ve 
toplam 12 bin 249 
başvurunun 
yapıldığını ifade 
eden Günay, Kurum 
olarak bugüne 
kadar 9 bin 596'sı 
akaryakıt bayii 
olmak üzere 9 bin 
839 şirkete lisans 
verilmesinin karar
laştırıldığını 
söyledi.
Yusuf Günay, 
başvurulardan 
1941 'i gayri sıhhi 
müessese ruhsatı 
olmadığı ve geri

Molding’lere 5 milyar
Merkezi yaşayan Türkler, edilen bu tür 52
Almanya'nın Essen 
kentinde bulunan 
Türkiye Araştırmalar 
Merkezi (TAM) Vakfı 
Direktörü Faruk 
Şen, "Türkiye'deki 
sözde İslami holdin
glere para yatıran ve 
Almanya'da 
yaşayan Türklerin 
bugüne kadar en az 
6 milyar avro kay
bettiğini" söyledi. 
Şen, Essen kentinde 
yaptığı açıklamada, 
"Almanya'da

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

kalanı da diğer 
eksikliklerini 
tamamlamadığı için 
toplam 2 bin 653 
bayiye lisans ver
ilmediğini ifade etti. 
Günay, önümüzdeki 
günlerde yazacak
ları yazılarla, İçişleri 
Bakanlığı aracılığıy
la valiliklerden 
lisansı olmayan şir
ketler hakkında 
işlem yapılmasını, 
dağıtım şirket
lerinden bunlara 
akaryakıt ikmali 
yapmamalarını 
isteyeceklerini açık
ladı.
Artık akaryakıt itha
latı için EPDK'nın 
yazılı izninin gerek
tiğini açıklayan 
Günay, "Gümrük 
Müsteşarlığı'na 
akaryakıt ithalatı ve 
ihrakiye amaçlı 
transit akaryakıt ve 
madeni yağ satışı 
yapabilecek lisans 
sahibi şirketlerin 
listesini gönderdik. 
Ayrıca akaryakıt 
ithalatı yapılan 
taşra teşkilatlarına, 
şirketlerin ithalat 
müracaatlarında 
Kurumumuzun 

geçen yıllarda 
sözde İslami holdin
glere en az 5 milyar 
avro para kap
tırdılar. Bu miktar, 
ülkede yaşayan 2,6 
milyon Türkün 2 yıl
lık tasarruflarına 
eşit" dedi.
"İslami holdinglerin 

faiz ödemediğine ve 
riskleri para yatıran
larla paylaştığına" 
işaret eden Şen, 
"Türkiye'de kendi
leri tarafından tespit 

yazılı izninin aran
masının ivedi olarak 
bildirilmesini iste
dik" dedi
20 Mart 2005 tari
hinin lisans almak 
için son tarih 
olmadığını, 
kanunen bu tarihten 
itibaren lisanssız 
faaliyet göster
menin yasak
landığını ifade eden 
EPDK Başkanı 
Günay, şöyle 
konuştu: 
"Bu Jconu 
kamuoyunda çok 
karıştırılıyor.
Piyasaya yeni giren 
şirketler her zaman 
lisans alabilir.
Ancak piyasada 
faaliyet gösteren 
şirketler lisans 
almamış iseler 20 
Mart'tan sonra 
faaliyet gösteremez. 
Bu şirketler ancak 
başta gayri sıhhi 
müessese ruhsatı 
belgesi olmak üzere 
eksikliklerini 
tamamlayıp 
Kurumumuzdan 
lisans aldıktan 
sonra faaliyette 
bulunabilirler" dedi 

holdingin çoğunun 
faaliyetlerini sona 
erdirdiğini ve bu 
holdinglere ulaş
manın artık 
mümkün 
olmadığını" kaydet- 
ti.Şen, "bu tür sözde 
İslami holdinglerin 
Almanya'daki 
faaliyetleriyle ilgili 
bir araştırmanın 
sonuçlarını yaz 
mevsiminde açıklay
acaklarını" sözlerine 
ekledi.

Kumla - Hürriyet

Kumlaspor, yola şampiy
onluk düşüncesi ile çıktı. İlk 
iki maçını rahatlıkla geçtik
ten sonra, içeride oynadığı 
maçı nedense 2-0 gibi bir 
skorla verdi.

Dışarıda oynadığı maçta 
olay çıkarttı.

Hükmen mağlup olud ve 
puanından 3 puanı silindi.

Her şey bitmişti, üzülerek 
yazıyorum bu takım Süper 
Lige çıkmak için oynanacak 
terfi maçlarına giderdi.

Nedense kendine güve
nen bir Hoca ile çalışmaya 
başladı.

Ne oldu takımı iki gün 
sonra bıraktı, gitti.

Sayın hoca konuş

malarında, ‘Gemlik’te bize 
şans verilmiyor’ diyordu.

Takımı çok iyi bir takım 
idi. O takımı düzeltmekte 
onun elinde idi.

Neden takıma yazık 
ettin?

Kumla Başkanı ile ayak 
üstü görüşmemde, Teknik 
yönden idaresizlikten 
şikayet etti. Doğrusunu 
söyledi.

Evet oynadığı Hürriyet 
maçını rahatlıkla alacağı 
yerdi, maçı 50 -52 ve 85. 
dakikalarda Hürriyetspor’un 
gollerine mani olamadılar.

Bu sene küme düşmesin- 
lerde, çıkmaları çok zor.

Türkiyeson10vılda970.8milyarSborçödedi
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) tarafın
dan hazırlanan 
"Son 10 Yılın Borç 
Raporu"na göre, 
Türkiye son 10 yılda 
iç ve dış borç ana
para ve faizi olmak 
üzere toplam 970.8 
milyar dolar ödedi.
Rapora göre, son 

on yılda 389 milyar 
dolarlık vergi geliri 
elde edilmesine 
karşın, yatırımlara 
ancak 39 milyar 
dolar harcandı.
Konuya ilişkin 
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) tarafın
dan yapılan yazılı 
açıklamada, rapora 
göre Türkiye'nin 
son 10 yılda 389 
milyar dolar vergi 
gelirinin yanı sıra, 
780 milyar dolarlık 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

iç borçlanma, 165 
milyar dolarlık dış 
borçlanma yaparak 
toplam 1 trilyon 334 
milyar dolarlık kay
nak elde ettiği 
bildirildi.
Raporda, on yılda 
144.3 milyar dolarlık 
dış borç anapara, 
54.5 milyar dolarlık 
faiz olmak üzere 
toplam 198.8 milyar 
dolarlık dış borç 
ödemesi yapıldığı 
vurgulandı.
Rapora göre, 
Türkiye son 10 yılda 
492 milyar dolar 
anapara, 280 milyar 
dolar faiz olmak 
üzere toplam 772 
milyar dolarlık iç 
borç anapara ve 
faiz ödemesi 
gerçekleştirdi.
Türkiye son 10 yılda

her yıl ortalama 
77.2 milyar dolar iç 
borç anapara ve 
faizi ödedi. 
Türkiye'nin aynı 
dönemde 780 milyar 
dolarlık iç borç 
aldığı bildirilen 
raporda, ayrıca 
Türkiye'nin 2000- 
2004 yılları arasın
daki son 5 yıllık 
dönemde 513 milyar 
dolar ile 
Cumhuriyet tari
hinin en ağır iç 
borçlanmasını 
gerçekleştirildiğine 
dikkat çekildi.

KSrfez
MB GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE
OLDUNUZ 

MU?
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Kadınların doğru bildiği yanlışlar
Kadın olmanın 
kendine has Zor
lukları vardır. Bu 
zorlukları aşmak 
içinde kuşaktan 
kuyâktan 
aktarılan bilgiler. 
Peki, size 
aktarılan bilgilerin 
sorunlarınızı çöz
menin doğru yön
temi olduğundan 
emin misiniz? 
Buyrun bir de 
uzmanı dinleyin. 
Bazı alışkanlıklar 
vardır ki, toplumlar- 
da seneler boyu 
süre gelmekte ve 
sonraki nesillere de 
aktarılmaktadır.
Bunları tek tek irde
leyip açıklığa kavuş
turmak ve bazı 
doğru bilinen yan
lışları ortaya çıkar
mak gerekmektedir. 
Örneğin, hijyen 
konusundaki yan
lışlıkları ele alalım: 
Genital bölgedeki 
normal ıslaklıktan 
rahatsız olan bazı 
kadınlar günlük ince 
pedlerden kullan

mayı alışkanlık 
haline getirebilmek
tedir. Bunun sonu
cunda da tıp dilinde 
Tıchen' denen man
tar oluşabilmektedir. 
Lichen, tedavisi son 
derece zor ve uzun 
süren bir hastalıktır, 
veprekanseröz lezy- 
onlardandır.
Giyim kuşam 
alışkanlıklarındaki 
bazı saplantılar da 
bazı genital prob
lemlere zemin hazır
lar. Özellikle sürekli 
kot pantolon giymek 
de genital bölgenin 
havalanmasını 
bozarak nemli 

kalmasına ve 
enfeksiyonlara 
yol açar. Ayrıca 
dolaşım bozuk
luğunun ileride 
genital organlar
da variköz 
oluşumların mey
dana gelmesine 
yol açtığı da bilin
mektedir.
Son zamanlarda, 
göbeği açıkta 
bırakan giysiler, 

genç kızların adet 
sancılarının artması
na neden olmak
tadır. Her geçen gün 
daha çok genç kız 
adet sancısı 
şikayetiyle 
jinekoloğa başvur
maktadır. Özellikle 
kış aylarında bu 
olaylar daha çok art
maktadır. Bilindiği 
gibi soğuk, vücut 
direncini düşüren ve 
hastalanmaya zemin 
hazırlayan etken
lerin başında 
gelmektedir. 
Pantolon ve etek
lerde iz yapmaması 
için giyilen G-strihg 

külotlar da son 
derece tahriş edici 
ve zararlı etkilere 
yol açabilmektedir. 
İp şeklindeki bu 
külotlar, genital böl
genin derinlerine 
kadar girmekte ve 
direkt temasla o 
bögede tahrişlere 
yol açmakta veya 
daha önceden 
başka bir sebeple 
oluşmuş çatlaklar 
veya tahrişler varsa 
daha da kötüleşme
sine sebep olmak
tadır. Zaten hassas 
ve ince olan genital 
bölge mukozasına 
direkt olarak temas 
eden ve çoğu sen
tetik malzemeden 
yapılan bu tür iç 
çamaşırları mümkün 
olduğunca seyrek 
giymek gerekir.
Aynı şekilde 
hemeroid (basur) 
problemi olanlarda 
da G-string çamaşır
lar hem problemi 
daha da vahim hale 
getirmekte hem de 
son derece ağrılı

durumlara yol aça
bilmektedir.
En doğru çamaşır 
seçimi mümkün 
olduğunca pamuklu 
malzemesi fazla, ter
letmeyen, ıshklığa 
neden olmayan, ağ 
kısmı çift kat 
pamuklu malzeme
den yapılan külot
lardır.
Adet döneminde 
banyo yapılmalıdır 
Period zamanların
daki hijyene gelince; 
bazı kadınlar 
adetliyken banyo 
yapmayı sakıncalı 
bulurlar. Bu tama
men yanlıştır.
Aksine adetliyken 
daha sık banyo yap
mak gerekir. Özellik
le ayakta duş şek
linde banyo yapmak 
faydalıdır. Küvet 
banyosu tabi ki, 
sakıncalıdır. Bir yere 
oturmak ve yıkan
mak da uygun 
olmayabilir ama 
ayakta duş almanın 
hiçbir sakıncası 
yoktur.

Normal ısıdaki suyla 
yapılan duşlar adet 
kanamasını ne 
azaltır ne de 
çoğaltır.
Adetliyken cinsel 
ilişki 
Bir de adetliyken 
ilişkide bulunmak 
konusunda bazı 
yanlışlar vardır. 
Adetliyken ilişkide 
bulununca kesin 
gebelik oluşmaz * 
diye bazı çiftler 
adetliyken ilişkide 
bulunurlar. Bir kere 
adetliyken ilişkide 
bulunmak hem 
hijyen hem de 
görünüm açısından 
sakıncalıdır.
Adetliyken ilişkide 
bulunmak bir sürü 
genital rahatsızlığa 
neden olur ve enfek
siyonlara zemin 
hazırlar.
Korunmanın daha 
sağlıklı yolları da 
vardır. Adetliyken 
ilişkide bulunmak 
sağlıklı bir korunma 
yöntemi değildir.

Çocuk niçin yalan konuşur?
Sahtekârlık ve aldat
ma başta olmak 
üzere bütün kötü 
davranışların 
temelinde yalan 
söyleme vardır. 
Çocuklar bazen ard 
arda yalan söylerler. 
Niye yalan söyledik
lerini anlamak 
gerekir.
Dürüst olmak, küçük 
yaştan kazanılacak 
bir özellik olduğu 
için çocuğuna iyi bir 
eğitim vermek 
isteyen her anne- 
babanın birinci 
önceliği onun yalan 
söylemeyen bir 
birey olarak 
yetişmesi için gayret 
göstermek olacaktır. 
Çocuklar, soyut 
kavramları algıla
maya başlamaları ile 
birlikte aşağı-yukarı 
7 yaşlarında 
muhakeme etmeye, 
11 yaşlarında da 
doğru ile yanlışı bir 
yetişkininkine yakın 
şekilde ayırt etmeye 
başlarlar. Yalan 
söyleme alışkanlığı 
bireyin başını ileride

derde sokabilecek 
en kötü alışkanlık
lardandır. Kişinin, 
çevresinin güvenini 
kaybetmesi ve kötü 
bir şekilde etiketlen
mesi başka üzücü 
davranışlara da kapı 
açar. Küçük çocuk
ların çoğu bilinç
sizce yalan söyler. 
Bu durumda ‘Çocuk
tur’ deyip aldır
mayınca da alışkan
lık halini alabilir.
Hayalle gerçeği ayırt 
edememek sebe
biyle doğru olmayan 
şeyler söylemek 
daha çok 3-7 yaşları 
arasındaki çocuğun 
gelişiminde, bilhas
sa duyguların dışa 
vurumunda çok 
önemli yeri olan 

oyun esnasında 
görülür. Oyun 
sırasında olsun, 
olmasın çocuğun 
hayallerini ‘yalan’ 
olarak adlandırmak
tan kaçınılmalıdır. 7 
yaşından sonra 
çocuğun hayalle 
gerçeği daha iyi 
ayırt etmesiyle bu 
tür davranışlar 
çocukların çoğunda 
azalır. Ancak, bazı 
çocuklar hayal
lerinin 
çevrelerindekilerin 
ilgisini çekmesi 
üzerine ileriki yıllar
da senaryolar üret
meye devam ederler. 
İlgilenen kişilere 
hayallerinden 
bahsederler. Çocuk 
televizyonda

gördüğü kapkaç 
haberlerinden, bir 
korku filminden 
veya rüyadan etk
ilenerek okulu katil
lerin bastığını ve bir 
arkadaşını 
öldürdüğünü bile 
söyleyebilir. Yine 
çocuk öğretmeninin 
veya arkadaşının 
kendisini 
dövdüğünü söyleye
bilir. Bu gibi hayal 
ürünü sözler 
çocuğun çeşitli 
nedenlerle anne- 
babasının ilgisini 
çekmek istemesi 
veya dayaktan çok 
korktuğu için bu 
korkunun dışavuru
mu gibi çeşitli 
nedenlere bağlı ola
bilir. Bu korkuların 
nedeni araştırılmalı, 
aynı zamanda bir 
başka kişinin haksız 
yere itham edilme
sine yol açabileceği 
unutulmamalıdır. 
Hayalci olduğu için 
senaryolar üreten 
çocukların iyi yön
lendirilmesi ve hayal 
güçlerini resim, tiya

tro, yazı gibi uygun 
şekillerde değer
lendirecekleri şek
ilde eğitim almaları 

’ yalanı engellemekte 
etkili olmakla birlikte 
çocuğun üretken bir 
şekilde ilgi çekmesi 
açısından da yarar
lıdır.
Caydırıcı önlemler 
alınmalı
Endişe verici olan 
bir yalan çeşidi de 
çocuğun bir kazanç 
elde etmek için 
yalan söylemesi ve 
buna çevresindeki
leri inandırdığını 
düşünmesidir.
Mesela yazılılarda iyi 
not alamayan bir 
öğrenci okulda 
öğretmeninin yazılı 
yaptığını, yazılıda 
5 üzerinden 5 
aldığını; ama 
yazılının kay
bolduğunu söyleye
bilir. Babasının 
yeterli harçlık ver
mediğini söyleyen 
çocuk dedesinden 
de harçlık kopara- . 
bilir. Arkadaşının 
eşyasını izinsiz alan 

çocuk bunu 
arkadaşının kendi
sine hediye ettiğini 
söyleyebilir. Bu şek
ilde davranan 
çocukta caydırıcı 
tedbirler alınmazsa 
bu gibi davranışlar 
alışkanlık haline 
gelecektir. Bu sebe
ple dikkatli bir anne- 
baba çocuğun hayal 
ürünü mü, yoksa 
gerçek şeyler mi 
söylediğini iyi anla
malıdır. Çocuğu 
yalana iten sebepler 
üzerinde durul
malıdır. Çocuk aşırı 
baskı altında olup. 
korktuğunda da, çok 
sevgi görüp ilgi çek
mek istediğinde de 
yalan söyleyebilir. 
Yalana sık başvuran 
veya hayal ürünü 
sözler söyleyen 
çocukları etiketle
memek için her 
hatası yüzüne vurul- 
mamalıdır.
Çocukta neler 
yalana yol açar? 
Çocuğun hayalle 
gerçeği ayırt ede
memesi.
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Panik atağınız yar mı? Nasıl anlaşılır?
Yoğun korku ve 
huzursuzluk duru
munun olduğu, 
aniden başlayıp, 
rahatsızlığın en geç 
10 dakika içinde en 
üst düzeye ulaştığı 
ve 13 adet vücutsal 
ve düşüncesel 
belirtiden, en az 4 
unun varolduğu bir 
kaygı nöbetidir. Bu 
13 belirti şunlardan 
oluşmaktadır: 
1-çarpıntı,kalp 
hızında artış,kalp 
seslerini duyuyor 
gibi hissetme 
2- terleme 
3- titreme ve ya 
sarsılma hissi 
4- boğulma ya da 
nefes alamama, 
nefesinin yetmediği 
hisleri
5-tıkanma ,soluğun 
kesilmesi hisleri 
6- göğüste ağrı 
veya göğüste bir

. TUTKU BEBEK (SEEDOF CHUCKY)
ZZDA Rez.Tel:5136406 '

, ATLAS 
SİNEMASINDA

BU HAFTA

rahatsızlık hissi
7- bulantı ya da 
karında ağrı ya da 
karında bir rahatsı
zlık hissi
8- bas dönmesi, 
dengesizlik , basta 
sersemlik hissi
,bayılma hissi ,yere 
düşecek gibi olma 
9- çevreyi olduğun
dan farklı .sanki 

Pardon * Balans ve Manevra
Rez. Tel: 512 03 46

gerçek değil gibi 
hissetme ya da 
kendini çevredekil- 
erden 
ayrılmış,olağandışı 
,farklı bir şekilde 
algılama hali 
10- kontrolünü kay
betme, delireceğini 
düşünme seklinde 
bir korku 
11-o anda ,kalp 
krizi geçireceği ya 
da öleceği korkusu 
12- uyuşma, hissiz
lik,yanma, karın
calanma hisleri 
13- üşüme, 
ürperme ,soğuk ya 
da sıcak basmaları, 
basından aşağı 
kaynar su 
dökülmüş veya 
hamama girmiş 
gibi olma 
Panik atak hangi 
bozukluklarda 
görülebilir ?
Panik bozukluğu, 

travma sonrası 
stres bozukluğu, 
sosyal fobi ve diğer 
fobiler, saplantı- 
zorlantı bozukluğu, 
madde kullanımına 
ya da vücutsal bir 
hastalığa bağlı 
kaygı bozukluk
larında görülebilir. 
Bir panik atak 
sebepsiz olarak 
aniden başlayabile
ceği gibi, belli bazı 
durum ya da ortam
larla ilişkili de ola
bilir. Örnek olarak 
korkulan bir hay
van (örümcek, kedi, 
köpek, fare, yılan 
görmek gibi), kala
balık bir ortamda 
bir faaliyet 
(konuşma, yemek 
yeme gibi) bir duru
mu takiben de 
başlayabilir.
Panik bozukluğu : 
Yukarıda belirtilmiş 
olan panik atak
larının aniden,bek
lenmedik zamanlar
da ve tekrarlayarak 
oluşması ve en az 
1 ay sureyle bu 
atakların tekrarlay
acağı yönünde 
sürekli bir kaygı, 
atağın sonunda 
olabileceğini 
düşündüğü şeyler 

(ölmek, delirmek, 
kalp krizi geçirmek 
seklinde ) ile ilgili 
kaygı duyma ya da 
bu ataklarla ilgili 
olarak bazı 
davranışlarında 
değişiklikler yapma 
seklindeki bir 
rahatsızlıktır. Bu 
rahatsızlık başka 
bir madde kullanımı 
ya da başka bir 
vQcut ya da psikiy
atrik bir rahatsı
zlığa bağlı değildir. 
Agorafobi: 
Panik bozukluğu 
agorafobin ya da 
agorafobisiz ola
bilmektedir.
Agorafobi sözcüğü 
eski Yunanca dan 
köken almaktadır. 
Agora pazar yeri, 
toplantı yeri ,geniş 
meydan anlamına 
,fobi ise korku 
anlamına gelmekte
dir. Kişi yalnız 
kalmaktan, 
kaçmanın , 
o ortamdan uzak
laşmanın kolay 
olmayacağı ya da 
her hangi bir rahat
sızlık hissetme 
anında yardim ala
mayacağı 
topluma acık yer
lerde 

olmaktan korku 
duymaktadır. 
Bu kişilerde 
gördüğümüz bazı 
ortak özellikler 
arasında, tek başı
na dışarıya çıkama- 
ma ve yanlarına 
başka bir kişiyi de 
alma , kalabalık 
caddelerden geçe
meme,kalabalık 
m a ğaza, m a rketle re 
girememe, kapalı 
ortamlar (tünel, 
köprü ve asansör
ler gibi) ve kapalı 
araçlar (metro,oto
büs, uçak gibi) dan 
kaçınma sayılabilir. 
İleri aşamalarda 
kişiler evlerinden 
çıkmayı reddedip, 
çevrelerindekileri 
de kendileri gibi 
evde tutmaya zor
layabilirler.
Sosyal ilişkiler 
bozulup, boşan
malara yol açabilir. 
Panik Bozukluğu , 
Toplum ve 
Tedavi Toplumda 
hastalığın hayat 
boyu görülme 
yaygınlığı % 1.5-3 
arasında değişmek
te olup, hastaların 
% &#8216;unu 
kadınlar oluştur
maktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜW
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

R

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

METRO 513 12 12
Aydy n Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberodlu-Esadab 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

E 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

H HASTANELER

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

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

R
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

l
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Sayfa

Gemlilısinr’ıı tenı'tle durduramadı !■ II
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bütün maçlarına 
final havasında 
çıkan Gemlikspor, 
dün sahasında 
oynadığı maçta 
rakibi Lalaşahin'i 
2-0 yenmeyi 
başardı.
Orta hakemin kötü 
idaresinin yanında 
54. dakikada 
Ufuk'un kırmızı 
kart görmesiyle 10 
kişi kalan 
Gemlikspor, büyük 
mücadele verdiği 
maçta sahadan 
galip ayrılmasını 
bildi.
İlk yarısı golsüz 
biten karşılaş
manın ikinci 
yarısına hızlı 
başlayan 
Gemlikspor, 54. 
dakikada şok 
oldu. İkinci sarı 
kartını gören Ufuk, 
kırmızı kartla oyun 
dışında kalırken 
takımını da 10 kişi 
bıraktı.
10 kişi kalmasına 
rağmen bastıran 
ve gol arayan 
Gemlikspor, 
amacına 65. 
dakikada kavuştu. 
Ahmet attığı golle 
tribünleri ayağa 
kaldırırken 
takımını da 1-0

one geçirdi. 
Tribünlerden gelen 
taraftar desteğiyle 
maça iyice ağır
lığını koyan 
Gemlikspor, 87. 
dakikada Orhan'la 
2-0 öne geçti. 
Zorlu maçı 10 
kişiyle 2-0 
kazanan 
Gemlikspor'un 
maçını izlemeye 
gelen Başkan 
Mehmet Turgut, 
maç sonrasında 
soyunma odasına 
giderek futbolcu
larla teknik heyeti 
kutladı.
Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler : Ahmet 
Çalışkan (**) 
Volkan Karakurt 
(**) Tevfik Şimşek 
(**) 
Gemlikspor : 
Murat (**) İsmail

(***) Arif (***) Akif
(***) Ufuk (**)
Serdar (***) Zeynel 
(**) Sercan (**) 
(Dinçer *) Ahmet 
(***) (Muharrem *) 
Orhan (***) Emrah 
(**) (Yusuf *) 
Lalaşahin : Ayçan 
(*) Sami (**) Halil 
(**) Emre (*) 
(Cumhur *) Deniz 
(**) Bahri (**) 
Selçuk (*) 
(Süleyman * Emre 
*) Soner (**) 
Fevzi (*) Şadi (*) 
Oktay (*)

Goller : Dk. 65 
Ahmet Dk. 87 
Orhan 
(Gemlikspor) 
Kırmızı Kart: Dk. 
54 Ufuk (Gemlik) 
Dk. 88 Sami 
(Lalaşahin) 
DİĞER 
MAÇLARDA : 
Kumla 
Belediyespor : 0 
Hürriyetspor : 3 
İKİNCİ KÜME 
Atıcılar : 2 
Körfezspor: 3 
Yeşildağ : 0 
Zeytinspor: 0

II

ro tart»
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu' 
nun Özürlüler için 
üretilen projeleri
ni hazırlayan ekip 
görüşmelerde 
bulunmak için 
Ata 
Mahallesindeki 
Özürlüler 
Okulu'na geldi. 
Burada Bursa 
Özürlüler Derneği 
ve Özel Türe 
rehabilitasyon 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri ile 
görüşen Proje 
sorumlusu Arzu 
Fırlaner, hazır
ladığı projeleri 
sundu.
Her yıl geleneksel 

olarak düzenle
nen Gemlik Özür
lüler Şenliği için 
de proje hazır
layan Fırlaner, 
ayrıca okul için 
çeşitli geliştirme 
projeleri hazırlay
acağını bildirdi. 
İşsiz özürlü ve 
normal vatan
daşlar için çeşitli 
iş imkanlarının 
yaratıldığı projel
er üreten Arzu 
Fırlaner ve ekibi 
hazırlayacağı pro
jeleri sunmak 
üzere önümüzde
ki günlerde tekrar 
gelerek 
görüşmelerde 
bulunacak.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK 
TÜRKİVE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİ YELE Rİ 
E ISI UYGUN FİYATLARLA ...

r-B i-cıl ■ , siystM ■-■<=* r~ türlü

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

ICeı-teı I o<3 babıma
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gemlİk GEMLİK’İN İLK günlük gazetesİ

[Sanayici ve tüccara Garantili kredi
Garanti Bankası Gemlik Şubesi ile Ticaret ve Sanayi Odası arasında, Odaya kayıtlı tüc
car ve sanayiciye 36 aya kadar vadeli, en yüksek 250 bin YTL. liraya kadar düşük faizli 
kredi kullanması için sözleşme imzalandı. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurum ve kuru
luşlarında yaşanan hasta haklarının ihlali 
ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan sorun- 
lan önlenmesi ve sağlıkta kalitenin arttırıl
ması, insan onuruna yakışır şekilde sunul
ması amacıyla, Sağlık Bakanlığı internet 
sayfasında Hasta Hakları Web sayfasını 
güncelleştirdi.

Haberi sayfa 8’de

İşletme sahibi Kaplıcayı boşaltmayınca, İcra görevlisi tüm eşyaları dışarıya çıkarttı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Muammer Ağım Hastanesi
Dün, günümün yarısı Muammer Ağım Devlet 

Hastanesinde geçti.
Hastane Başhekimi Op. Uzm. Dr. Mehmet 

Küçükkeçe’yi ziyaret ettim.
Çalışmalar hakkında başhekimden bilgiler 

aldım.
Bu arada yeni yapılmakta olan ek binayı da 

gezdik.
Binanın birinci katı bitmiş.
İkinci ve üçüncü katta Dernekçe ihalesi yapılan 

pencere çerçeveler takılıyordu.
Üç katlı binanın ikinci ve üçüncü katları tamam* 

lanmamış durumda.
Bir yandan Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 

başkanlığını yaptığı Dernek, bir yandan da II 
Genel Meclisinden çıkarılan ödenekle bu katların 
da çok kısa zamanda tamamlanacağını öğrendim.

Muammer Ağım Devlet Hastanesinde büyük 
yoğunluk var.

Hastalar, bu hastaneyi tercih ettiklerinden, sıra 
alabilmek için kuyruklar oluşuyor.

Hastanede hasta kalitesi için çalışmalar 
başlatılmış.

İl Sağlık Müdürlüğünce hastane sık sık 
denetlenmekteymiş.

Hastane, işyeri kalite belgesi almak için çalışıy
or. Bu çok güzel bir hizmet...

Ek binaya 8 diyalizlik yer ayarılmış, bir de mikro
bik hastalar için ayrı oda.. Dokuz cihaz..

Giriş, acil servis. Herşey orada bitecek.
Önceki gün hastaneye gelen Sağlık Bakanlığı 

müsteşannın ve diğer baştabiplerin hastaneden 
memnun ayrıldığını öğrendim.

Hasta neci li k bir takım işi.
Sanırım kısa zamanda hem yatak sayısı artacak, 

hemde hasta kalitesi.
Güzel olan herşey alkışların. Tebrikler...

Belediyenin açtığı tahliye davasını kazanması sonucu dün, tebligata karşın 
işyerine boşaltmayan işletmeci Haşan Kırmızıya ait tüm eşyalar, icra, polis ve 
zabıta memurları gözetiminde Belediye işçileri tarafından sokağa bırakıldı.
Belediye ye ait Terme 
Kapalıcası, kira 
sözleşmesine aykırı 
işletildiği gerekçesiyle 
Belediye tarafından 
açılan davayı kay be 
dince, "Cebri İcra" , 
yoluyla boşaltıldı. 
İşletmeci Haşan Kırmızı, 
eşyaları yedi emin 
olarak almayınca, tüm 
eşyalar belediye işçileri 
tarafından sokağa 
bırakıldı.
Kaplıca ’nın ne yapıla
cağı konusunda 
Belediye Meclisinin 
karar vereceği açık
landı.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de Terme Kaplıcası İcra Müdürlüğünün Mahkemenin tahliye kararına uygu

laması üzerine boşaltıldı. İçerideki eşyalar ise kapı önüne çıkarıldı.

Müsteşardan gece hasta
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Necdet Ünüvar, önceki akşam saat 20.oo 
de Muammer Ağım Devlet Hastanesinde 
inceleme yaptı. Ek binayı da gezen 
müşteşar Ünüvar, hastane ve inşaattı 
beğendi. Müşteşardan hastaneye uzman 
doktor ve bazı cihazlar istendi. Ünüvar, 
bilgisayarlı göz cihazı sözü verdi.

Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BkgjBİGÜrhan ÇETİNKAYA

Gelecek kuşaklar ipotek altında.
Bizim gazetede bir haber dikkat çekiyor: 
"Türkiye son on yılda 970,8 milyar dolar 

borç ödedi."
Bilgi Ankara Ticaret Odası'nın raporlarına 

dayanıyor.
On yılda ödenen bu borç .ülkenin gücünü 

gösteriyor.
Ancak, yatırımlara gitmesi gereken paranın 

borca aktarılması ciddi bir zaafiyet.
Gerileme göstergesi..
Siyasal otoritenin zaafiyeti, gelecek kuşakları 

zora sokuyor.
Çünkü bu ülkenin tek işi borç ödemek değil 

kuşkusuz.
Borcu çevirmek için katlanılan yük kolay 

kolay altından kalkılacak gibi değil.
Ne varki, bu ülkenin dayanıklı insanları sırtı

na yüklenen ağırlığı gücünün son kertesine 
kadar kaldırabiliyor.

Geçenlerde Şükriye Köyü'ne çıktım.
Susuz ancak verimli topraklarıyla yaşamını 

sürdürme mücadelesi veren bir köy.
Orada bir uygulama ve bir insan dikkatimi 

çekti.
Biri Parke Fabrikası..
Diğeri Yılmaz Amca..
Parke fabrikası, siyasal otoritenin "bir par

mak bal"mantığıyla yıllar önce yapılmış, ancak 
verimli olmadığı için çürümeye terkedilmiş.

Plansız, programsız, hesapsız , kitapsız 
yapılan bu yatırım gibi binlercesi Türkiye'nin en 
ücra köşelerinde birer verimsizlik abidesi olarak 
duruyor.

İşte Türkiye gerçeği..
Son on yılda ödenen borca gerekçe olan 

siyasal savurganlıklar.
Görünce insanın içi cız ediyor.
Oysa, Şükriye Köyü'nün suya gereksinimi 

var.
O parke fabrikasına harcanan para, köyün su 

ihtiyacını karşılamaya dönük olarak kullanılsay- 
dı elde edilen yarar ve ekonomiye katılan değer 
bugün tartışılmazdı bile..Ülke insanının üzerine 
bindirilen borç yükü de şimdiki boyutlara ulaş
mazdı.

Yılmaz Amca ise onca iş yaptıktan sonra 
toprağına dönmüş.Yaşı 
70'leredayanmış.Düşünceleri pırıl pırıl..70'lik 
delikanlı..

Memleketin hal-i pür melalini iki üç sözcükle 
ortaya koyuyor.

"Bu ülke bilime gereken önemi ermedi.Oysa, 
gelişmenin de.islamiyetin de, demokrasinin de 
temelinde bilim yatıyor.

Bilgisiz adam yelkenli tekneye benzer.
Rüzgar nereden eserse o yana gider."

Yılmaz Amca'ya hak vermemek mümkün 
mü?

Bu ülkenin bugün geldiği noktanın altında 
bilinçsizlik yatmıyor mu?

Bilgiye değer vermeyen bir toplum, yok 
olmaya mahkum;

Siyasal iradenin üniversitelere gereken 
önemi vermeyişi, araştırma geliştirme çalış
malarına yeterli kaynak aktarmayışı, üniver
siteleri siyasal arenaya dönüştürme hevesleri 
ülke insanını "giderek"bilimsellikten uzak
laştırdı.

Bilimsellikten uzaklaşan toplumun olaylara 
yaklaşımı da doğal olarak "yetersiz ve 
etkisiz"oluyor.

Sanayide, tarımda, ticarette her alanda uygu
lanan yöntemler toplumu doğru noktalara 
taşımıyor.

Giderek yokluk batağına sürüklüyor.
Sonuç itibariyle borçlanma /'ulusal politi- 

ka"ya dönüşüyor.
Bu ülkenin hızla akıllı üreticiler ve bilinçli 

tüketiciler yetiştirmesi gerekiyor.
Bunun için de , Ulu Önder Atatürk'ün dediği 

gibi "en gerçek yol gösterici bilimdir."

Ticaret Odası’na
Garanti’li kredi

KOBİ'lere yönelik 
Bankacılık hizmet
lerini "KOBİ 
Bankacılığı" adıyla 
ayrı bir işkolu 
olarak ele alan 
Garanti Bankası, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile düşük 
faizli kredi anlaş
ması imzaladı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt'ın 
makamında bir 
araya gelen 
Garanti Bankası 
Marmara KOBİ ve 
Bireysel Bölge 
Müdürü Erhan 
Şatana ile Bölge 
Satış Yöneticisi 
Gülperi Ağırbaş ile 
Gemlik Şube 
Müdürü Melek 
Bahar bankanın 
sunduğu kredi 
hakkında bilgi 
verdiler.
2002 yılından 
buyana 42 il ve 
ilçenin Sanayi ve 
Ticaret Odalarıyla 
yaptığı anlaşmalar 
sonucunda 
KOBİ'lere sağladığı 
finansman 
desteğinin 149 
milyon YTL'yi (149 
Trilyon TL) aştığını 
ifade eden Erhan 
Şatana, bu 
desteğine Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile devam 
ettiklerini belirtti. 
Garanti 
Bankası'nın Ticaret 
ve Sanayi 
Odalarıyla imza
ladığı 42. anlaşma 
kapsamında 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
üyelerinin 36 aya 
kadar vadeyle en 
düşük 2.000 en 
yüksek 250.000 
YTL (250 Milyar 
TL) tutarında nakdi 
yada gayrinakdi 
kredi kullanabile
ceklerini hatırlatan 
Erhan Şatana,

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt'ın makamında bir 
araya gelen Garanti Bankası Marmara KOBİ ve Bireysel Bölge 
Müdürü Erhan Şatana ile Bölge Satış Yöneticisi Gülperi Ağırbaş 
ile Gemlik Şube Müdürü Melek Bahar bankanın sunduğu kredi 
hakkında bilgi verdiler.
"Oda üyeleri reka
betçi faiz ve 
komisyon oran
larıyla kredi ala
bilecek, ödemeleri
ni de isteğe bağlı 
olarak aylık ya da 3 
aylık taksitlerle 
yapabilecekler" 
dedi.
Garanti 
Bankası'nın Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası üyelerine 
yönelik sunduğu 
düşük faizli kredi 
imkanından mem
nun olduklarını dile

getiren Oda 
başkanı Kemal 
Akıt, daha önce İş 
Bankası, 
Vakıfbank, Halk 
Bankası ve Ziraat 
Bankası ile kredi 
anlaşması imza
landığına dikkat 
çekerek "Bu anlaş
malar 50 milyara 
kadardı. Şimdiki 
öneri ise daha 
düşük faizli ve 
kredi oranı yüksek. 
Bu öneri tüccara 
olan güvenden ileri 
geliyor.

Hükümetimizin de 
tüccara ve 
halkımıza olan 
güvenli istikrardan 
ileri geliyor. Oda 
olarak gurur 
duyuyoruz" şek
linde konuştu. 
Ticaret ve Sanayi l 
Odası ile Garanti 
Bankası yönetici
leriyle kredi anlaş
ması oda yönetim i 
kurulu üyelerinin j 
de hazır bulun
masıyla imza altına 
alındı.
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İşletme sahibi Kaplıcayı boşaltmayınca, İcra görevlisi tüm eşyaları dışarıya çıkarttı

Terme Kaplıcası boşaltıldı
Belediyenin açtığı tahliye davasını kazanması sonucu dün, tebligata karşın işyerine boşaltmayan işletmeci Haşan 
Kırmızıy’a ait tüm eşyalar, icra, polis ve zabıta memurları gözetiminde Belediye işçileri tarafından sokağa bırakıldı.
Gemlik 
Belediyesinin 
mülkü olan Terme 
Kaplıcası “Cebri 
İcra” kararı ile 
boşalltılarak, 
işletmedeki 
eşyalar sokağa 
bırakıldı.
Uzun zamandan 
beri Haşan Kırmızı 
adlı işletmeci 
tarafından işletilen 
ilçenin tek kaplı
casının kira ' 
sözleşmesine 
aykırı işletildiği 
gerekçesiyle 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından, Gemlik 
Sulh Hukuk 
Mahkemesine

İnan TAMER

Önüne gelene

Milli Egemenlik ödülünü red 
eden edene.
Her önüne gelene verilirse 
olacağı bu..
Değeri mi kalır?

Terme Kaplıcası, icra memuru tarafından dün zabıta ve polis gözetiminde 
boşaltıldı. Kapı kilitleri değiştirildi, eşyalar kapı önüne çık arıldı.

açılan tahliye 
davasının kazan
masından sonra, 
işletmeciye verilen 
tahliye süresinde 
iş yerinin boşaltıl
madığı görüldü. 
EŞYALAR 
DIŞARI ATILDI 
Dün, saat 15.oo 
sıralarında 
Belediye 
Avukatının İcra 
Müdürlüğüne 
giderek, kararın 
uygulamaya 
konulmasını' 
istemesi üzerine, 
İcra görevlisi, 
belediye zabıta 
görevlileri, polis 
ve avukat 
eşliğinde işyerine 
gidildi. Boşaltma 
kararının yerine 
getirileceği işlet
meciye bildirildi. 
İşletmeci Kırmızı 
eşyalarını 
yediemin olarak 
almayı kabul 
etmedi. Bunun 
üzerine Belediye 
işçileri tüm 
eşyaları kapı 
önüne ve girişe 
bıraktı.

Tutulan tutanaktan 
sonra kapı ki 
litleri çilingince 
değiştirilerek 
kaplıca tamamen- 
boşaltıldı.
Boşaltma işlemleri 
sırasında Terme 
Kaplıcalarını 
işleten Haşan 
Kırmızı’nın çocuk
ları ağlayarak 
fenalık geçirdiler. 
BAŞKANIN 
AÇIKLAMASI 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

/TKİ

Zabıta memurları Terme Kaplıcasının kapısını kilitleyip, boşaltma işlemini 
tamamladı. İşletici Haşan Kırmızı, boşaltmanın yasal olmadığını söyledi.

Terme 
Kaplıcasıyla ilgili 
olarak yaptığı 
açıklamada, işlet
menin kötü amaçlı 
kullanıldığını, 
sözleşmeye 
uymayan işlerin 
yapıldığını, bunun 
da mahkemece 
dikkate alınarak 
kira akdinin fesh 
edildiğini söyledi. 
Terme 
Kaplıcalarında 
fuhuş yapıldığına 
dair bazı gazete

Terde haberlerin 
çıkmasının buna 
neden olduğu da 
bilidirilirken, 
İşletme sahibi 
Haşan Kırmızı, 
eşyalarının 
sokağa bırakıl
masının yasa dışı 
olduğunu, ken
disinin 
yedieminliği kabul 
etmemesi üzerine 
sokağa bırakılan 
eşyalarından kay
bolanlar olduğun
da Belediye ye 
dava açacağını 
söyledi.
Yediemine teslim 
edilmeden bir iş 
yerinin boşaltıla- 
mayacağını 
söyleyen Kırmızı, 
hakkını sonuna 
kadar arayacağını 
da bildirdi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Terme 
Kaplıcasının ne 
olacağı konusun
da ki sorumuza 
ise, 
“Bu konuda 
Belediye Meclisi 
karar verecektir. 
Bu karara göre 
davranacağız.” 
dedi.*
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Müsteşardan ®ce takım """""v-""
Sağlık Bakanlığı Müşteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 

önceki gece M. Ağım Devlet Hastanesi ve ek binasında 
ani inceleme yaptı

MllIMt MSI mllW

Sağlık Bakanlığı 
Müşteşarı Profesör 
Dr. Necdet Ünüvar, 
önceki akşam ilçe 
mize gelerek 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ile ek 
binasında inceleme 
ler yaptı.
Bursa’ya bir toplantı 
için gelen Ünüvar, 
Bursadaki bazı has
taneleri inceledikten 
sonra öceki gece 
saat 20.00 sıraların
da ilçemize geldi. 
Bursa Ak parti mil
letvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Bursa Sağlık İl 
Müdürü Osman 
Ayyıldız, 
M.A.Gemlik Devlet 
Hastanesi Baştabibi 
Mehmet Küçükkeçe, 
Bursa Onkoloji, 
İznik, Orhangazi ve 
Bursa Spastik Özür
lüler Hastanesi, 
Onkoloji Yüksek 
Hastanesi 
Başhekimleri de

Sağlık Bakanlığı Müşteşarı Profesör Dr. 
Necdet Ünüvar, incelemelerden memnun kaldı
müsteşarın 
incelemeleri sırasın
da hazır bulundular. 
Müsteşar Prof. Dr. 
Necdet) Ünüvar, ek 
poliklinik ve has
tane yi gezdi.
Ünüvar, hastaneden 
ve ek binadan mem
nun kalırken, 
Belediye Başkariı 
Mehmet Turgut ve 
Baştabip Mehmet 
Küçükkeçe, Ünü- 
var’dan ek bina için 
yardım istedi.
Hastanede bulun
mayan bazı doktor 
kadroları için 

müsteşardan söz 
alındı. Müsteşar 
Ünüvar, ek poliklini 
ğin acil servisine 
konacak röngen 
cihazının hasta
nenin döner ser
mayesinden 
kâşılanmasbisterti. 
Hastanenin ve ek 
polikliniğinin ihtiy
acı olan cihazlar 
konusunda 
müsteşardan söz 
alındı. Bu arada Göz 
Hastalıkları poliklini 
ğine bilgisayarlı göz 
kontrol cihazi iste
nildiği öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Her yıl Mart ayının 
son Pazartesi günü 
ile başlayan ve bir 
hafta boyunca 
çeşitli etkinliklerle 
sürdürülen 
"Kütüphane 
HaftasTnın 41'ncisi 
yurt genelinde 
olduğu gibi ilçem
izde de 28 Mart- 
3 Nisan 2005 tarih
leri arasında 
kutlanacak.
İlçe 
Kütüphanesi’nden 
2004 yılı içinde 
51 bin 749 okuyucu
nun yararlandığı . 
bildirilirken bu 
okuyucuların 
30 bin 992'si bayan, 
20 bin 757'si 
ise erkek olduğu 
açıklandı.
Verilen rakamlara 
bakıldığında İlçe’de 
bayanların daha çok 
kitap okuduğu

Yeni Çarşı esnafı

anlaşılırken yine 
2004 yılı sonu 
itibariyle kütüphane 
dermesinde 29 bin 
30 kitap mevcudu 
bulunduğu açık
landı. .
Kütüphanede, gün
lük yerel gazeteler 
yanında, iki adet de 
ulusal gazete 
okuyucunun hizme
tine sunulurken, 
okuyucu profilinde 
öğrencilerin çoğun
luğu oluşturması 

dikkat çekti. 
Öğrencilerin yanı 
sıra halkımızın da 
kütüphaneden daha 
çok faydalanması 
gerektiği arzu 
edilirken ücretsiz 
üyelik sistemi ile 
evlere ödünç kitap 
verildiği öğrenildi. 
Hafta boyunca 
kütüphanede bulu
nan çeşitli kitapların 
yer alacağı bir de 
kitap sergisi açıla
cağı öğrenildi.

Hükümet Binası kolidorlarına
oturma bankları konuldu

taşınıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Hükümet 
binasının en 
çok kullanılan bir
imlerinden olan 
Tapu Müdürlüğü 
önünde ihtiyaç 
duyulan oturma 
bankları 
hayırsever bir 
vatandaş 
tarafından çözüme 
kavuşturuldu. 
İmam Aslan 
Tesisleri ve 
Aslan Akaryakıt 
İstasyonu sahibi 
Çetin Aslan 
tarafından alınan 7 
adet oturma bankı

ile sosyal 
Yardımlaşma Vakfı 
tarafından alınan 1 
adet oturma bankı 
koridorlara yer
leştirildi.
Tanesi 2 bin YTL 

olan oturma ban
klarının özellikle 
Tapu 
Müdürlüğü'nde işi 
olan yaşlı vatan
daşlara rahatlık 
getirecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cazibe Merkezi'ne 
dönüştürülmesi için 
proje kapsamında 
yıkılacak olan Yeni 
Çarşı'da dükkanı 
olan esnaf taşın
mayı sürdürüyor. 
Katlı otoparkın 
zemin katında bulu
nan dükkanlarda 
kura sonucu belir
lenen yerlerine taşı
nan esnaf, bir 
taraftan tadilat 
yaparken taşınmaya 
da devam ediyor. 
Belediye'nin çarşı 
esnafına dükkan
larını boşaltmaları 
için son tarihin 31 
Mart 2005 olduğunu

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

tebligat ile 
bildirmesinin ardın
dan taşınma hazır
lıkları başlamıştı. 
Pasaj içine taşınan 

esnafın en büyük 
sıkıntısı ise temizlik 
için kullanabilecek
leri suyun bulunma* 
ması.

■r
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Kütüphane önü belediye otobüslerinin garaj 
yeri olmasıyla cazibesini kaybetmiş durumda.

GernliklİLL ştaretejjk 
projesinde Kütüjahane 

nerede olacak?

Palyaçolu 
oto

tanıtımı

iih

ıha

tın

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özellikle öğrenci
lerin vazgeçemez
lerinden olan 
Kütüphane 
ortamına 
Gemlik'te rast
lanamıyor.
Bir zamanlar 
sakin olan 
Kütüphane önü 
belediye otobüs
lerinin garaj yeri 
olmasıyla caz
ibesini kaybetmiş 
durumda.
Modern kentlerde 
bulunan 
Kütüphanelerin 
gürültüden uzak 
ve sakin 
olmalarının yanı 
sıra ilçemizde 
gürültünün en 
yoğun olduğu 
yerde kalması 
öğrencileri üzüyor.

arasından geçmek 
durumunda olan 
öğrenciler bu duru
ma çözüm bulun
masını istiyorlar.
Belediye'nin ileriye 
dönük 5 yıllık gele-

Okullarından ver
ilen derslerin en 
büyük yardımcı 
kaynağı olarak kul
lanılan 
Kütüphaneye giriş 
çıkışta araçların

ceğinin proje- 
lendirileceği 
günümüzde 
kütüphane önünün 
hala garaj olmaktan 
kurtulamaması 
tepki çekiyor.

Fiat otomobil
lerinin ana bayii 
Banoto iskele 
meydanında 
çeşitli modelleri
ni tanıttı.
Vatandaşların 
büyük ilgi gös
terdiği tanıtımda 
Palyaço'da eşlik 
etti.

Araç meraklısı 
vatandaşlara 
çeşitli maddi 
olanaklar 
sunularak 
tanıtımlarının 
yapıldığı Fiat oto
lar cazip fiatlarıy- 
la da vatan
daşların ilgisini 
çekti.

*

GUHlf HİST/IUUIINT'TII ELEMAN ARANIYOR

Her Aksam Canlı Müzik ve Fasıl
Zengin meze çeşitleri-sıcak Izgara* 

Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 
servisimizle hizmetinizdeyiz

Dıgıtürk
Müessemizde izlenebilir

İş yerimizde çalışmak üzere 
Deneyimli bay ve bayan 

- Garson
- Kasiyer

- Yıkamacı 
aranmaktadır. 

Başvuruların şahsen yapılması 
gerekmektedir.

Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 
Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL

SATILIK VİLLA

Tel: 513 96 83

a

Tel: (0.224) 514 36 00 - 513 49 24

SaLonumuz Düçün, Sünnet. Nİşan 
KoklEyl VE GÜNLERİNİZ İçİN 

kİRAyA VERİLİR 

GÜRLE HOTEL

Umurbey Polatkan 
Caddesinde restore edilmiş, 

kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA
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W’ıliWİiMİIj’
ı Avrupa Güvenlik 
। ve İşbirliği Teşkilatı
(AGITjUoıiem' 
Başkam, Slovenya 
Dışişleri Bakanı 
Dimitrij Rupel, 
"Kırgızistan'da 
daha çök kan aka
bileceği" uyarısın
da bulundu.
Merkezi Viyana'da 
bulunan AGİT'in 
dönem başkanı 
Rupel, 
International 
Herald Tribüne 
gazetesine yaptığı 
açıklamada, 
"Ülkedeki muhalif 
grupların şiddete

ABONE OLDUNUZ MU?
Karfez OKUYUN ] OKUTUN 

ABONE OLUN

BAYRAMOGLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA I

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

başvurmak üzere 
işbirliği yap
malarını önlemek 
için alternatif plan
lar yapmak gerek- 
tiğinif belirterek, 
"Krizin devam 
ettiğini ve daha 
çok kan akabile
ceğim" ileri; sürdü. 

Bölgede incelemel
erde bulunan AGİT 
özel temsilcisi 
Alpjz Peterle de 
|Ülkede siyasi 

durumun düzelm- 
dyebaşladığını, 
ancak krizin henüz 
c|e\}am ettiğini" 
söyledi.

Rum Yönetimi 
Dışişlerjjîakşrr^ 
Yorgo Yakovu, 
“Türkiye, gümrük 
birliği protokolünü 
imzalıyorum, ancak 
uygulamayacağım 
diye gövde göster
isi yapmaya devam 
ederse, Güney 
Kıbrıs’ın veto 
kartıyla karşılaşa
cak” dedi.
Yakovu, müzak? 
erelerin başlaya
cağı 3 Ekim’e 
kadar Avrupa 
Birliği’ne üye 
ülkelerin oy birliği
ni gerektirecek 3 ■ 
farklı durak bulun
duğunu ve bunlar
dan en önemlisinin 
26 Nisan’daki 
Ortaklık Konseyi 
toplantısı 
olduğunu ha tı r la ttı.

Rum Bakan, 
bir tek ülke n i n bile 
hemfikir olmadığını 
ifade etmesi 
halinde, öybiniğf 
sağlanamayacağını 
v^Türkiye’him1 
katîlim sürecinin 
kesileceğini söyle
di. Yakovu, 
“Türkiye’nin ‘güm
rük birliği pro- 
tokolünü imzalıyo
rum, ancak

Rum la ra 
uygulamaya
cağım’ 
yönündeki 
tezi gülünç. 
Ankara bunu 
böbürlenerek 
ifade etmeye 
devam eder
se, konunun 
Ortaklık 
Konseyi’ne ve 
Avrupa 
Birliği’ndeki 
ortaklarınızın 
değer
lendirmesine 
sunulacağını anla
ması gerekir” 
ifadeşini kullandı.

KLERİDEŞ: 
İMZANIN FAZLA 
ANLAMI YOK

Öte yandan \ 
Rumyönetimi eski 
lidejrjjGlafkoş 
Klerideş, “Gümrük 
Birliği’nin 
genişletirdesin pro
tokolünün ı ü rk iye, 
tarafından imzafan- 
masının an mesele
si olduğunu, ancak 
uy g u la n m as ı nın 
ayrı bir konu teşkil 
ettiğini” Söyledi, 
Alithja gazetesine 
göre, Klerideş, 
“Türkiye’nin 
protokolü

lamaya 
şahsen, inandığını, 
ancak bunun yine^ 
de çok fazla anlamı 
Ölmaaıgınr kay-. . 
detti.

Bu arada 
Rum ana muhalefet 
partisi Demokratik 
Sefef’b^rflkın®,®ml° 
Pa rtisPhfhPf DİŞİd'a 
Başkam Nik^lüıüe 
Anastaşfedis/ıRpnv 
hükümeti ve Rum 
yönetimi lideri ığö 
Tasos 
Papadopulos’u— 
eleştirdi ve “Kıbrıs 
sorunu konusunda 
vizyori'eksikliğimle'* 
suçladı.

UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN^ Taksitle 35 YTL Peşi) 3S YTtİFlİsit
^»BUZDOLABI
■=> AVİZE ÇEŞİTLERİ 
^>vHER MARKA MASAse

TELEFONLARI
TELSİZ TELEFÖNLÂR 
ELEKTRİK
SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 

SATILIK - KİRALIK DAİRELER
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merke2**:îbrah’imÂkıt 
|İ Cad. PTTikâİ-şisr' 
Tel : (0.224) 513 34 
Şube: Kayhan Mah.2 

. Nolu Cad. No: 20 
Tel: (0.224)514 20:10 

ABD Başkanı 
George Bush’un . 
halktan aldığı 
desteğindi i}}hşfta f 
içinde, yüzde 52’den 
yüzde 45’e düştüğü 
bildirildi.
Bush’un danışman
ları, desteğin , 
düşmesinin arkasın
da, benzin fiyat- Jmi 
larının ve faiz oran- 
larınıpyü.kselmesi; 
olduğunu iddia etti. * 
CNN, Gallup ve USA 
Today tarafından 
yapılan ankete göre, 
Bush’un halk 
desteği, geçen haf
taya, oranla, yüzde 
52’den yüzde 45’e 
düştü.
ABD basınındaki 
baziıhaberlere göre 
ise bu destekteki ani 
düşüş, Bush’un 
geçen hafta, Terri

Schiavd’nun' > J iri 
yaşamını kurtarmak 
için kongreden 
geçirilmeye çalışılan 

J bir yasa tasafesrrfr j 
imzalamak amacıyla, j 
Texas’taki çiftliğinde 
geçirdiği hafta 
sonu tatil i pij J
yarıda keserek, 
VVashjngton’a 
dönmesinden kay- I: 
naklanıyor.„ _ ■*. r ıı I 
Başkan Bush’öh*’’ 

danışmanları ise 
basındaki bu iddi- j 
alara karşı çıkarak, | 
halk desteğinin 
düşmesinin arkasın!: 
da, benzin fiyat- > 
laflmrî ve faiz oran-j 
larının yükselme-, J < 
siyle son dönemdeki I 
bazı ekonomik - J 
belirsizliklerin bulul)- I 
duğunda | j
ısrar ediyor. Jj I
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ÖğretmenZ/'k için 
KPSS Temmuzca

W vergisinde^ Wer
A grubu kadrolar 
lile öğretmen aday
larına yönelik 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS), 2-3 
Temmuz 2005 tar
ihlerinde yapılacak. 
Sınavın oaş vuruları 
11-18 Mayıs 2005 
tarihleri arasında 
alınacak.
Sınava, A grubu 

i kadrolara aıpnek 
I isteyenler ile öğret
men aday lârÇ/, 

I başvurabilecek. A 
gruby kadrolar, j1oj 
Başbakanlık,, Bj2B|.

l bakanlıl$^ffc^yq-,v,. 
lar|fli^9ste§3r|jk?A 
başkanlık ve e 9 v (- n L( 

l bağımsız genel n9|j 
| müdürlük
I deki bağlı MŞvUg^bls 
kuruluşları ile bağlı

I ortaklıklarındaki ihy 
I özel yarışman e lup yu 

I sınavınaitabidtutul->Q 
I mak sunettyieglreud 
ilen ve belirli bHlıgsy

I yetiştirme prçHdsInı 
gramı sonrası---------

sınavına 
tabi tutulan 
mesleklere ilişkin : 
kadrolar ile özel

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
■B âlı k t ü t m a z e v k i n i b i z im I ey aş âyin..
I'V' Her çeşit balık ağları xI ** Sakana MLisinaAğları
* Jpi Ağ

Fanya
Mantar, kurşun .y

*** İp Çeşitleri \
** Sandal Malzemeleri
~ Kürek \

^Maçnn
Ğalvenizliçivi

*** TMC sintine pompası

ve rf§er malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah.tjstün Sok. i6/ A 
MUDANYA/'BURSA ’

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

idareleri ve 
belediyelerin teftiş 
kurüflarindHliŞkitef 
kadrolun* içeriyor. ı 
Bu kapsamdaki $ 
kadrolar, müfettiş 
ya rd ı m c 111 ğı, uzm a n 
yardımcılığı, denet
men yardımcılığı, 
aday meslek 
memurlüâWBr 
(Dışişleri Bakanlığı) 
ve
m em u r I uğ u (kay-! 0 
makam adaylığı)18 
gibi kadrolardan £ 
oluşuydV? * 
A grubu v^GrnBİ11 
öğretmenlik f 
kadroların ay önelik

KPSS’ye sadece s 
lisans mezunlan 
girebilecek.
İlköğretim, 
ortaöğretim ve ön 
lisans mezunları 
■I

bu sınava alınmay
acak.
20Ö3-KPSSAfn 
g ru blf §ön uçla rı 14d 
Kasım 2005 tai?£l>,B^ 
hine kadar, 2004-BV^ 
KPSS sonuçları da 8 
9 Temmuz 2006'ya 
kadar ob’^ef HlfâİtM* L 
koruyacak. Bu 18Br1 
sı naylciVa1 gi rm iş 
olan Adaylaîr;puan
larını yükseltmek 
isterlerse 2005- u' 
KP^ ye,ilitı¥ab'il6-.1 
cekler.| 
Adayların, A grubu 
olarak tanımlanan 
kadrolar ye öğret- j 
mehljkBJı ua 1OVjn-9i| 
kadrola^ijçıg -sbmse 
kam u ku rum ve s>l sB 
kuruluşlarına 
baş vurd ^klanta£U%w< 
hte mezun durum
daolmaları 
gerekiyor. ;, 
Uf

İşadamları, doktor 
ve avukat gibi 
serbest meslek 
erbabı ile faiz geliri 
elde edenler ve kira 
geliri bulunanların 
'2004 yılı gelirleri 
içinbeyanname 
verme ve verginin, 
ilk taksitini ödeme 
dönemi, 31 Mart 
Perşembe günü 
mesai saati biti
minde şpeaneriyprs; 
ÇelirVergiştf.i 
Kanunu uyennça 1 0) 
m ü ke I lefİerin^

Liseyeba$taycakoqrfenciler
-j^vıMüaEs 

ulmuıoe .islilikte
-ssüm ıerl jöbobIo Br^ıInBNBdşsS ilmenö Hbihos ne

Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, gele- 

I cek eğiti m-öğreti m’-’ 
| yılında liseye *E

başlayacak öğren- 
I.-çilerin Ayıl eğitim— 

göreceğini bildirdi.
Gazetecilerin soru- 
larını yanıtlayan
Çel i k, I ise lerde 4 
yıllık eğitime 
geçişle ilgili soru 
üzerine bu konunu 
bazı çevreler 
tarafından 
abartıldığındır 
kaydetti.
Liselerin yüzde 
54'ünün 4 yıllık 
olduğunu ifa de - 
eden Çelik, 
"Örneğin Anadolu 
liselerinin tamamı 4 
yıllık. Bu yıl birinci 
sınıfta olan öğrenci 
4 yıl okumayacak. 
Gelecek yıl birinci

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

REKWXM ■
TEL : (0.224) 513*96 83'

Mart tarihleri arasın
da vergi beyan
namelerini ver
meleri, 31 Mart 
akşaıpına kadar da 
verginip ilk taksitini 
ödemeleri gerekiy-;

sınıfa kaydolanlar 4 
yıl okuyacak" diye 
konuştu.
Çelik, başka bir .. , 
soru üzerine öğret
menlere dizüstü bil

gisayar dağıtımına 
prosedürün , 

k tamamlandığını * 
belirterek, Nisan 
ayı başında öğret
menlere ulaştırmayı 
planladıklarını 
söyledi.
Bakan Çelik, 
"Sadece dağıtım 
aşaması kaldı. 
Başbakan müsait

ordu. Ancak Maliye 
Bakanlığı, beyan
name verme süresi
ni de 31 Mart 
akşarpınp kadar 
uzatmıştı.

olduğunda, 
Ankara'da bir tören 
le dağıtıma başlaya 
cağız" .dedi.
Çelik'in verdiği bil- 
ğ>ye 9öre dağıtıla- 
câkbilgisaya r 
riyeşavş göre

‘ yüzde 40 daha 
ucuz, ilgisayarların 
fiyatları 
866-1032 dolar 
arasında değişiyor. 
48 ay vadeyle 
ödeme yapılacak. 
Faiz oranını 
yüzde
1.60 olacak.
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İşte Türkiye’nin ödevleri
Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu ile 
müzakereler 
öncesinde 
Türkiye'nin, Rekabet 
müzakere ana 
başlığı altında, 
"devlet yardımları 
ve teşvikleri" kon
trol edecek hukuki 
yapıyı bir an önce 
kurması gerekiyor. 
AB Komisyonu 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
müzakerelerin 
başlamasından 
önce, bazı kurum ve 
organizasyonların 
kurulması, müzak
erelerin daha hızlı 
seyretmesi açısın
dan önem taşıyor. 
Türkiye'nin, Rekabet 
ana başlığı altında, 
Rekabet Kurumu'nu 
oluşturarak AB 
mevzuatına uyum 
sağladığını hatırla
tan yetkililer, bun
dan sonraki önemli 
konunun 'devlet 
yardımları ve 
teşvikleri' olduğunu 
vurguladılar.
Türkiye'de, devlet

yardımları ve 
teşviklerini şeffaf 
şekilde denetleye
cek bir yapının 
olmadığına işaret 
eden AB 
Komisyonu kay
naklarına göre, 
devlet teşvik ve 
yardımlarının 
denetlenmemesi 
rekabeti de olumsuz 
etkiliyor.
Bu arada DPT'nin, 

devlet yardımları ve 
teşviklerini kontrol 
edecek şekilde 
görevlendirilerek 
yapılandırılmasına 
ilişkin düzenleme 
Başbakanhk'ta 
bulunuyor.
Öte yandan AB 
komisyonu kay
naklarına göre, 
Başmüzakereci'den 

çok, Bakanlıklardan 
müzakere heyetine 
girecek isimlerin 
belirlenmesi 
Türkiye'ye zaman 
kazandıracak.
Bu arada AB müza

kereleri öncesinde, 
muhtemel bir 
yeniden yapılanma
da, DPT'nin 
ekonomik koordi
nasyondan sorumlu 
olacağı, Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreterliği'nin 
Müsteşarlığa 
dönüşerek, ekonomi 
dışındaki chap- 
ter'lardan sorumlu 
olacağı, her müza
kere grubunun 
başında birer 
büyükelçinin bulu
nacağı belirtiliyor.

Hasla şikayetleri internetle
Sağlık 
Bakanlığt'nca, 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarında 
yaşanan hasta hak
ları ihlalleri ile bun
lara bağlı ortaya 
çıkan sorunların 
önlenmesi, sağlık 
hizmetlerinin 
kalitesinin artırıl
ması ve insan onu
runa yakışır şekilde 
sunulması amacıyla 
başlatılan, "Hasta 
Hakları 
Uygulamaları” 
sürüyor.
Hasta Hakları 
Uygulamaları ile 
hastaların hak ihlal
lerinden korun
abilmesi ve gerek
tiğinde hukuki 
korunma yollarını 
fiilen kullanabilme
si, toplumun ve 
sağlık çalışanlarının 
hasta hakları 
konusunda bil
gilendirilmesi hede

fleniyor. Bu kap
samda; Sağlık 
Bakanlığı internet

sitesinde yer alan 
hasta hakları web 
sayfası güncedendi. 
Hasta hakları web 
sayfası güncellen
miş son şekli ile 
Türkiye'nin hasta 
hakları konusunda 
ilk resmi portalı 
olma özelliğine 
sahip.
Hasta hakları 
şikayet takibi ve 
bildirim formunun 
yer aldığı web say
fasında, 2003 yılın
da 81 ilde başlatılan 
Hasta Hakları 
Uygulamaları kap
samında yer alan 
131 hastanenin isim 
ve adresleri de 
bulunuyor. Web 
sayfasında ayrıca; 

uygulamanın 
başladı has
tanelerin hasta hak
ları kurul başkanları 
ve birim sorumlu
larının listesi ile 
hekim seçme uygu
lamasına geçen 
hastanelerin adres
leri de yer alıyor. 
Hasta Hakları ve 
uygulamaları 
konusunda, çeşitli 
üniversitelerde ver
ilen seminerlerin 
bilgilerinin de yer 
aldığı web sayfasın
da, 2003 
yılında başlatılan 
uygulamalar 
çerçevesinde 
bugüne kadar 
yapılan çalışmalar 
anlatılıyor.

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 i 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Açlık sınırı 526 YTL
Sendikaları 
Konfederasyonu'nu 
n (TÜRK-İŞ) yaptığı 
araştırma, 
Ankara'da yaşayan 
4 kişilik bir ailenin 
'açlık sının'nın 
526.5 YTL, 'yoksul
luk sının'nın ise 
1597.4 YTL 
olduğunu ortaya 
koydu.
TÜRK-İŞ Araştırma 
Merkezi tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre, 4 kişilik 
ailenin dengeli ve 
sağlıklı 
beslenebilmesi 
için yapması 
zorunlu olan, 
harcamaları ifade 
eden 'açlık sınırı' 
tutarı Mart ayında 
525.55 YTL'ye yük
seldi. Dört kişilik 
ailenin gıda harca
malarının yanı sıra

kira, ulaşım, yaka- 
• cak, elektrik, 

su, haberleşme, 
giyim, eğitim, 
sağlık, iletişim, 
kültür gibi temel 
ihtiyaçları için yap
ması gereken 'yok
sulluk sınırı' ise 
1597.41 YTL oldu. 
TÜRK'İŞ'ten yapılan 
açıklamada, asgari 
ücretin 350.15 YTL 
olduğu anım-

. satılırken, tepıel 
ihtiyaçlar için 
yapılması gereken 
zorunlu harcama

tutarındaki artışın, 
daha ilk 3 ayın 
sonunda gelir 
artışının gerisinde 
kaldığına dikkat 
çekildi. Çalışan 
kesimin büyük 
bölümünün 
gelirinin açlık ve 
yoksulluk sınırının 
altında olduğu belir
tilen açıklamada, 
"Çarşı pazarda fiyat 
artışı durdu ama 
açlık ve yoksulluk 
devam ediyor" 
ifadesine yer 
verildi.

ı I

Kişi başına brüt kazanç arttı
2004 yılının son 
çeyrek döneminde 
bir önceki döneme 
göre kişi başına 
aylık ortalama brüt 
kazanç yüzde 6.7 
arttı. Aynı dönemde 
kişi başına aylık 
ortalama brüt ücret 
artışı yüzde 5.4 
oldu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden 
(DİE) yapılan açık
lamaya göre, 4. 
çeyrekte kişi başı
na aylık ortalama

brüt kazanç 1 mil
yar 231 milyon TL, 
kişi başına aylık 
ortalama brüt ücret 
1 milyar 83 milyon 
TL olarak gerçek
leşti.
2004 yılı 3.çeyrek

dönemde kişi başı
na aylık ortalama 
brüt kazanç 1 mil
yar 154 milyon TL, 
kişi başına aylık 
ortalama brüt ücret 
1 milyar 28 milyon 
TL olmuştu.

Yalova Nüfus Müdürlüğünden aldığım nufüs 
cüzdanımı kaybettim, Hükümsüzdür.

Ahmet TÜMER

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nufüs cüzdanımı 25.3.2005 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Sabriye ÜNLÜ

Beko Casio 398 SR190 02 207 seri nolu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Şinası ŞAHİN

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlikspor - Lalaşahin
Gemlikspor, ilk yarıyı 

grubunda ikinci olrak bitirdi.
Birinci devreye şöyle bir 

göz atıldığında, ben şahsen 
bazen şanssız, bazende 
kişisel hatalarla bu duruma 
geldik diyorum. İlk devrenin 
birinci maçını bugün ilk 
sırayı alan Y.Selimspor’la 
oynadık. Bu maçı şansız bir 
şekilde kaybetmiştik.

Gemlik, oynadığı maçlar
dan bir mağlubiyet, iki 
beraberlik ve dört galibiyetle 
devreyi kapattı.

Bugün, 27 mart pazar 
günü oynanan maça 
bakıldığında; Lalaşahin- 
takımının hiçte öyle küçüm
senecek bir takım 
olmadığını görüyoruz.

26 Mart cumartesi günkü 
köşemde, oynanacak maçın 
muhtemelen kadrosunun 
diziliş şeklini yazmıştım.

Son oynanan maç 
düşünce olarak aynı idi. 
Tabi kimin oynamasına 
teknik heyet karar verir. O 
olay başka.

Yazımda ileri İkiliyi genç 
Ahmet, Zeynel’le düşün
müştüm, oynanan maçta ise 
Ahmet, Sercan’la başlandı.

Genç Sercan iki ay gibi 
uzun bir müddet takımdaki 
yerini bazı sebeplerden 
ötürü alamamıştı. Bu maçta 
ilk onbirde başlaması ken
disi için bir dezavantaj oldu.

Yeni gençlerden takıma 
giren Serdar, ilk maçı 
olmasına rağmen benden 
olumlu not aldı.

Ben köşemde; 3-4-1-2 
diye yazmıştım. Takım saha 
4-4-2 tertibi ile çıkmış 
ortadaki dörtlünün biri, 
öndeki İkiliyi destekleyecek
ti.

Düşüncelerimiz aynı. 
Gemlispor ilk devre, tanın
mayacak kadar kötü futbol 
oynadı.

Ne pas, ne etkili şut ne de

olumlu bir hareket vardı.
Ferdi yönden cılız kaleye 

kadar gidiş, etkisiz inişler ve 
orta sahada boğuşmadan 
ileri gitmeyen bir maç.

İkinci yarı aynı kodroya 
sadık kalarak oynamaya 
başladık.

50. dakikaya kadar 
sahanın en iyisi olan 
Ufuk’un eline top çarpınca 
hakemin gösterdiği ikinci 
sarı kartla, oyun haricinde 
kaldı.

İster istemez takımda bir 
değişiklik göze çarptı. Takım 
Lalaşahin ceza sahasına 
yerleşti. Akın üstüne akın, 
göze hoş gelen hareketler.

Hele korner atışından 
topa genç Ahmet’in attığı 
şut ve gol görülmeye değer
di.

Genç Sercan sakatlanıp 
kolu kırılınca,, yerine genç 
Yusuf girdi. Üçüncü değişik
lik ise; orta sahaya Dinçer 
girdi ve işin şekli belli oldu.

Orta sahadan atılan top 
Zeynel’le buluştu. Bu futbol
cunun akıl dolu topla olan 
hareketi i topun Orhan’a 
kadar gidişi ve Orhan’ın 
kalecinin üzerinden aşırıp 
attığı gol de seyredilmeye 
değerdi.

Şu ana kadar bu kadar 
kötü bir hakemle maç oyna
mamıştık. Yazık bu genç 
hakeme.

Genç Sercan’a acil şifalar 
dilerim.

Gemlik seyircisine bin
lerce teşekkür, işte siz 
busunuz var olun.

Sayın Belediye Başkam’m 
ayağınıza sağlık, takım ve 
seyirci üstünde yaptığınız 
olumlu etkiyi, biz dışarıdan 
çok daha iyi görüyoruz.

‘Başkan sporu sevmiyor’ 
diyen bazı kişilere en güzel 
cevap bugün.

Daha iyileri ileride, sağol- 
un Başkanım.

GRUP AİLE

Cemiyetlere sandalye 
masa, meşrubat, 

çere- temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE HU

ABONE OLUN 
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Çalışan anneler açığı kapatıyor İbrahim BABÜR ... . I
Emekli PTT Müdürü

Çocuklarına 
yeterince zaman 
ayıramayan 
çalışan annelerin 
bunu telafi etmeyi 
bildiği ortaya 
çıktı.
ABD’de yapılan 
bir araştırmada, 
çalışan annelerin 
çocuklarına har
cadıkları zamanın 
niceliği değil, 
niteliğinin önemli 
olduğu belirlendi. 
Çalışmayan 
annelerin çocuk
larına çalışan annel
erden sadece 1.5 
saat fazla zaman 
ayırdıkları tesbit 
edildi. Öte yandan 
bir başka araştırma
da da anneleri 
çalışan çocuklar ile 
çalışmayanlar 
arasında belirgin bir 
sosyal ve entelek
tüel fark bulun
madığı gözlendi. 
Çalışan annelerin, 
çalışmayanlara 
oranla eksik kalan 
zamanı ev 
işlerinden feragat

Çocuklarda kardeş kıskançlığı
Empati Psikolojik 
Danışma Merkezi 
Yöneticisi Psikolog 
Dr. Sema Bengi 
Gürkan, “Yeni 
bebek için beraber 
alışveriş yapmak, 
odasını beraber 
hazırlamak bu duru
ma alışmayı kolay
laştırır” diyor. 
Ailenin ilk çocuk
larında sıkça 
görülen kardeş 
kıskançlığının 
önlenebilmesi için 
hamilelik döne
minden başlayarak 
çocukların kardeş 
olgusuna hazırlan
ması gerekiyor. 
Empati Psikolojik 
Danışma Merkezi 
Yöneticisi Psikolog 
Dr. Sema Bengi 
Gürkan, doğduğu 
günden itibaren 
ailenin ilgi odağı 
haline gelen ilk 
çocukların, kardeşin 
gelmesiyle birlikte 
bu statüyü kay
betme endişesi 
içine girebilecekleri
ni belirterek, aileleri 
duyarlı olmaları

ederek tamamladık
larını tespit eden 
bilim adamları, 
çocuğun sosyal ve 
entelektüel gelişimi 
için, anne ile çocuk 
arasındaki ilişkinin 
niteliğinin, çocukla 
geçirilen süreden 
daha büyük etkisi 
ve önemi olduğunu 
belirtiyorlar.
ABD’nin Houston 
ve Texas üniver
sitelerinde görevli 
öğretim üyesi 
Stacey Rosenkrantz 
Aronson lider

konusunda uyardı. 
Kardeş olgusunun, 
özellikle küçük yaş
taki çocuklarda 
kabul edilmesi zor 
bir durum olduğunu 
vurgulayan Gürkan, 
şunları söyledi: “İlk 
çocuk kardeş 
geldiğinde kuma 
bulmuş gibi olur. 
Kardeşini çabuk 
kabul edemez. O 
güne kadar prens 
ya da prenses 
muamelesi gören 
çocuk, bu statüyü 
kaybedeceği 
endişesine kapılır. 
Bu durumun önüne 
geçmek için hamile
likten başlayarak 
çocuk, kardeş 
olgusuna hazırlan
malı, o sürecin içine 
katılmalıdır. Yeni 

liğinde bir ekip 
tarafından 
yürütülen araştır
mada, 7 ve 8 aylık 
bebekleri olan 1053 
anne, tuttukları 
günlükler ve 3 yaşı
na basıncaya kadar 
çocuklar gözlem
lendi.
SADECE 1.5 SAAT 
FARK 
Bilim adamları, 
çalışan annelerin 
bir işgünü ile çalış
madıkları iki ayrı 24 
saati inceledik
lerinde, çalışmayan 
annelerin çocukları
na çalışan anneler
den sadece 1.5 saat 
fazla zaman ayırdık
larını belirledi.
Araştırmayı yapan 
bilim adamları, bir 
çocuğa ayrılan 
toplam zamanın en 
büyük belirleyi
cisinin, evde bir 
başka çocuk olup 
olmadığına bağlı 
olduğuna işaret 
ederek, çalışan 
annelerin ev 
işlerinden feragat 

bebek için beraber 
alışveriş yapmak, 
odasını beraber 
hazırlamak bu duru
ma alışmayı kolay
laştırır.” Doğumdan 
sonra yeni bebeğin 
bazı sorumluluk
larının kardeşe ver
ilmesinin de önemli 
bir adım c duğunu 
vurgulayan Gürkan, 
“Ona bebek için 
yapabileceği işler 
verin. Ya da bir 
oyuncağına bebek 
gibi bakması, giy
dirmesini, yemek 
yedirmesini isteye
bilirsiniz” dedi. 
Gürkan, bebeklerin 
özellikle, ilk aylarda 
ihtiyaçlarının daha 
çok fiziksel 
olduğunu hatır
latarak, bu ihtiyaçlar 

ettiklerini ve özellik
le hafta sonları 
çocuklarına hobi ve 
sosyal faaliyetler 
için daha fazla 
zaman ayırdıklarını 
kaydettiler.
ÇOCUKLAR 
ARASINDA 
BELİRGİN FARK 
YOK 
ABD’de yapılan bir 
başka araştırmada 
da anneleri çalışan 
çocuklar ile çalış
mayanlar arasında 
belirgin bir sosyal 
ve entelektüel fark 
bulunmadığı tespit, 
edildi.
2 bin 600 kişinin 
katıldığı araştırma
da, anneleri uzun 
saatler çalışan 
çocukların sözlü 
ifade ve eğitim 
gelişiminde, 
anneleri çalışmayan 
çocuklara oranla 
biraz daha düşük 
notlar almalarına 
karşın,bu farkın 
zaman içinde 
kapandığı belirlen
di.

karşılandıktan 
sonra mutlaka 
büyük çocuğa 
zaman ayrılması 
gerektiğini söyledi. 
ÇOCUKTA GERİ 

DÖNÜŞLER 
YAŞANABİLİR 
Kardeş 
kıskançlığının 
çocukta geriye 
dönüşlere neden 
olduğuna dikkati 
çeken Gürkan, 
şöyle konuştu: 
“Çocukta, yeni 
bebek aileye 
katıldıktan sonra 
tuvalet alışkanlığı 
edinmiş olmasına 
karşın altına kaçır
ma, meme emme 
gibi bebeklere özgü 
davranışlar ortaya 
çıkabilir. Bunları 
soğukkanlılıkla 
karşılamak ve 
çocuğun üzerine 
düşmemek gerekir. 
Ona kendisinin artık 
büyüdüğünü bu 
davranışların 
bebeklik döneminde 
kaldığım uygun bir 
şekilde anlatmak 
önemli.

Girit’te yaşanmış olaylar

Babamdan dinlediğim bir olay!
Rum’ların köylere yaptıkları baskın

lar sonucu, Türk’ler malını, mülkünü 
bırakıp, çoğunluk oldukları en yakın 
yerlere toplanıyorlarmış.

Kandiya’da da büyük bir Türk toplu
luğu olduğundan orası tercih edilir
miş. Civar köylerden kaçış akın halini 
alınca; zamanın kale kumandanı Türk 
paşası şehirde yağmalama, hırsızlık 
olur endişesi ile kalenin kapılarını 
köylerden gelenlere kapatmış. 
Gelenler mecburen bedena dedikleri 
kale sınırları dışında konaklamak 
zorunda kalmışlar. Herkes ne ile 
gelebilmişse atını eşşeğini, katırını, 
arabasını kendine siper edecek şek
ilde surların dibine yerleşmişler. 
Bütün gecelerini elde silah nöbetleşe 
geçirmelerine rağmen, Rum’lar gece 
ihtiyaç için ayağa kalkanları, çevrede 
dolaşanları kuş avlar gibi öldürüyor- 
larmış. Bir çok hayvan da telef olmuş 
arada. Öldürülenlerin çoğalması 
karşında paşa, bunun sonuç 
olmadığını görmüş. Türk cemaat 
başkanlarını, tekke şehlerini tarikat 
babalarını toplamış. Bana şehirde yağ- ■ 
malama olmayacağı, hırsızlığa yol açıl- ' 
mayacağı, cemaatinize, mensu
plarınıza sahip çıkacağınıza dair söz 
verirseniz kapıları açacağım demiş.

Gerekli teminat sözünü aldıktan 
sonra kapıyı açmış. Kapı açıldıktan 
sonra paşa üniformasını giymiş, kapı 
girişinde at üstünde görkemli 
duruşuyla girişe nezaret ediyormuş. 
Girenlerin içinde anasını, babasını, 
kardeşini kaybetmiş, açlıktan perişan 
olmuş insanlar, paşanın hatasını af 
etmemişler. Büyük bir öfke ve kızgın
lıkla ;

-Sen bu kadar ümmeti Muhammed’i 
Türk’ü nasıl göz göre göre kırdırırsın,, 
diyerek paşayı attan indirmişler. 
Tekmelemişlr, çiğnemişler. Cemaat 
reisleri, diğer insanlar paşayı zor 
almışlar ellerinden.

Kale içinde de rahat bir yaşam 
olmamış. Açlık sefalet analarını 
ağlatıyormuş. Gündüz kale dışına . 
çıkıp civar kılardan topladıkları otları 
pişirerek , günlerce sadece otlarla 
karınlarını doyurmuşlar. Hayatlarını 
zorlukla sürdürebilmişler.

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant • Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00
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Toksinlerden kur tulma yolları
Vücutta zamanla 
biriken toksinlerin 
tüm organları etk
ilediğini belirten 
uzmanlar, uygu
lanacak bazı özel 
kürlerle zararı bulu
nan toksinlerin 
vücuttan atıldığına 
dikkat çekiyor. 
Çeşitli perhizler 
tavsiye eden 
uzmanlar, "Bazı 
perhizlerin hedefi 
sadece mide ve 
kanın temizlen- 
mesiyken, bazıları 
bağırsakları, cildi
nizi yada ciğer
lerinizi hedef alır. 
Farklı etkilere 
sahip birden fazla 
perhizi aynı anda 
uygulayarak, 
toksinlerle daha 
etkili mücadele 
etmek de 
mümkün"diyor. 
İşte uzmanların

, TUTKU 
SİNEMASI’NDA

BU HAFTA

tavsiye ettiği perhi
zler:
- Meyve suyu kürü: 
3-7 gün boyunca 
meyve suları ve 
içme suyuyla 
beslenmek, vücud
unuzun toksinler
den temizlenme
sine yardımcı 
olurken, sağlığınızı 
korumanız için 
gereken her türlü 
besini almanızı 
sağlar. Kürü uzun 
süre devam 
ettirmemek ve iş

günlerinde tercih 
etmemek, bu per
hizde dikkat 
edilmesi gereken 
tek nokta.
- Bitkilerin gücü: 
Belli organların 
temizlenmesine 
yardımcı olacak 
birçok bitki vardır. 
Bu bitkilerin 
birçoğuna, eczanel
erde bitki çayı, hap 
yada toz olarak 
ulaşmak 
mümkündür.
Bunların kullanımı

BEBEK (SEEDOF CHUCKY) ||
Rez. Tel: 513 64 06

.jjşas , Pardon ■ Balans ve ManevraSİNEMASINDA
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

çok kolay olsa da, 
toksinlere karşı 
etkin bir mücadele 
için sağlıklı bir 
diyetle birlikte kul
lanılmaları en 
doğrusudur. 
Midenizin temizlen
mesi için 
karahindiba kökü, 
maydanoz, meleko- 
tu ve huş ağacı 
yaprakları; böbrek
ler için yaban- 
mersini, ardıç 
yemişi, adaçayı ve 
maydanoz; ciğer
leriniz içinse 
karakafes, 
sığırkuyruğu ve 
karaağaç yaprağı 
kullanabilirsiniz. 
Her vücudun bitk
ilere verdiği tepkil
er farklı olduğun
dan, bu bitkileri ilk 
başta azar azar kul
lanmak en 
doğrusu.
- Saunalar ve buhar 
banyoları: Saunalar 
ve buhar banyoları, 
vücudunuzdaki 
ağır metalleri ter-, 
leme yoluyla dışarı 
atmanızı sağlar. 
Sadece doğal cilt 
bakımı ürünleri kul
lanmanın da 
sağlığınızda olumlu 
etkisi olacaktır.

Televizyon 
şişmanlatıyor

Günde 2 saatten fazla televizyon seyre
den kişilerin aşırı kilolu olma riskinin 
yüzde 52 olduğu belirtildi.
Bir internet sitesinde yer alan haberde, 
çok fazla televizyon seyreden kişilerin 
obezite ve aşırı kilolu olma riskinin arttığı
na dikkat çekildi. Ege Obez Hasta Derneği 
Başkanı ve Ege Üniversitesi Endokrinoloji 
ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, 
Türkiye ve dünyada giderek obezite 
hastalığının arttığını söyledi.
Obezitenin nedeninin tam olarak ortaya 
konamadığını kaydeden Yılmaz, obezitede 
yüzde 15 genlerin, yüzde 35 kalıtsal, 
yüzde 50 çevresel etkenlerin neden 
olduğunu ifade etti.
Günde 2 saatten fazla televizyon izleyen 
kişilerin aşırı kilolu olma riskinin yüzde 
52, obezite olma riskinin ise yüzde 28 
olduğunu belirten Yılmaz, "Obezite 
estetik kaygısı değil. Hastalık oluşturacak 
oranda yağ kütlesine sahip olmamız 
demek. Dünyanın yüzde 64.5'i kilolu ya da 
obez. 1.1 milyar insan obez ya da kilolu. 
2002 yılında 23 bin 888 kişi üzerinde 
yapılan yapılan Türkiye Obezite ve 
Hipertansiyon Taramasında toplumun 
yüzde 41'inin aşırı kilolu, yüzde 25.2'sinin 
ise obez olduğu ortaya çıktı. Günde 2 
saatten fazla televizyon seyredenlerde de 
obezite ve aşırı kilolu olma riski artıyor. 
Televizyon seyrederken çok fazla tüketiy
oruz ve bunun farkına varmıyoruz" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513 12
513 20
512 10

Kanberoölu-Esadap 514 45
Anytur 514 47

12 
77
72 
49
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet 
Su işlet. 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işl. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 30 33

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 51.3 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz
AKCAN PETROL

51417 00
sıa in 79

513 14

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık fut
bol turnuvası 
başladı
İlçe Lig Heyeti'nin 
2004-2005 yılı 
faaliyet planında 
yer alan ve İlçe 
Spor Müdürlüğü 
ile ortaklaşa 
düzenlenen 
İlköğretim 
Okulları 
"Kaymakamlık 
Küçükler
Futbol 

Turnuvası"

başladı.
İlçe Atatürk 
stadında yapılan 
törende küçük 
sporcular 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül'e çiçek 
vererek düzenle
nen turnuva için 
teşekkür ettiler. 
İlköğretim okulu 
öğrencilerinin 
büyük tezahürat
ları arasında 
yapılan turnu
vanın açılışına 
Kaymakam

Mehmet 
baygül'ün yanı 
sıra İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan ile İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen'de katıldı. 
Dokuz İlköğretim 
Okulu'nun 
katıldığı turnuva'- 
da başlama 
vuruşunu 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
yaptı. 
Dün oynanan 
maçlarda 
Cumhuriyet 
İlköğretim, 
Gazi İlköğretim i 
2-1, Lale-Kemal 
Kılıç, Kumla Ali 
Kütahya'yı 2-0, 
Hamidiye, 
Şükrü Şenol'u 
5-1, 11 
Eylül,Şehit Etem 
İlköğretim'! 
4-1 yenerek tur
nuvaya iyi 
başladılar.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK

Kartvizit



Kaymakam Ntehfnet Baygül başkanlığında toplanan Kurul, Komisyonlarını belirledi

■ŞM TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
30 Mart 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

İnsan Hakları İlçe Kurulu toplandı 
Geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yapan İnsan Hakları İlçe Komisyonu, dün yaptığı toplantısında İnsan Hakları Araştırma ve 
Soruşturma Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu ve Eğitim Komisyonu üyelerini belirledi. S. Şekersöz’ün haberi sayfa 4’de

ÂymJİşğdiökûyâE. 
4 kız evden kaçtı

Bursa’da aynı lisede okuyan 4 kız 
arkadaş, esrarengiz bir şekilde orta 
dan kayboldu. Okula gidiyorum diye 
evlerinden çıkan 16 yaşındaki 4 kızın 
bulunması için Bursa Çocuk Polisi, 
geniş çaplı soruşturma başlattı. 5’de

Ankara’da yapılan toplantıdan dönen DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, partisinin ekonomiyle ilgili görüşünü şöyle açıkladı

“Potansiyel krizler kapıda”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnsan Hakları Komisyonu
Yıllar önce, devletin böyle bir komisyonu ilçe 

ler bazında kuracağını duysak inanmazdık.
TBMM İnsan Haklan Komisyonu olmasına 

karşın, ülkenin birçok yerinde yaşanan olayları 
inceleyen bu komisyonunun sayfalar dolusu 
hazırladığı raporlar, TBMM’inde görüşülmediği 
gibi, dikkate bile alınmadı.

Yaptığı soruşturmada insan dışkısını vatan
daşa yediren subaylarından, karakollarında 
işkence gören yurttaşına kadar İnsan 
Haklarının ihlal edildiği olaylardan sonuç alına
mamıştı.

AB’ye girmek için büyük uğraşlar verdiğimiz 
şu son yıllarda, AB normlarına göre hareket 
etmek zorunda kalınca, bu tür komisyonlar 
ilçelere değin indi.

Bence iyi de yapıldı.
Vatandaş, resmi makamlara verdiği dilekçe

sine yanıt alamadığı bu ülkede, derdini anlata
cak makam arıyor. Hatta ülkemizde çözüm bula
madığında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na 
müracaat ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa 
insan Haklan Komisyonunda ençok hüküm 
giyen ülkelerin başında Türkiye geliyordu.

Şimdi bu ayıbı kapatmanın yollarını arıyoruz.
Bence Avrupalı’ya şirin gözükmek için değil, 

kendi insanımıza değer vermek için bu kurumu 
işletmeliyiz.

Gemlik’te kurulan komisyonun basın temsil
cisi seçimini yadırgadım.

Komisyon sekreteryası, hangi gazeteciyi 
hangi ölçü ile bu komisyona seçmiş, bunun 
cevabını vermeli.

İnsan Hakları Komisyonu önce seçimlerini 
adil bir şekilde yapmalı sonra başkasına adalet 
dağıtmalı.

Demokratik Sol Parti İlçe 
Başkanı Hüseyin Poyraz, 
Ankara toplantısından 
çıkan sonucu değerlendirdi. 
Ülkenin ekonomik bir krize 
sürüklendiğini, yürürlüğe 
girecek olan Türk Ceza 
Yasası ile iktidarın medyayı 
ezmeye çalıştığını, ancak 
bu yasayı değiştirmek 
zorunda kalacaklarını 
söyledi. Poyraz, en büyük 
sıkıntıyı yerel basının 
çektiğini de belirtti.

Seyfettin Şekersözün 
haberi sayfa 3’de

Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu’nun kermesinde gıdalar kapışıldı

Ticaret ve Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu Okul Aile 
Birliği'nin dün Belediye Sergi 
Salonu’nda düzenlediği gıda 
kermesine ilgi büyük oldu. 
Kermesin okulların hizmetli 
personelin maaşlarını 
ödeyebilmek için düzenlendiği 
belirtildi. Haberi sayfa 2’de

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

ZAVALLILAR ...

Haftada Bir

Mersin ‘de Nevruz ‘u kutla
mak bahanesi ile yapılan, bunu 
siyasi bir gösteriye döndürerek 
Türk bayrağını yakan çiğneyen 
akılsızların bu alçakça eylemleri
ni bütün Türk halkı nefretle 
seyretti...

Bunu yapanlara LANET 
olsun...

Bu topraklar da yaşayan 
etnik kökleri, dili dini ne olursa 
olsun Türk bayrağını gördüğü 
zaman heyecanlanmayan insan 
varmı dır.?

Var sa zaten o bu vatanın 
evladı değildir...

Türk bayrağını yakan o akılsı
zların bu Alçakça eylemlerini , 
şimdide o tarafın yolcuları 
Provokasyon diye üstünü örtm
eye infial halinde ki vatanın haki
ki evlatlarının kabaran duygu
larını yatıştırmaya çalışıyor.

Onların yaptıkları alçaklık, bu 
coğrafyanın Sosyopolitik 
yaşamını yıllarca kuşaklar boyu 
İstikrarsızlığa, yoksulluğa, kav
galara mahkumeden zavallılık
ların bir son örneği olması 
değil mi dir..?

Türk bayrağı; onun İçin 
Çanakkale’de İstiklal savaşın da 
, Güneydoğu Anadolu’da her 
yerde bu vatan için şehit olan
ların kanının rengidir.

Bu renge bu kanı bozuk
ların kanı karışmamıştır.

Bu bayrağın renginde, 
ulusça var olmak için 
dökülmüş şehit kanları vardır. 

Petrol ve Amerikan dolarları 
içinde yüzüp halka bunu ver
meyen, diktatörlükler kuran 
kardeş kavgaları için silahlan
maya yönelmiş

Ortadoğu ülkeleri arasında 
100 yıla yakındır yükselen 
modern Türkiye 
Cumhuriyetinin simgesidir...

Bu bayrağı dalgalandıran 
rüzgarlar Hukukun 
Demokrasinin - İnsan hakları
na saygının Refahın - 
Gelişmişliğin de soluğunu taşıy
or.

Doğulusu - Batilisi, köylüsü - 
kentlisi, Türk’ü ,Kürt’ü ile bu 
bayrak altında yaşayan bu 
insanlar için bu gelişmişlik bir 
değer taşımıyor, onlar ne tarihi 
ne coğrafyayı, ne de Türkiye’li 
olmanın bu bölgede büyük bir 
ayrıcalık olduğunu bilebilirler..

ZAVALLILAR ...I
Mersin’de Türk bayrağını 

yakan veya yerlerde çiğneyen 
akılsızlar daha da ağırı vatan 
hainleri koydukları eylemin ne 
kadar zavallıca olduğunu nasıl 
görebilirlerki.?

Olmayan beyinleri yıkanmış , 
aldatılmış ...I

Türk bayrağı altında yaşa
manın nimetleri olarak partilerini 
kuruyor - millet vekili seçiliyor - 
gösterilerini yapıyor, burada 
çalışıyor buradan ekmek yiyor
lar..

Terör ve şiddet dışında her t 
çeşit düşünceyi açıklamak 
mümkün bu bayrak altında...

Sonra da bütün bunlara 
ihanet ediyor,

Türk toplumunu arkadan 
vuruyorlar..

Bu bayrak bu topraklar da 
yaşayan bu vatanın hakiki evlat
ları için kutsaldır.

Dalgalanması için binlerce 
Şehit verilmiştir.

Büyük Atatürk’ün kurduğu 
bu genç

Cumhuriyette binlerce Türk 
okullarında Merasimlerde - 
Spor karşılaşmalarında bu 
bayrağa bakarak, huşu içinde 
yüreğindengelen aşkla İstiklal 
marşını söylüyor..

Türk bayrağını yakan, yer
lerde sürüklüyeıvzavallılara 
fazla bir şey söylemekte boşu
na beyinleri yok ki ne yaptık
larının dahi farkında olmayıp, 
beyinleri boş adeta bir hayvan 
sürüsü...

Ey mavi göklerin beyaz ve 
kızıl süsü.

Kız kardeşimin gelinliği 
,şehidimin son örtüsü

Işık ışık , dalga dalga 
bayrağım, Senin destanını 
okudum, senin destanını 
Yazacağım..

Sana benim gözümle bak
mayanın ,mezarını 
Kazacağım..

Dalgalandığın yerde ne korku 
,ne keder.

Gölgende bana da , bana da 
yer ver..!

Sabah olmasın , Güneş doğ
masın ne çıkar.

Yurda ay yıldızın ışığı 
yeter...

Arif Nihat Asya

TSO Gazi Okulu’nun kermesinde gtâalar kapışıldı

Okul kermesine
büyük ilgi

Açılışı Kaymakam Mehmet Baygüi ve Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut birlikte yaptı.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu Okul Aile 
Birliği'nin düzen
lediği gıda kerme
sine ilgi beklenen
den büyük oldu.
Belediye Sergi 
Salonunda hazır
lanan gıda kerme
sine Kaymakam 
Mehmet Baygüi, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Okul 
Müdürleri ve vatan
daşlar katıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
açılışını yaptığı 
gıda kermesinde 
okul aile birliği 
üyelerinin topladığı 
kuru gıda ürünleri 
kapışıldı.
Okulların hizmetli 
personelin 
maaşlarını 
ödeyebilmek için 
gelir elde etmek

amacıyla düzenle
nen bu tür ker
meslere vatan
daşların katkıları 
her zamanki gibi 
büyük 
oluyor.
Kaymakam 
Baygül'ün de 
alış veriş yaptığı 
gıda kerm 
esinden elde edile
cek gelirin 
hizmetlilerin 
ödemelerinde kul
lanılması 
bekleniyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Ankara’da yapılan toplantıdan dönen DSP ilçe Başkanı Hüseyin Poyraz, partisinin ekonomiyle ilgili görüşünü şöyle açıkla ı

Totanşiyell^
Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, Ankara toplantısından çıkan sonucu 
değerlendirdi. Ülkenin ekonomik bir krize sürüklendiğini, yürürlüğe girecek olan Türk 

Ceza Yasası ile iktidarın medyayı ezmeye çalıştığını, ancak bu yasayı değiştirmek zorun
da kalacaklarını söyledi. Poyraz, en büyük sıkıntıyı yerelbasının çektiğini de belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
DSP Genel Merkezi 
tarafından Ankara'da 
yapılan toplantıya 
katılan İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
ekonomiyle ilgili 
değerlendirmede 
Türkiye’nin potan
siyel krizlere girmek 
üzere olduğunu 
söyledi.
Örgüt üyeleri ile 
bölgesel basının bil
gilendirildiği toplan
tıya katılarak 
izlenimlerini aktaran 
Poyraz, ortak kararın 
AKP Hükümetinin 
başarısız yönünde 
olduğunu söyledi. 
AKP iktidarının, 
yeni Türk Ceza 
Yasası ile Muhalefet 
ile medyayı ezmeye 
yönelik çalışma 
içine girdiğinin ortak 
görüş olarak kabul 
edildiği toplantıda, 
"İktidar, sıkıntının 
kapıya dayandığı bu 

günlerde basını 
susturarak, dikensiz 
gül bahçesi 
yaratmak istiyor. 
Ancak, basın ve 
halkın muhalefeti 
susmayacak, ikti
darın baskısına 
boyun eymeyecek. 
İktidar TCY'yi 
değiştirecek, 
değiştirmek zorunda ' 
kalacak" görüşünde 
birleşildiğini anlatan 
Poyraz, DSP olarak 
görüşlerini şöyle 
açıkladı. "İktidarın 
medyayı susturma 
girişimlerinden en 
çok da yerel basın 
nasibini alıyor.
Yerel basın, 
yasaların ve merkezi 
idarenin getirdiği 
engellere ek olarak, 
çoğu kez yerel 
baskıya da 
maruz kalıyor.
Gelir kaynaklarının 
kısıtlı olması ve son 
yıllarda daha da

Hüseyin Poyraz, ‘‘iktidar medyayı TCK ile 
baskı altına almak istiyor” dedi.

kısıtlanması, yerel 
basını tam bir cen
dereye sokmuş 
durumda, yerel

basın kurtuluşu 
halkımızın bu ikti
dardan kurtuluşuyla 
birlikte olacaktır."

Toplantıda konuşan 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer’in ekono
mi için tehdit oluştu
ran sıcak paranın 
ani çıkışına karşı 
derhal önlem alın
masını da istediğini 
söyleyen Poyraz, 
Genel Başkanlarının 
AKP iktidarının 
ekonomik özetini 
yaptığını ve 
"Potansiyel krizlerin 
kapıda" olduğunu 
söylediğini bildirdi. 
Hüseyin Poyraz, 
aşırı derecede değer 
kazanan YTL ile 
patlayan ithalatın 
yanı sıra, borcun 
yeni borçlarla öden
mesi sonucu, dağ 
gibi yükselen iç ve 
dış borç yükü altına 
girildiğini söyleyen 
Genel Başkanları 
Sezer’in "Her an 
kaçma tehdidindeki 
sıcak para, ansızın 
patlayabilecek

ekonomik kriz, 
Türkiye 
ekonomisinin kısa 
dönemli geleceği 
sıcak para akışına 
bağlanması, bu 
durumun, ekonomiyi 
çok kırılgan hale 
getirmesi, potansiyel 
krizlerin her an 
patlak vere.çek 
olması, siyâsetin 
ekonomiden ayrıl
ması diye meşru 
gösterilmeye 
çalışılan sürecin 
ortaya çıkması, 
toplumun geniş 
kesimlerini ve 
küçük sermayesi ile 
ayakta durmaya 
çabalayan esnafı, 
ticaret adamlarını, 
hepsinden önemlisi, 
emeği ile yaşamaya 
çalışanları siyasal 
katılımdan 
uzaklaştıracaktır" 
şeklinde 
konuştuğunu 
söyledi.

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan TAMER

Et tırnaktan ayrılmaz...
DYP Genel Başkanı 
Sn. Mehmet Ağar, “Türk’ü 
Kürt’ten kimse ayıramaz” 
Çok doğru da... 
Kürt’ü Türk’ten ayırmak 
isteyenler az mı çaba harcıyor. 
Et tırnaktan ayrılır mı 
Boşuna....

Sağlık karneleri için yer ayrıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Önümüzdeki 
haftadan itibaren 
SSK'hların Sağlık 
Karneleri Gemlik 
Sahil Devlet 
Hastanesi'nde ve 
rilme ye başlanacak. 
Önceki gün verilme
si kesinleşerek has
tane içinde yer 
tespitinin yapıldığını 
bildiren AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, TELEKOM'la 
da anlaşma sağla
narak ADSL sistemi 
ne geçileceğini 
duyurdu.
Gemlik'te şu anda

biten ADSL sistemi
nin önümüzdeki 
günlerde gelecek 
olmasıyla birlikte, 
hastane içinde 
ayrılan yere 
bağlanacağını 
söyleyen Şahin, 
hazırlıkların son 
aşamaya geldiğini 
bildirdi.
SSK'hların yol 
parası da vererek 
Bursa'ya gitmelerine 
gerek kalmayacağını 
da hatırlatan Enver 
Şahin, ADSL sis
teminin bağlan
masıyla işlemlerin 
hızla yapılacağını 
söyledi.
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insan Hakları
toplantısı yapıldı

Eski evlerin
duvarları

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk toplantısını 
geçtiğimiz ay 
yapan İnsan 
Hakları İlçe 
Kurulu 
komisyonlarda 
görev yapacak 
üyelerin seçimini 
yaptı.
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
başkanlığında 
toplanan İnsan 
Hakları İlçe 
Kurulu, 
bünyesinde görev 
yapacak İnsan 
Hakları Araştırma 
ve Soruşturma 
Komisyonu, 
Halkla İlişkiler 
Komisyonu ile 
Eğitim

tato Sivil Savunma ta'
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
yönetiminin 
isteği üzerine 
hastane persone
line bilgi verildi. 
Hastane Sivil 
Savunma 
sorumlusu 
Leyliye Doğan'ın 
talebi üzerine 
toplantı salonunda 
bir araya gelen 
ekip, İlçe Sivil 
SAVUNMA 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya'nın 
anlattığı konuları 
can kulağıyla 
dinlediler.
Hastane

Komisyonu 
üyelerini 
belirledi.
Kaymakamlık 
Toplantı salonun
da yapılan dünkü 
toplantıda ayrıca, 

sokaklardan
kaldırılıyor.

gilendirme der
sinde, tıbbi 
müdahalelerin 
dışında nelerin

yapılacağı 
görüntülü 
olarak anlatıldı.

bünyesinde 
oluşturulan Sivil 
Savunma ekibine 
yönelik yapılan bil-

bir süre önce 
işlerinden 
çıkarılan Borusan 
Lojistik İşçilerinin 
durumlarını da 
görüşen İnsan 
Hakları İlçe

Kurulu, bu konu
da gerekli araştır
manın yapılması 
için girişimde 
bulunulması 
kararını aldığı 
öğrenildi.

tinercilerin
mekanı olurken

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'te bulu
nan ve 
kenarlarında 
oynayan çocuk
ların hayatlarını 
tehdit eden eski 
evlerde yıkıl
malar başladı. 
İlçenin birçok 
sokaklarında 
bulunan kullanıl
mayan ve 
harabe halindeki 
evlerin çöken 
duvarlarının 
molozları 
Belediye ekipleri 
tarafından 
kaldırılıyor. 
Ev sahiplerinin 
bilinmediği 
harabe görün
tüsündeki evler 
ara sokaklarda

korkan sokak 
sakinleri 
geceleri bu 
evlerin yanından 
geçemiyor.
Kendi kaderine 
terk edilen bu 
harabe evler
yağan yağ
murların şidde
tiyle sokak 
aralarına yıkıl
maya ve 
kenarlarında
oynayan çocuk
ların hayatlarını 
tehdit ediyor.
Aniden yıkılan 
ev duvarları 
belediye ekipleri 
tarafından fazla 
zarar vermeden
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Bursa’da aynı lisede okuyan 
4 kız evden kaçtı Emekli PTT Müdürü

Bursa'da aynı lisede 
okuyan 4 kız 
arkadaş, esrarengiz 
bir şekilde ortadan 
kayboldu. 'Okula 
gidiyorum* diye 
evden çıkan ve çok 
sayıda devamsızlık
ları olduğu öğrenilen 
16 yaşındaki 4 kızla 
ilgili Çocuk Polisi 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım İlçesi 
Çelebi Mehmet Lisesi 
10. sınıf öğrencileri 
P.K, Ç.D, Ö.D ve N.Z, 
dün sabah saat
lerinde okula gitmek 
için evden ayrıldı. 
Okullarına gitmeyen 

4 kız arkadaş, en son 
öğleden sonra 
Setbaşı'ndaki bir 
kafeteryada görüldü. 
Ellerinde bir bavul 
olduğu öğrenilen kız 
arkadaşlar, 
kafeteryadan ayrıldık
tan sonra bir daha 
kendilerinden haber 
alınamadı. Evlerine 
dönmeyen kızlar, cep 
telefonlarını da kap
atınca durumdan 

endişelenen aileler 
polise müracaat etti. 
Çocuk Polisi, dün 
gece yapılan müra
caatların ardından 
geniş çaplı araştırma 
başlatırken, kayıp 
kızlardan P.K'nın son 
olarak cep telefonuy
la konuştuğu erkek 
arkadaşı M.D'nin 
ifadesine başvurdu. 
Kayıp kızların aileleri 
ise sabah saatlerinde 
Setbaşı'ndaki 
kafeteryada biraraya 
gelerek, ortak 
hareket etme kararı 
aldı. P.K'nın emekli 
polis memuru olan 
babası Salih P.(50) 
çocuklarıyla ilgili bir 
problemleri 
olmadığını belirterek, 
"P.K ve diğer kız 
arkadaşları ortak 
hareket ediyorlar. 
Gidebilecekleri yer
leri araştırdık, termi
nale sorduk. Cep 
telefonlarını da kap
attıkları için 
ulaşamıyoruz. Son 
olarak kafede 
görülmüşler, cep 
telefonuyla konuş

Girit’te Yaşanmış Olaylar

tuğunda erkek 
arkadaşına, ağlamak
lı bir sesle 'moralinin 
bozuk olduğunu' 
söylemiş. Yanlarında 
bir de bavul varmış" 
dedi.
Salih P, kızının 12-13 
gün devamsızlığı 
olduğunu, geçen 
hafta sonu yapılan 
Çanakkale gezisine 
gitmek istediğini; 
fakat son anda 
vazgeçerek bir evde 
kaldığını öğrendik
lerini söyledi. Anne 
Nurten P. İse, kayıp 
kızların aileleriyle irt
ibat halinde olduk
larını ifade ederek, 
"Her yeri sorduk, 
araştırdık. Ancak bir 
cevap alamadık. 
Polisten sevindirici 
bir haber bekliyoruz. 
Aileler olarak perişan

olduk. Kızlarımızın 
başına bir şey 
gelmesinden endişe 
ediyoruz" diye 
konuştu. Kayıp 
kızlardan N.Z'nin 
babası Aytaç Z. ise, 
kızlarının bir haftadır 
okula gitmediğini 
öğrendiklerini kayd
ederek, "Kızların 
dördü de ortak 
hareket ediyor. Biz 
kızımızın 20 gün 
devamsızlığı 
olduğunu öğrendik" 
şeklinde konuştu. 
Konuyla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatan Çocuk 
Polisi, kızların erkek 
arkadaşları kanahvla 
gidebilecekleri yerleri 
araştırıyor. Aileler ise 
polisten gelecek 
sevindirici haberi 
bekliyorlar.

Dünden devam;
Annem Zeynep anlatmıştı;
Komşularından dört veya beş 

çocuğu olan bir kadın, haşladığı otu 
çocuklarının önüne koymuş, çocuk
larına yalvarırcasına “ELİĞO ELİĞO 
TOPSOMİ ÇE HAHALES Çİ VRUVES 
PEDYAM” Eş anlamı; ekmeği azar 
azar, haşlanmış turp otunu avuç avuç 
yiyin evlatlarım.

Annemin şu sözleri hala kulaklarım
da yankılanmaktadır. “Girit’teki 
Türk’ler ot yemeği bilmeselerdi kökleri 
kazınırdı.”

Mübadele sonucu Anavatan 
Türkiye’ye gelmiş insanların, elinde 
avucunda birşey olmayınca yine yiye
ceklerin çoğu ot olmuş uzun süre 
onlara. Yerli halk bilmediği çeşit çeşit 
otun yendiğini görünce yadırgadı, 
şaşırdı.

Girit’lileri ot yeme örneğinde eşek
lerle, ineklerle orantı kurarak mizah 
konuları üretilmiş, alay edilmişlerdi.

Ancak gelişen komşuluk ilişkileri 
içinde gönderilen bir tabak ot, ‘ay ne 
güzel olmuş, tekrar pişirdiğinizde yine 
bekleriz’ teklifsizliğin» dönüşmüştür^ 
(Burada ot yemeğine lezzet veren en 
önemli özelliğin, türlerin seçilmesi, 
toplarken bilhassa körpeliğine özen 
gösterilmesi ve pişirilme şeklidir diye
bilirim.)

Genel etkilenme kuralına uyarak ot 
yemeği kültürü zamanla geniş çevreye 
yayıldı. Tarsus’ta içkili lokantasının 
mezeleri arasında bulundurmak için 
gündelikle adam tutularak ot 
toplatıldığını gördüm. Akhisar’da 
seçkin müşteriler için ıslak çuval altın
da ot saklayan satıcıdan bir kilo almak 
istediğimde ‘müşterisi var veremem’ 
diyerek paramı geçersiz kılmıştı.

Eski topraklar sizin yokluk ve 
sefalet sonucu anayurda taşıdığınız ot 
yemekleri Türk yemek kültürünü 
çeşitlendirmiş, zenginleştirmiştir. 
Bugün kırlarda ot toplayan, pazarda ot 
satıp evinin geçimine katkı sağlayan 
insanların aşında payınız vardır. 
Aralarında bu gerçeği bilenler size 
minnet duymaktadır.

Dünün alay konusu olan bu durum, 
vardığı güzel sonuçla kıvanç verici 
ortam bulmuştur. Onun için bulun
duğunuz yerde huzur içinde uyuyun.

Günleriniz kıvanç dolu olsun sevgili 
okuyucularım.

GÜRLC MSTRURRNT'TR

SaLonumuz DüqüN, Sünnet. Nİşan, 
KokîEyl ve GünLerînİz İçİn 

kİRAyA VERİLİR

Tel: (0.224) 514 36 00 - 513 49 24

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE HM

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Her Aksam Canlı Müzik ve Fasıl 
Zenginmezeçeşitleri-sıcaklzgara- 

Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 
servisimizle hizmetinizdeyiz

Dıgıtürk
Mü esse m izde izlenebilir
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AB, mektup 
geldiğini doğruladı

Kıbnsdeklarasyonuimzaalarlıeııyapılacalı

Avrupa Birliği 
yönetim komisy
onu, Gümrük 
Birliği Ek 
Protokolü'nü 
kabul ettiğine dair 
Ankara'dan bir 
mektup alındığını 
doğruladı.
Avrupa Birliği'nin 
Genişlemeden 
Sorumlu Komiseri 
Ollie Rehn'in 
sözcüsü Krisztina 
Nagy, "Türklerin 
Ankara 
Anlaşması pro
tokol metnini 
kabul ettiklerini 
öğrendik. Sonuç 
olarak, Avrupa 
Konseyi harekete 
geçebilir. Avrupa 
Komisyonu ileri

BAYRAMOGLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

hareket edebilir. 
Şu anda pro
tokolün imzalan
ması mümkün" 
dedi.
Nagy, 
"Müzakereler 
başlamadan önce 
protokol imzalan
malı ve bu, müza
kerelerin başla
masından makul 
bir süre önce 

olmalı" şeklinde 
konuştu.
Sözcü Nagy 
Ankara'nın anlaş
mayı kabul 
etmesinin bazı 
AvrupalI yetk
ililerin gözünde 
Türkiye'nin Kıbrıs 
Rum Yönetimi'ni 
resmen tanıdığı 
anlamını taşımay
acağını kaydetti. 

Türkiye'nin, Kıbrıs 
Rum kesimini tanı
madığını ilan ede
ceği deklarasyonu 
uyum protokolüne 
imza atacağı 
zaman yayınlaya
cak.
Türkiye'nin 
AB ile yaptığı 
Ankara anlaş
masını yeni üye 
ülkeleri kapsaya
cak hale getirecek 
olan uyum pro
tokolünün müza
kere süreci 
2 Mart 2005'de . 
başlamıştı. 24* 
M art'ta Brüksel, 
Ankara'ya bir 
niyet mektubu 
göndermiş 
Ankara'da bu 
mektubun cevabını 
dün vermişti. 
Diplomatik kay
naklardan edinilen 
bilgiye göre 
Türkiye, bu şekilde 
protokole imza 
atacağını teyit 
etti. Protokolün 
imzalanması için 
AB'nin kendi iç 
prosedürünü 
tamamlanması 
gerekiyor. AB 
Konseyi'ne üye 25 
ülkenin İmzasının 
ardından pro
tokolün taslak

metni Avrupa 
Parlamentosu 
oyuna sunulacak. 
AB ne zaman 
süreceni tamam
larsa protokol 
Türkiye ile imza
lanacak. İmza 
safhasına Türkiye, 
Kıbrıs Rum kesimi
ni tanımadığına 
ilişkin bir 
deklarasyon yayın
layacak. Böylece 
Türkiye protokolü 
imzalayarak, rum 
kesimi tanı
madığını teyit ede
cek. Protokolde, 
hava ve deniz 
limanlarından 
ticaret yapılması 
yer almıyor. Hizmet 
sektörünü kap
sayan protokolde 
geçici uygulama 
bulunmayacak. 
Kaynaklara 
göre, Dışişleri 
Bakanlığı 
Brüksel'den gelen 
niyet mektubunu 

yerli ve yabancı 
hukukçulara 
incelettirdi.
Hukukçuların 
görüşüne göre, 
Türkiye'nin pro
tokole imza 
atması halinde 
Rum kesimini 
tanımayacağı 
netleşti. AB içinde
ki onay sürecinin 
bir kaç ay sürmesi 
bekleniyor.
Protokol imza
landıktan sonra 
önce Türkiye 
deklarasyonu 
yayınlayacak 
daha sonra pro
tokol Meclis'e 
sunulacak.
Diplomatik 
kaynaklar 
Türkiye'nin aslında 
bugünde dahi olsa 
protokolü imzala
maya hazır 
olduğunu, sürecin 
AB'nin prosedür 
nedeniyle uzadığını s 
ifade ediyorlar.

UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN • Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
<=> BUZDOLABI

AVİZE ÇEŞİTLERİ 
=> HER MARKA MASA

TELEFONLARI
=> TELSİZ TELEFONLAR
=> ELEKTRİK
=> SÜPÜRGELERİ

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı

Tel: (0.224) 513 34 37
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

Yemen'de 
öldürülen vaizin 
taraftarları ve 
güvenlik kuvvet
leri arasında 
meydana gelen 
çatışmalarda, 
son 24 saatte 
30 kişi öldü. 
Askerler, Suudi 
Arabistan 
sınırındaki Saada 
eyaletindeki köy
leri ablukaya 
aldı. Önceki 
sabah başlayan 
çatışmalarda 
23 isyancıyla 
7 güvenlik 

görevlisinin 
hayatını kaybet
tiği bildirilirken 
51 kişinin de 
gözaltına alındığı 
kaydedildi. Resmi 
kaynaklardan ise 
herhangi bir açık

lama gelmedi. 
Askerler, 
tank ve zırhlı 
araçlarla 
ülkenin kuzey
batısındaki 
bölgede köyleri 
ablukaya alırken 
çatışma sesleri I 
bugün de devam 
ediyor. Bunun, 
Şeyh Hüseyin 
Bedreddin el- 
Huti'nin geçen 
sene askerler 
tarafından 
öldürülmesinden 
sonra şu ana 
kadar çıkan en 
şiddetli çatışma 
olduğu ifade 
edildi.
Huti'nin
ABD karşıtı tutu- j 
mu nedeniyle 
öldürüldüğü ifade i 
ediliyor.
___  Jl
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İşsizliğe çözüm 
önerisi yDS'ye ifa!!

Türkiye Kamu- 
Sen'in yaptığı 
çalışmada, haftalık 
çalışma süresinin 
40 saatle sınır
landırılmalıyla yak- 

, (aşık 3 milyon 800 
bin kişiye yeni iş 
imkanı sağlanabile- 

4 ceğini ifade edildi.
Konfederasyondan 
yapılan açıklama
da, dünyanın 
birçok ülkesinde 
çalışma sürelerinin 
azaltılması ve fazla 
mesailerin kaldırıl
masıyla, yeni istih
dam imkanları 
yaratılmaya 
çalışıldığı belirtildi. 
Bu kapsamda, 
Avrupa'nın birçok 
ülkesinde haftalık 
çalışma süresinin 
35 saate indirildiği 

■ dile getirilirken,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ŞENEN Salıke^fctato'tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
** Her çeşit balık ağları
«< Sakana Misina Ağları
* İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitlen 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

~ Çapa 
Macun 
Gaivenizli çivi 
TMC sintine pampası

ve lüger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Fransa'da haftalık 
çalışma süresinin 
43 saatten 35 saate 
indirilmesiyle yak
laşık 650 bin kişiye 
iş imkanı sağ
landığı bildirildi. 
Açıklamada, şu 
görüşlere yer veril
di: "Haftalık çalış
ma süresi en fâzla 
40 saat olarak 
sınırlandırıldığında 
özel sektörle birlik
te yaklaşık 3 mily
on 800 bin kişiye 
yeni iş imkanı 

sağlanabilir. 
Yalızca kamuda 
çalışan işçi ve 
memurların çalış
ma süreleri sınır
landırıldığında yak
laşık 1 milyon 200 
bin işsizi işe 
kavuşturabiliriz. 
Haftalık çalışma 
süresinin 35 saate 
indirilmesi duru
munda ise yalnızca 
kamuda 1 milyon 
800 bin yeni iş 
imkanı oluşturmak 
mümkündür."

Yabancı Dil 
Sınavı'na (YDS) 
girmek isteyen 
adaylar, 4-15 Nisan 
2005 tarihleri 
arasında sınav 
ücreti yatıracaklar. 
YDS, 26 Haziran 

2005 tarihinde 
devlet üniversitesi 
rektörlüklerinin 
bulunduğu 40 
merkez ile Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
Lefkoşa'da yapıla
cak.
Sınava girecek 
adayların, 2005- 
ÖSS'ye başvurmuş

Ikögretimdeki ders saatlerine AB standartı
Türkiye'de ilköğre
tim okullarında ver
ilen derslerin ders 
saati çizelgeleri, AB 
standartlarına çek
ilecek. Zorunlu 
temel eğitimde haf
talık, aylık ve yıllık 
ders saatleri tek tek 
çıkartılarak, ağırlık 
yüzdelikleri AB 
ülkelerindeki temel 
eğitimde verilen 
derslerin ağırlık 
yüzdelikleri seviye
sine çıkartılması 
planlanıyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
yetkilileri, ders 
saatleri konusunda 
da AB'ye uyum 
sağlanılması gerek
tiğini belirtiyor. 
Bakanlık uzman
larınca Fransa, 
Almanya ve 
İngiltere gibi 
ülkelerin temel 
eğitimde ana dilde
ki ders saatlerini 
incelendi. Temel 
eğitimin 10 yıl 
olduğu bu ülkelerde 
Fransızca, Almanca 
ve İngilizce ders
lerinin ders saat
lerinin Türkiye'nin 
Türkçe dersine 
ayırdığı ders saa
tinin çok üzerinde

olmaları gerekiyor. 
Bu adaylar, 4-15 
Nisan 2005 tarihleri 
arasında Ziraat 
Bankası şubelerine 
40 YTL sınav ücreti 
yatıracaklar.
Adayların, YDS 
ücretini yatıra- 
bilmeleri için

olduğu görüldü. 
Bakanlık yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, bu 

. ülkelerde genel der
sler içerisinde ana 
dil dersinin ağırlık 
yüzdeliği şöye: 
Almanya'da temel 
eğitimin 1, 2, 3, 4, 5 
ve 6. sınıfına kadar 
'Almanca' dersinin 
ağırlıklı yüzdesi 
yüzde 32, 6. sınıftan 
10. sınıfa kadar 
yüzde 22 ;
Fransa'da zorunlu 
temel eğitimde 1, 2, 
3, 4, 5 ve 6. sınıfa 
kadar yüzde 35, 6. 
sınıftan 10. sınıfa 
kadar yüzde 16; 
İngiltere'de de 
temel eğitim 10 yıl. 
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 
sınıfa kadarki 
dönemde 
İngilizce'nin ağırlıklı 
yüzdesi yüzde 24, 
6. sınıftan sonra ise 
yüzde 12; 

bankadaki görevliye 
T.C. kimlik numar
alarını vermeleriı 
yeterli olacak.
2005-YDS sonuçları 

da adaylara 2005- 
ÖSS Sınav Sonuç 
Belgesi ile duyuru
lacak.

Türkiye'de ise 8 yıl
lık olan zorunlu 
eğitim kapsamında 
1, 2, 3, 4, 5. sınıfa 
kadar Türkçe'nin 
ağırlıklı yüzdesi 
yüzde 16 
seviyelerinde, 6, 7 
ve 8. sınıflarda ise 
ağırlıklı yüzdesi 
yüzdesi 12,3 
oranında." 
Türkiye genelinde 
tüm ilköğretim 
okullarında Türkçe 
dersinin ders saa
tinin yükseltilmesi 
doğrultusunda bir
leşen eğitim 
uzmanları, yapıla
cak olan haftalık 
ders saati çizel
gesinin artırılması 
veya düşürülmesi 
yetkisinin 
Talim ve Terbiye 
Kurulu'nda 
olduğunu ve Türkçe 
ders saatinin artırıl
ması gerektiğini 
bildirdi.
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W TCK endişe W
Fransa'da yayım
lanan Le Figaro 
gazetesi, "yeni Türk 
Ceza Kanunu'nun 
(TCK) uygulan
masının ifade özgür
lüğü açısından 
endişe yarattığını" 
yazdı.
"Yeni TCK'nın 1 
Nisan'da yürürlüğe 
gireceği" hatırlatılan 
haberde, "ifade 
özgürlüğüne zarar 
vereceği gerekçe
siyle, medyanın 
giderek artan oran
da itirazda bulun
duğu" belirtildi.
Büyük basın kuru
luşlarının Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a ortak 
mektup yazdıkları

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen,
tumandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer” 

Henry FORD

ifade edilen hab
erde, yeni yasaya 
ilişkin çekincelere 
dikkati çekildi.
Bu arada Le Figaro 
gazetesinde çıkan 
başka bir haberde, 
Mersin'deki Nevruz 
kutlamaları sırasın
da Türk Bayrağı'na 
yapılan saygısızlığa 
gösterilen tepkilere 

geniş yer verildi. 
"Sokaklarda bin
lerce Türk Bayrağı" 
başlığıyla verilen 
haberde, vatan
daşların evlerine, 
mağazalara ve işy
erlerine Türk 
Bayrağı asarak ve 
gösteriler düzenley
erek tepkilerini gös
terdikleri kaydedildi.

Avrupa ülkelerine 
geçen yıl ihraç 
edilen 288 bin 594 
kilogram bal sahte 
olduğu gerekçe
siyle Türkiye'ye 
iade edildi.
Koruma Kontrol 
Genel Müdürü Nihat 
Pakdil, ticari glikoz 
bulunduğu gerekçe
siyle iade edilen 
balların, Türk Gıda 
Kodeksi'ne uygun 
olanlarının iç 
piyasaya 
sürüldüğünü, 
olmayanların ise 
üretici firma tarafın
dan imha edildiğini 
söyledi. Pakdil ayrı
ca, sahte bal 
operasyonu 
çerçevesinde Tarım 
Bakanlığı'nın anal
izini yaptığr122 bal
dan 56'sının sahte 
çıktığını açıkladı. 
AK Parti Balıkesir 
Milletvekili Turhan 
Çömez'in piyasada 
satılan balların 
'sahte' olduğunu 
iddia etmesi üzerine 
Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı denet- 
menlerinin başlat
tığı sahte bal 
operasyonu devam 
ediyor. Bakanlık 
bugüne kadar, 278 
işletmeden 297 bal 
numunesi aldı. 
Numunesi alınıp 
analizi yapılan 122 
baldan 56'sının 
sahte çıkarken, 
geçen yıl Avrupa 
ülkelerine ihracat 
edilen 288 bin 594 
kilogram balın 
sahte olduğu 
gerekçesiyle 
Türkiye'ye iade 
edildiği öğrenildi. 
Koruma Kontrol 
Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
2004 yılında Ankara 
Tır Gümrüğüne 12 
bin 778 kilogram 

petek bal, 
21 bin kilogram 
süzme bal, Halkalı 
Gümrüğüne 
116 bin 925 kilo
gram süzme bal, 
Ambarlı 
Gümrüğüne 21 bin 
kilogram, İzmir 
Gümrüğüne 961 
kilogram petek bal, 
12 bin 940 kilo
gram, 40 bin 800 
kilogram, 41 bin 
945 kilogram, 17 
bin 240 kilogram, 3 
bin 375 kilogram 
bal Türkiye'ye iade 
edildi. Böylelikle 
2004 yılında toplam 
288 bin 594 kilo
gram petek ve 
süzme bal ticari 
glikoz yani şeker
lenme nedeniyle 
Türkiye'ye iade 
edilmiş oldu.

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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Kamuda mı, öze ıde mi
II I

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

çalışan tok kazanıyor
2004 yılının 
dördüncü döne
minde, imalat 
sanayiinde kişi 
başına ortalama 
kazanç bir önceki 
yılın aynı döneme 
göre artış göster
erek, aylık ortalama 
brüt kazanç 1 mil
yar 231 milyon lira, 
kişi başına aylık 
ortalama brüt ücret 
ise 1 milyar 83 mily
on lira olarak tah
min edildi.
Devlet İstatistik 

Enstitüsü (DİE), Üç 
Aylık İmalat Sanayi 
Üretim Anketi'nin 
2004 yılı 4. Dönem 
(1 Ekim - 31 Aralık 
2004) geçici 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre; 2004 
yılının dördüncü 
döneminde kişi 
başına aylık ortala
ma brüt ücret 1 mil
yar 83 milyon lira, 
kişi başına aylık 
ortalama brüt 
kazanç ise 1 milyar 
231 milyon lira 
olarak tahmin edil
di.
Özel sektörde kişi 
başına aylık ortala
ma brüt ücret ve 
kazancın kamu sek
töründeki kişi başı
na aylık ortalama 
brüt ücret ve 
kazançdan düşük 
olduğu her dönem 
için gözlendi. Bu 
dönemde, fiili çalış
ma karşılığı saatlik 
brüt ücretin, işyeri 
büyüklüğüne göre 
karşılaştırıldığında, 
işyeri büyüklük 
grubu arttıkça kişi

başına fiili çalışma 
karşılığı saatlik brüt 
ücretin de arttığı 
görüldüğü. İşyeri 
büyüklük grubuna 
göre en yüksek fiili 
çalışma karşılığı 
saatlik brüt ücret; 
500 ve daha fazla 
ücretli çalışanı 
bulunan büyük 
ölçekli işyerleri 
oldu.
Aylık ortalama brüt 
kazançlar iki 
basamaklı 
ekonomik faaliyet 
kolu itibariyle ince
lendiğinde, en yük-- 
sek ortalama brüt 
kazanç, 3 milyar 
162 milyon lira ile 
'Kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün
leri imalatı' 
ekonomik 
faaliyetinde, onu 2 
milyar 168 milyon 
lirayla 'Kimyasal 
madde ve ürünleri 
imalatı* ekonomik 
faaliyeti takip etti. 
Toplu iş sözleşme

si (TİS) kapsamın
daki işyerlerinde; 
en yüksek ortalama 
brüt kazanç, 3 mil
yar 595 milyon 
lirayla 'Kok kömürü, 
rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı', 2 
milyar 589 milyon 
lirayla 'Plastik- 
kauçuk ürünleri

imalatı* ve 2 milyar 
497 milyon lirayla 
'Kimyasal madde ve 
ürünleri imalatı* 
ekonomik faaliyet 
kolunda çalışanlar 
aldı.
Aylık ortalama brüt 
kazançlar kamu ve 
özel sektör ayrımın
da incelendiğinde, 
2004 yılının 
dördüncü döne
minde kamu sek
töründe en yüksek 
ortalama brüt 
kazancın 3 milyar 
591 milyon lirayla 
'Kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün
leri imalatı* ve 2 mil
yar 762 milyon 
lirayla 'Ana metal 
sanayii' sektöründe 
olduğu tespit edildi. 
Özel sektörde ise 
en yüksek ortalama 
brüt kazanç 2 mil
yar 697 milyon 
lirayla 'Kok kömürü, 
rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı* ve 
2 milyar 300 milyon 
lirayla 'Tütün ürün
leri imalatı* sek
töründe oldu.
Genelde kamu sek
töründe çalışanların 
ortalama brüt 
kazançlarının, özel 
sektörde çalışanlara 
göre daha yüksek 
olduğu belirlendi.

I BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE 
1 _ İLAN ve REKLAM ALINIR 
'KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224)51388 83

Gençlik Aşısı
Niçin yazıma böyle 

başladım.
Çoşkun ve Ömen 

Hoca’ların, bütün düşündük
leri bugün kadroda bulunan 
8 gencin tamamını oynatmak.

Evet bende takımın 
gençleşmesini istiyorum.

Gemlikspor’da bir iki fut
bolcu fire verirse, yerine koy
acak oyuncu yok gibi.

Takımda ilk onbirde 
sahaya çıkan futbolcunun 
alternatifinin olması gerek.

Dikkat edildiyse, dünyada 
gençleştirmenin tamamı bird
en olmiyor.

Benim bildiğim, oyna
mayan futbolcularda yapılan 
idmana iştirak ederler. Bu 
futbolcular, kulübün 
sağladığı varsa maddi imkan
lardan yarı yarıya istifade 
ettirilir, yahutda ettirilmez.

Zannederim yöneticinin ilk 
konuşması ‘ben her gencin- 
spor yapmasını istiyorum’ 
dur. Onun için hiçbir futbol
cuya gelmesin istemiyorum 
deme hakkına sahip değildir.

Biz professonel bir takım 
değiliz. Zira bilerek, istemey
erek kadro dışı kalan 
sporcuya muhtaç kalıyoruz.

Yazmak istediğim, 
buğünkü takımımızda 
gençlere yönelikti.

Şu anda gördüğüm kadar 
gençler A Takımına hazır 
değiller. (Biri hariç, onunda 
çok eksiği var)

Bu gençler geçen sene 2., 
bu sene üzülerek yazıyorum 
4. bitirdiler maçların. Neden?

Daha evvel yazdım, gene 
de yazıyorum.

1- Hiç olmazsa bir iki sefer 
idmanı yapılmalı.

2- Ferdi çalışma yapılmalı.
Gözlemlediğime göre, 

gençlerin umumiyetle hep
sinde topa giderken ne 
yapacağını bilmemektedir. 
Hiç olmazsa bunları gündüz 
gözüyle ya Hoca’sı, hocaların 
gündüz bu işi yaptırmıyorsa, 
elde bu iş yapılabilecek.

Bir Sönmez Hoca var. 
Hocaların hazırlayıp vereceği 
çalıştırma programını yap
tıracağını zannediyorum.

3- Bu gençlere hiç 
olmazsa bu hususta gece 
sözlü anlatım şeklinde ders 
verilmesi gerekir.

Bu gibi hareketler idman
larda bile olmuyor.

Gemlikspor, bu maçtan 
sonra iyi bir duruma geldi. 
Bu sırayı koruyabilmek için 
acizane yazdıklarımın 
bazılarını yapmanız gerekir.

Yapmanız ne olur? .u 
soruya cevap vermek gayet 
basit.

Sıralamada 2-3 derece 
aşağıya ineriz.

Ben yöneticiyim. 
Söylediğim zaman, ‘bizim 
işimize karışıyorsun veya 
huzuru bozuyorsun’ denir. 
Kendilerini kurtarırlar.

Sporda hatayı herkes 
yapar ama en az yapılan hata 
başarı getirir.

Köşemde yazdığım bu 
yazıyı 2 ay sonra belki tekrar 
yazmam ama gazeteyi sak
layacağım.

Ömer Hocanın bütün 
emeli, kendine göre 
yetiştirdiği zannettiği genç
leri A Takımına alması.

Bu sadece Ömer Hoca’nın 
hakkı değil. Başta Turgut 
Hoca ve Sönmez Hoca’da 
var. Bu çocukların tamamiyle 
Sönmez Hoca alakadar oldu. 
Unutmamak lazım.

Evet takıma gençlik aşızı 
yapılmalı ama bu aşının 
dozunu iyi ölçmeli, her ilacın 
bir yan etkisi olduğu unutul
mamak .

Sayın Coşkun ve Ömer 
Hoca’lar teknik yönden 
olmayan yemek, toplantı, 
vasıta gibi olayları yönetime 
bildirmek 
mecburiyetindesiniz.

Başkan size maaş ve prim 
veriyor. Üç kuruşluk yemek
ten kaçmaz.

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

■■■ G UNLUK ŞİVASI GAZt TI HM

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
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Hamilelikte batıl inançlar ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Hamilelik ve 
doğuma ilişkin 
batıl inançlar 
günümüzde de 
etkisini sürdürüy
or. Kadınla ilgili 
en yaygın batıl 
inançlara göre, 
hamile kadının 
karnı 'sivri' olursa 
ya da 'tatlılara' aş 
ererse çocuk erkek, 
karnı 'yuvarlak' ise 
veya 'ekşili ve acılı* * 
yiyeceklere aş eriy
orsa çocuk kız oluy
or.

Sağlık Bakanlığı, 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) uyum çalış
maları kapsamında 
bebeklerin kul
landığı emziklere de 
standart getirdi. 
Bakanlık, üzerinde,
*CE* işareti olmayan 
emziklerin satışına 
izin vermeyecek. 
Sağlık Bakanlığı 
başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi 
Türkiye'de de anne 
sütü muadillerinin 
gereksiz ve hatalı 
kullanımının önlen
mesi, emzirmenin 
korunması, 

j özendirilmesi, bu 
kapsamda yalancı 
emziklerin pazarlan- 
ması ve dağıtımına

İHA muhabirinin 
www.gebelikre- 
hberi.com sitesin
den derlediği bil
gilere göre, birçok 
kişi, kadının 
hamileliği sırasında 
baktığı, yediği, içtiği 
ve yaptıkları ile 
doğacak bebek 
arasında bağ kuruy
or. Bebeğin anne 
karnında ilk kıpır
dadığı an kadın 
kime bakarsa 
bebeğin ona ben
zeyeceği, özellikle 
aşerme döneminde 
ekşili, acılı yiyecek
lerin kız, tatlı yiye
ceklerin de erkek 
bebeğe işaret ettiği, 
en yaygın batıl 
inançlar arasında 
yer alıyor.
Ayrıca doğumun 
kolay olmasını

Bebek emzikleri de AB uyumlu

sağlamak için 
muska ve tılsımlar
dan medet umuluy
or. Doğum sırasında 
'kilit açma', 'örgülü 
saçları çözme', 
'dilenciye sabun 
verme' gibi adetler 
de sürüyor. Bu tür 
inançların örnekler
ine eski uygarlıklar
da da rastlanıyor. 
Eski Mısır'da 
'hamile kadın 
bedenli heykelciğin' 
doğuran kadınlara 
uğur getirdiğine 
inanılırken, Asur ve 
Babil'de 'Filistin'in 
rüzgar cini, rüzgar 
cinlerinin kralı 
Hanbi'nin oğlu 
korkunç yüzlü, dört 
kanatlı, kuş ayaklı, 
hayvan pençeli ve 
akrep kuyruklu 
Pazuzzu' heykelciği, 
hamilelerin koruyu
cusu olarak 
görülüyor. Japon 
kadınları ise doğum 
sırasında, Japonca 
'kolay doğum' 

düzenleme getirdi. 
Sağlık Bakanlığı, 
bebek ve çocukların 
dengeli ve sağlıklı 
beslenmelerini 
güvence altına 
almak amacıyla 
emziklerde 'CE' 
işareti uygulaması 
başlattı. Emziklerle 
ilgili mevzuatta 
yapılan uyumlaştır- 
ma sonucunda; 
yüksek standartlar
da üretilmiş emzik
lerin bebeklerde kul
lanımı sağlanacak. 
Emzikler ile ilgili 
yetkili otoriteye 
tüketiciden şikayet 
gelmesi halinde söz 
konusu ürünler 
incelenecek, gerekli 
görülürse ürünün 
piyasadan toplatıl
masına karar ver

anlamına gelen 
'Koyasugai' adlı 
deniz kabuğunu 
avuçlarında tutuyor. 
Eski Roma'dan beri 
gelen bir diğer 
inanış da hamileye 
kocasının yün 
kuşağının sarılması. 
Bu inanış, 
Anadolu'da halen 
devam ediyor. 
Ayrıca, içinde okun
muş kağıtların 
olduğu üçgen şek
linde katlanmış 
muskalara da rast
lanıyor.
Halk arasında 
'Loğusanın mezarı 
40 gün açık kalır*  
sözüne inanılırken, 
'nazar*  ya da 'göz 
değmesi'nden 
korunmak için anne 
ve bebeğe nazarlık 
takılıyor, ev tüt
sülenip loğusaya 
kurşun dökülüyor. 
Bu dönemde özenle 
üstünde durulan 
konulardan biri ise 
40 gün süreyle anne 

ilebilecek. Tüketici 
şikayetlerine gerek 
olmaksızın oluştu
rulacak kayıt ve 
denetimlerle etkili 
bir Piyasa Gözetim 
Şistemi kurulacak. 
Öte yandan, kaplı
calarda tedavi 
gören hastaların 
tedavi giderlerinin 
devlet tarafından 
karşılanması 
uygulaması bu yıl 
da devam edecek. 
2005 yılı Bütçe 
Uygulama 
Talimatı'nda ilgili 
uzman doktor 
tarafından önerilme
si halinde kaplıcada 
yapılan tedavilerin 
bir kısmının devlet 
tarafından karşılan
masına izin verildi. 
Sağlık Bakanlığı'nca 

ve çocuğun evden 
dışarı çıkarılma
ması. Bunun yanı 
sıra aynı günlerde 
doğum yapmış 2 
annenin karşılaşma
masına da özen 
gösteriliyor.
Karşılaşırlarsa 'kırk
larının karışacağına' 
ve loğusaların kötü 
etkileneceğine 
inanılıyor.
Ayrıca loğusa 
döneminde anne ve 
çocuk için en büyük 
tehlikenin 'albastı' 
olduğuna 
inanılırken, bunu 
önlemek için en 
yaygın uygulama 
kadının üzerinde 
kırmızı renk bulun
durmak, loğusa şer
betinin ve loğusa 
şekerinin kırmızı 
renkli olması ya da 
annenin başına kır
mızı renkli kurdele 
takılması. Bu arada, 
halk arasında, 
doğan bebeğin 
göbek bağına ilişkin 
de inanışlar 
bulunuyor. Çocuk 
'evcil' olsun diye 
göbek bağı dolap ya 
da sandık içine sak
lanırken, 'akıllı' 
olması için okul 
bahçesine, 'dindar*  
ve 'imanlı*  olması 
için de cami bahçe
sine gömülüyor.

Güzel Bahar

Açmış bugün gülşende gül, 
Öter içten şeyda bülbül, 

Bak ne güzel lale, sümbül, 

Geldi yurda güzel bahar.

Güneş doğdu, zulmet kaçtı, 

Gönül uçtu, sevinç saçtı, 

Gülsün yüzler güller açtı, 

Geldi yurda güzel bahar.

Yağmur yağdı, ıslak oldu, 

Tarla bahçe uğrat oldu, 

Nice canlı atak oldu, 

Geldi yurda güzel bahar.

ELEMAN ARANIYOR
İş yerimizde çalışmak üzere 

Deneyimli bay ve bayan 
- Garson

- Kasiyer
- Yıkamacı 

aranmaktadır. 
Başvuruların şahsen yapılması 

gerekmektedir.
Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 

Tel: (0.224) 514 07 66 f 
ARHAN PETROL

hazırlanan yönet
meliğin 28. madde
sine göre, 
sağlık kurulları 
tarafından kaplı
calarda tedavilerine 
gerek görülenler, 
Sağlık Bakanlığınca 
tespit edilen kaplı
calarda tedavi ola
bilecekler.

SAHİBİNDEN 
SATILIK OTO

1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri • Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.37818 00

http://www.gebelikre-hberi.com
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Mi, MŞancijiffl
Psikiyatrisi Sabrı 

| Yurdakul, teknolo- 
I jinin insanları bir

birinden uzak
laştırdığını söyledi. 
Hatay'ın İsk
enderun İlçesi'nde, 

,' Yarıkkaya Rotary
Kulübü'nün düzen
lediği gençlik pan-

* elinde konuşan 
psikiyatrist Sabrı 
Yurdakul, insan
ların küreselleşm
eye karşı yerel 
kültürü koruması 
gerektiğini 
belirterek, teknolo
jinin yerinde kul
lanmaması sonucu 
insanların sosyal
likten uzaklaştığını 
ifade etti.
Yurdakul, 
"Teknoloji, insan
ları birbirine

, TUTKU BEBEK (SEEDOF CHUCKY)
SlZZDA Rez.Tel:513 64 06

, ATLAS 
SİNEMASI’NDA 

BU HAFTA

yabancılaştırıyor. 
İnsanlar iyi günler
ine de kötü günler
ine de ortak 
olamıyor. Eskiden 
insanların birbirler
ine sosyal destek
leri vardı. Şimdi 
çocuk okuldan, 
anne ve baba da 
işten geliyor, 
akşam evde 
oturup yemek yiyip 
televizyona bakıy

Pardon ■ Balans ve Manevra
Rez. Tel: 512 03 46

orlar. Bizleri tele
vizyondaki karak
terler esir alıyor. 
Onlarla oturup, 
onlarla kalkıyoruz. 
Kimse yanı başın
daki kişiyi 
göremiyor.
Bizler toplumun 
birer parçaları 
olarak kendimizi 
yeterli görüyoruz. 
Ama bu durum 
nasıl aşılabilir.

Televizyona her 
şeyden önce 
zaman ayırmaktan 
vazgeçmeli, yanı 
başımızdaki ailem
ize, komşumuza 
zaman ayırabilmeli, 
yerel kültüre 
yabancılaşma- 
malıyız.
Küreselleşmenin 
dezavantajı, 
yerel kültürü olum
suz etkilemesidir. 
Küreselleşme ile 
insanların tavrı, 
giyimi, davranışları 
birbirinin aynı 
oluyor. Kendi 
kültürümüzü unut
tuk. 'Fast food' 
kültürü, yeme 
alışkanlığımızı 
olumsuz etkiledi" 
diye konuştu. 
Konferansta, Bedi, 
Aydın "Gençlik ve 
Gelecek", Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Oral, 
"Elektronik Çılgın 
Bir Dünya 
Gerçekleri" başlık
larında gençlere 
bilgiler verdi. 
Panel, interaktif 
sunum ve Erhan 
Sertoğlu'nun 
değerlendirmesi ile 
sona erdi.

W re W
sw İri olıiff

Hem yakını hem de 
uzağı gözlüksüz 
görmek ister 
misiniz? Cevabınız 
evet ise Dünya Göz 
Hastanesi'nin 
sizlere bir müjdesi 
var.
Bir milat daha! 
Günümüzün 
gelişen Lens(IOL) 
teknolojisiyle birlik
te katarakt ameliy
atlarında kullanılan 
Multifocal lensler 
artık katarakt ola
mayan kişilere de 
uzağı ve yakını 
gözlüksüz net 
görmeyi mümkün 
kılıyor.
Multifocal lensler, 
hastanın yaşı, uzak 
ve yakın gözlük 
dereceleri, mesleği 
ve özel tetkiklerle 
belirlenen göz 
yapısı gibi kriter
lerin değer
lendirilmesi sonu
cu uygun bulunan 

kişilere uygulanıy
or.
Dünya Göz 
Hastanesi, 
Multifocal lens 
tedavilerinin kim
lere uygulanabile
ceği ve nasıl 
yapıldığı hakkında 
kamuoyunu bil
gilendirileceği ve 
canlı cerrahinin 
yapılacağı bir semi
ner düzenliyor. 
Merak edilen tüm 
sorular Dünya Göz 
Hastanesi'nin 
katarakt ve refraktif 
cerrahi departman 
başkanları, değerli 
hocalarımız tarafın
dan yanıtlanacak. 
Seminer ve canlı 
cerrahi 29 Mart Sah 
saat 10:15' den 
itibaren TV 
kanallarında canlı 
olarak bütün 
Türkiye 
tarafından 
izlenecek.

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
TEKİşfetme 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 3742
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 513 11 86 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

C.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

Ay gaz 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
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet 513 45 21-122 
Su İşlet 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza 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

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

NÖBETÇİ ECZANE

30 MART ÇARŞAMBA
ENGİN ECZANESİ

Tel: 513 37 16

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2093 

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

Sorumlu Yakı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERS^* 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Endüstri Meslekin bileği bükülmüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Genç Erkekler 
Voleybol Bursa İl 
Birinciliği'nde 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Karacabey

Endüstri Meslek 
Lisesi'ni 37 
dakikalık 
mücadele sonun 
da devirip 
Grupta yenilme
zliğini sürdürdü.

Okullararası 
Genç Erkekler 
Voleybol 2. Küme 
A grubunda 
mücadele eden 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi, 
gruptaki son 
maçında 
karşılaştığı 
Karacabey 
Endüstri 
Meslek Lisesi'ni 
2-0yenerek 
grup lideri 
olarak bir üst 
tura çıktı. 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi, ilk 
seti 25-12 
kazandı. İkinci 
seti de 25-21 
kazanan Gemlik 
Endüstri Meslek, 
maçı da 2-0 kaza-

Takım galibiyeti kutlarken
narak tur atladı.
Salon :
Coşkunöz 
Hakemler : Zafer 
Öztürk (6) Kani 
Gültekin (7)

GEMLİK EML. : 
Serdar (7) Serkan 
(7) Sefa (7) Erhan 
(7) Tayfun (7) 
Taner (7) Cafer (6) 
Abdülkadir (6)

KARACABEY 
EML. : İbrahim (6) 
Güven (6) Emre 
(5) Akın (6) İsa (6) 
Samet (6)
Yusuf (5)

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri

El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi *0* 

Katalog basımı

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 l=ax : (0.224) 513 35 95



Abdullah öcalan ile görüşmek için Gemlik’e gelen 5 avukattan Okan Yıldız’ın yoklama kaçağı olduğu öğrenildi

Oçalanın Avukatı gözaltına alındı
İmrah Yan Açık Cezaevinde yatmakta olan Abdullah Öcalan’ı ziyarete gelen beş avukatından biri olan Okan Yıldız, dün Gemlik
Jandarma Bölük Komutanlığında bir süre gözsaltına alındı. Yıldız’ın yoklama kaçağı olarak Tunceli Askerlik şubesince arandığı

Haberi sayfa 2’deöğrenildi. Okan Yıldız, Gemlik Askerlik Şubesine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

31 Mart 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

TCY’sını protesto için yazmayacak..

İnan Tamer 
yazmayı bıraktı 

Gemlik KÖRFEZ Gazetesinin “Taşı 
Gediğine” ve “Sırası Geldikçe” 
köşelerinde uzun yıllardır taşlama ve 
makale yazan İnan Tamer, yarın 
yürürlüğe girecek olan Türk Ceza 
Yasasını protesto için bugünden 
sonra yazı yazmayacağını açıkladı. 
İnan Tamer’in son yazısı sayfa 3’de

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, yıllık çalışma programının uygulandığını bildirdi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hoş geldin bebek..
Bugün canım yazı yazmak istemiyor

du aslında..
Kendimi bir günlük izinli sayacaktım.
Benimde izne hakkım yok mu, diye

cektim.
Yarın nasıl olsa TCK’nın nereden 

geleceği belli olmayan bir hışmına her 
an uğrayabiliriz.

Bakın, yılların Gemlik Körfez yazarı 
İnan Tamer ağabeyimiz köşesinde 
veda yazısı yazdı.
TCK’nın hışmına uğramamak için 

kalemini kendi eliyle susturdu.
Bir bakıma belki de sevgili Yazı İşleri 

Müdürümüz Serab’ı düşündü..
Serap, dün ikinci kez anne oldu.
Bana nur topu gibi bir oğlan daha 

dünyaya gitirdi.
Bu nedenle o’na teşekkür ediyorum..
Ve de yazmamaktan vazgeçip, Özgür 

bebeğe “hoş geldin evlat’ diyorum..
Aramıza hoş geldin bebek..
Bu dipsiz dünyada sana da bir kaşık 

aş düşer, sen de bu çarkın içinde 
dönerken büyürsün..
Bizlerin özgürlüklerinin kısıtlandığı 

günün arifesinde, sen dünyaya geldin.
Senin büyüdüğünde dünya daha 

Özgür ve Barış içinde sevgi dolu 
olsun.

Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Büyükşehir Yasasının 
çıkmasından sonra verimli 
çalışmaların engellendiğini 
söyledi.
Yasanın daha oturmadığını 
bildiren Güler, buna karşın 
hizmeti yürüttüklerini, 
hedefinin vatandaş-belediye 
işbirliği ile beldeyi yönetmek 
olduğunu da söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 3’de

Poliklinik binasını 
pençereleti takıldı

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Ek 
binasının tamam
lanan pencere ve 
camları takıldı. 
Dün, Hastanede 
düzenlenen

törenle percere ve 
camları yapan fir
maya
ücret çeki
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından verildi.
Haberi sayfa 4’de

Güler ailesinin mutlu günü

Mutlu
Gazetemiz sahibi

doğum
Kadri Güler ile Yazı 
İşleri Müdürümüz 
Serap Güler’in 
“Özgür” adlı bir 
erkek çocukları 
dünyaya geldi.
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesinde dün 
gerçekleşen 
doğumla, Güler 
ailesine bir kişi 
daha katıldı.

.Aramıza hoş geldin 
ölgür bebek..

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Çiğ yemeyen politikacılar istiyor(muy)uz ?

Siyasal partiler demokratik yaşamın 
vazgeçilmez kurumlan.

"Egemenlik ulusundur" diyen sağlıklı 
demokrasilerde siyasal partiler kalkınmanın ve 
uygarlaşmanın lokomotifi..

Son günlerde gazeteler, parlamentoda mil
letvekili borsasının kurulduğunu yazıyor.

AKP ve CHP' de istifa rüzgarları esiyor.
ANAP, DYP ve SHP' de katılım bayramları 

yaşanıyor.
Sağdan sola, soldan sağa savrulan bu mil

letvekillerinin gerçekten milletin vekili 
olduğunu söylemek olanaklı mı? .

İlkesizlik iliklere işlemiş durumda..
Yanı sıra kendisini parlamentoya taşıyan 

seçmene saygısızlık da var..
Şimdi ANAP'ın Genel Başkanhğı'na soyu

nan, Özal misyonunu sürdürme sözleri veren
Erkan Mumcu AKP'den aday olmasaydı mil

letvekili seçilebilir miydi?
Geçen gün Olay Televizyonu'nda ANAP 

Bursa İl Başkanı Orhan Efe, Erkan Mumcu'yla 
sadece ANAP'ın değil Türkiye'nin liderini bul
duğunu öne sürüyor.

Sayın Efe'yi iyi tanırım.
Yaş tahtaya basmaz.
Antenleri ve önsezileri iyi çalışır.
Kuşkusuz bu iddialı sözü söylerken bir 

bildiği vardır.
Ancak;
Bu sözlerin sadece politik bir yaklaşım 

olduğunu düşünmek istiyorum.
Gerçekleşmemesini diliyorum.
Çünkü;
Fırsatçı bir yaklaşımla AKP'den milletvekili 

olan, üstüne üstlük bakanlar kuruluna girip 
Kültür ve Turizm Bakanlığı da yapan bir zatın 
Türkiye'ye lider olmasını kabul edemiyorum.

Lider katıksız olmalı..
Lider duruş değiştirmemeli..
Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki böyle poli

tikacılardan çok çekti..
Otel lobilerindeki politik transfer pazarlık

larıyla kurulan hükümetler hem Türkiye'yi hem 
de siyasete ve siyasetçiye olan güveni yok 
etti.

MC hükümetlerinin ve sağ destekli CHP 
Hükümeti'nin sürüklediği uçurumdan Türkiye 
hala çıkamadı.

Açılan ekonomik,siyasal ve sosyal yaralar 
aradan uzunca yıllar geçtiği halde şartlamadı.

Onun için;
Türkiye'nin ne 46 ruhunu taşıyan, ne de 

Özal Misyonunu sürdürmek isteyen bir siyaset 
anlayışına ihtiyacı var.

Türkiye'nin gerçekten ulusunu, yurdunu 
seven politikacılara gereksinimi var.

Siyaseti ahbap çavuş ilişkilerinden çıkarıp, 
ulusal çıkarlara dayalı sisteme oturtan poli
tikacılarla

Türkiye içinde bulunduğu açmazdan çıka
bilir.

AB yörüngesine oturtulan, ABD,IMF ve 
Dünya Bankası'ndan desteklenen ekonomik ve 
politik hegemonyadan Türkiye hızla kurtul
malı..

Bir de ülke yönetimini "kaos"a sürükleyen 
Siyasal Partiler ve Seçim Yasası'nın gözde 
geçirilmesinde yarar var.

Çünkü bu yasayla ancak bu kadar oluyor.

mm IHINI UK SİYASİ OAZB Tl HH

İmralı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın avukatlarından Okan
Yıldız, asker yoklama kaçağı olduğu gerekçesiyle dün, Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığında bir süre göz altına alındı. Yıldız’a Askerlik Şube’since
tebligatta bulunulduktan sonra serbest bırakıldı.
İmrah Cezaevi'nde 
bulunan Abdullah 
Öcalan'ın avukat
larından Okan 
Yıldız, askerlik yok
lama kaçağı olduğu 
iddiasıyla jandarma 
tarafından gözaltı
na alındı.
Gemlik Askerlik 
Şubesi'nce tebligat
ta bulunulan Yıldız, 
daha sonra serbest 
bırakıldı.
İl Jandarma 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
Abdullan Öcalan’ın 
avukatları Okan 
Yıldız, Aysel 
Tuğrul, Bekir Kaya 
ve Cabbar Leygara, 
sabah erken 
saatlerde İmrah'ya 
gitmek için GEM- 
PORT Limam'na 
geldi.
Müvekkilleriyle 
görüşme talebinde 
bulunan avukatlar, 
jandarma ekipler
ince GBT (Genel 
Bilgi Toplama) 
sorgusundan geçi
rildi.
Ancak, 4 avukattan 
27 yaşındaki Okan 
Yıldız'ın GBT 
sorgusunda yokla
ma kaçağı olduğu 
ortaya çıkınca 
gözaltına alındı. 
İfadesi alınmak 
üzere Gemlik İlçe

Abullah Öcalan’ın avukatları dünjmralı’ya gitmek için Gemlik’e 
geldiklerinde avukatlardan Okan Yıldız asker yoklama kaçağı 
olduğu için bir süre göz altına alındı

Jandarma 
Komutanlığına 
götürülen Okan 
Yıldız'ı, yanındaki 
meslektaşları yalnız 
bırakmadı.
Avukat arkadaşları 
Yıldız'ın otomobilini 
jandarma binasının 
önüne getirerek 
park etti.
Jandarma binasına 
girişte gazetecilerin 
yönelttiği soruları 
cevapsız bırakan 
Okan Yıldız, bir

süre jandarma 
komutanlığında 
bekletildi.
Daha sonra ken
disiyle birlikte jan
darmaya gelen 
diğer 3 avukat 
Aysel Tuğrul, Bekir 
Kaya ve Cabbar 
Leygara, jandarma 
ekiplerince GEM- 
PORT Limam'na 
götürüldü.
Uç avukat daha 
sonra Abdullah 
Öcalan ile

görüşmek üzere 
İmralı Adası'na gitti. 
Okan Yıldız ise jan
darma tarafından 
alınan ifadesinin 
ardından Gemlik 
Askerlik Şubesi'ne 
gönderildi.
Tunceli'nin Ovacık 
Askerlik Şubesi'ne 
bağlı olan Okan 
Yıldız, tebligatta 
bulunulmasının 
ardından serbest 
bıkarıldı.
BHA

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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^Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, yıllık çalışma programının uygulandığını bildirdi

Güler, bir yıhnı degertendirdi
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Büyükşehir Yasasının çıkmasından 

. sonra verimli çalışmaların engellendiğini söyledi. Yasanın daha oturmadığını belirten
, Güler, buna karşın hizmeti yürüttüklerini bildirerek, hedefinin vatandaş-belediye işbir

liği ile beldeyi yönetmek olduğunu da söyledi. Güler, bir yıllık çalışmalarını anlattı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye 
Başkanlığında ikinci 
döneminin ilk yılını 
değerlendirirken 
"Umurbey umuru
muzda" sloganıyla 
çıktıkları yolda

1 j başarılı olduklarını
I söyledi.

, 18 Mart 1999 yerel 
seçimlerinden sonra 
beldeye hizmet veren 
Güler, tüm 
Umurbey'lilerin 
başkanı olmaya 
devam edeceğini 
belirtti.
Seçim beyan
namesinde, seçim 
vaadi yerine 
Umurbey için hedef

ler belirleyen Güler, 
bu hedeflere ekibiyle 
birlikte çalışarak 
ulaşacaklarını 
söyledi.
Konulan hedefleri 
toplumun kabul 
etmesi halinde ekibi 
ve Umurbey'liler ile 
birlikte ulaşabilecek
lerinin altını çizen 
Güler, "Şu ana kadar 
geçen altı yıllık süre 
içinde de Umurbey'in 
bunu başardığını" 
belirtti.
İkinci kez göreve 
geldiklerinde öncelik
le restorasyonuna 
başlanan sivil mimari 
örneği bir yapının 
tamamlanarak kul
lanıma açıldığını 
belirten Güler, yürür
lüğe giren

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan TAMER

Veda
Düşünce, ifade ve haber alma hür
riyetini ağır hapis ve para 
cezalarıyla kısıtlayan, görsel ve 
yazılı basını işlevsiz kılan TCY ve 
Basın Kanununu protesto için 
elimdeki kalemi bırakıyorum.
Kafamıza taş yağdırılırken “TAŞI 
GEDİĞİNE” koymak ne mümkün. 
Sonra, Adliye mensuplarının işleri 
başından aşkın, habire bizlerler mi 
uğraşsınlar?
Kanunlar değişinceye kadar, siz 
okurlarıma bu şutunda veda 
ediyorum.
Hoş görün, hak verin. 
Saygılarımla...

Büyükşehir Belediye 
Kanunu ile birlikte 
Belediyelerin görev 
ve sorumluluklarında 
değişiklikler 
olduğunu söyle 
yerek, yeni sistemin 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve diğer 
başkanların bütün iyi 
niyetine karşın daha 
oturmadığını bu 
durumun daha verim
li çalışmalarını 
engellediğini 
kaydetti.
Güler, "Bu olumsuz 
luğa rağmen 
Umurbey Meydanında 
sivil mimari bir yapı 
olan yağhane kamu- 
taştırılarak 
Belediye'ye 
kazandırıldı. Cami 
avlusunun Çarşı 
Meydanı ile bütün
leşen düzenlemesi 
vatandaş- Belediye 
işbirliği ile yapıldı. 
Sulama projesinin 
devamı olan 250 
m3'lük bir havuz 
tamamlandı." dedi. 
BELEDİYECİLİK 
ANLAYIŞINDA 
FARKLILIK

Bursa'da görev 
yapan medya 
çalışanları basın 
özgürlüğünü kısıt
layan yeni Türk Ceza 
Kanunu'nu (TCK) 
protesto etmek 
amacıyla bugün saat 
11.00’de Setbaşı 
Mahfel önünde 
buluşacak.
Buluşmanın ardın
dan basın çalışan

Güler, Belediye ile 
Halk Eğitim Merkezi 
birlikteliğinde çeşitli 
.kursların açıldığını 
ifade ederek, klasik 
belediyecilik 
anlayışından farklı 
olarak en son Bursa 
Kitap Fuarına, Celal 
Bayar Vakfı ile birlikte 
katıldıklarını 
söyledi.
Celal Bayar'ın 
Bursa'ya tanıtılmasın

ları, "Türkiye 
Habersiz Kalmasın" 
pankartı eşliğinde 
Atatürk 
Caddesi'ndeki 
Ulucami PTT Şubesi 
önüne kadar yüreye- 
cek. Gazeteciler, 
burada yapılacak 
basın açıklamasının 
ardından 1 Nisan 
Cuma gününden 
itibaren yürürlüğe 

da önemli bir görev 
üstlendiklerini 
söyleyen Güler, Anıt 
Mezarın Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
tarafından boyatıl
masında da öncülük 
ettiklerini vurguladı. 
Sivil toplum örgüt
leriyle birlikte hareket 
ederek ortak çalış
malar içine girdikleri
ni de ifade eden 
Güler, ikinci döne

girecek olan TCK'nın 
değiştirilmesi 
amacıyla toplanan 
imzaları Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek 
ile Bursa milletvekil
lerine gönderecek. 
Eylem öncesi ortak 
bir açıklama yapan 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
ve Anadolu Spor

minde Umurbey 
beldesini vatandaş 
belediye işbirliğinde 
yöneteceklerini 
söyledi.
Belirlenen hedefler 
doğrultusunda 2005 
yılı çalışma pro
gramından da söze- 
den Güler, belde 
içinde birçok hizmet 
ürettiklerini ve proje 
çalışmalarının devam 
ettiğini ifade etti.

Gazetecileri Derneği 
yönetimleri;
Gazete, televizyon 
ve radyo muhabir
leriyle, yazar, 
karikatürist, spiker, 
editör, kameraman 
ve teknik servislerde 
çalışan tüm medya 
mensuplarını 
düzenlenecek 
yürüyüşe katılmaya 
çağırdı.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut binanın iki katınında en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi

Poliklinik binasının pencereleri takıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
protokol anlaş
ması yapılan
Muammer
Ağım Devlet 
Hastanesi ek 
poliklinik 
binasının 
pencere ve cam
ian takıldı.
Sağlık Hizmetleri 
Derneği Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Yönetim Kurulu 

üyelerinin gezdiği 
binada VVİNSA fir
masına yaptırılan 
işler incelendi.
Yapılan işlerin 
uygun olduğunu 
belirten Başkan 
Mehmet Turgut, 
firma sahibi 
Hamdi Fidan'a 
15 bin YTL 
tutarında çek 
keserek ödeme 
yaptı.
Binanın ikinci ve 
üçüncü katlarında 

Hastane 
Başhekimi Dr. 
Mehmet 
Küçükkeçe ve 
Hastane Müdürü 
Hüseyin 
İlerisoy'la birlikte 
incelemelerde 
bulunan 
Dernek
Yönetim 
Kurulu’ na çalış
malar hakkında 
bilgi verildi. 
Binanın 
hizmete girmesi

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Devlet Hastahanesi ek 
binasının pencerelerini yapan şirkete çekini verirken 

görünüyor.
için Oksijen, 
havalandırma, 
Makine
araç gereç, jener
atör, elektrik ve 
soğutucu gibi 
projelerin hazır
landıktan sonra 

yapımı için ihale 
açılacağı 
bildirildi.
Ek binada bulu
nan 39 oda ile 
bir hastane 
görünümünde 
olan poliklinik 

binasının tam 
olarak hizmete 
girmesiyle birlikte 
hastanede 
sağlık hizmet
lerinin daha 
rahat verileceği 
ifade edildi.

İdeallerindeki mesleği öğrendiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Okul Gelişim 
Yönetim Ekibi 
tarafından düzen
lenen Meslek 
Tanıtımı konferan
sı yapıldı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
toplantı salonun
daki seminere 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ve 
Gemlik Lisesi 
öğrencileri katıldı. 
Lise 2 ve 3'ncü 
sınıf Fen gru
plarının katıldığı 
Meslek Tanıtımı 
konferansı

Borçelik'in 
katkılarıyla 
yapılırken teknik 
elemanlar tarafın
dan öğrencilere 
seçecekleri 
meslekler hakkın
da bilgiler verildi. 
Borçelik 
ekibinden 
Bilgisayar 
Mühendisi Aslı 

Aslantaş, İşletme 
Müdürü Levent 
Özlü, Elektrik- 
Elektronik 
Mühendisi Önden 
Aydoğan ile Fizik 
Mühendisi 
Mehmet Domaç'ın 
katıldığı Meslek 
Tanıtım konferan
sında öğrenciler 
seçecekleri

meslekler 
hakkında bil
giler aldılar. 
Mühendislik 
Mesleği olarak 
çeşitli sorular 
yönelten öğren
cilere açıkla
malarda bulu
nan teknik ele
manlar, 
mühendislik bir

imi içinde yer

alan Eğitim, 
mesleğin getirdiği 
nitelik 
ler, iş bulma 
imkanları, çalışma 
ortamı, gelir duru
mu, mesleğin 
geleceği ve 
meslekte yük
selme imkanları 
hakkında bilgiler 
vererek onları 
aydınlattılar.

ABONE 
KAMPANYAMIZ 

DEVAN 
EDİYOR

ABONE 
OlUN' •

OKUYUN 
OKUTUN
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Enver şahin, AK Parti ilçe yönetimi olarak her zaman Ticaret Odası'nın yanında olduklarını yineledi

AKP’den Ticaret Odasına ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti İlçe 
Yönetimi yeni seçilen 
Ticaret Odası yöne
timine nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile yöne
tim kurulu'nu misafir 
eden Oda başkanı 
Kemal Akıt ile 
Yönetimi, nazik 
ziyaretten dolayı 
teşekkür ettiler. 
Ziyaretlerinin yeni 
oluşan yönetim kuru
lunu tebrik amacıyla 
olduğunu söyleyen 
Enver şahin, AK Parti 
ilçe yönetimi olarak 
her zaman Ticaret 
Odası'nın yanında 
olduklarını yineledi. 
"Gözlerinizin parlak
lığından yanımızda 
olduğunuzu biliy
oruz" diyen Ticaret 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt; bu sözlerin 
kendilerine hem 
moral hem de güç 
verdiğini söyledi. 
Gönülden çalışan 
insanlar olarak yap

Gü/uf nesTffu/ruNT'TU

SaLonumuz DüqÜN, Sünnet. Nİşan, 
KokiEyl ve GünIerİnİz İÇİN 

kİRAyA VERİLİR
rJÖTSL

Tel: (0.224) 514 36 00 - 513 49 24

Her Akşam Canlı Müzik ve Fasıl
Zengin meze çeşitleri-sıcak Izgara- 

Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 
servisimizle hizmetinizdeyiz

Dıgıtürk
Müessemizde izlenebilir

tıkları işten zevk 
aldıklarını ifade 
eden Kemal Akıt, 
"İnsanlara iyi ve 
güzel hizmet ver
mek bizi kamçılıyor, 
şevkimiz artıyor. 
Camianıza yönetim 
kurulum ve üyeler
im adına teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Gemlik için yapılan 
tüm hizmetlerin her 
zaman yanında ola
caklarının altını 
çizen AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
düşüncelerinin ilçeye 
nasıl en iyi ve güzel 
hizmetler vermek 
olduğunu söyledi.
Geçmiş belediye 
başkanları arasında 
Gemlik için yaptığı 
hizmetlerle anılan 
rahmetli İbrahim 
Akıt'ın unutul- 
madığını da sözlerine 
ekleyen Enver Şahin, 
Gemiik için yapıian 
hizmetlerin yeterli 
olmadığına değinerek 
"Koltuklarımızı boş 
yere doldurmayalım,

en iyi hizmeti vermek 
için birlikte mücadele 
edelim" dedi.
Ziyarette görüşülen 
konulardan biri yine 
zeytin olurken, 
düşüncelerini 
belirten Kemal Akıt, 
Gemlik zeytininin 
geleceğini kurtarmak 
için kooperatifin 
özerk olması gerek
tiğini savundu.
Gemlik'in geçmişten 
gelen çarpık imarlaş
masına da tepki 
gösteren Akıt, "Bu 
çarpık yapılaşmada 
kimlerin suçu varsa 

onları af edemiyo
rum. Öncelikle bu 
ilçenin imar durumu 
ele alınmalıdır. 
Gemlik'te bundan 
sonra sanayinin 
büyümesine izin ver
ilmemeli" dedi. 
Üniversitenin gele
ceği yerde çöplük 
alanının olması 
üzücü olarak değer
lendirilen ortak 
görüşün sonrasında 
taraflar ilçenin kötü 
görüntüsüne hep bir
likte dur denmesinin 
zamanının geldiğini 
belirttiler.

Yaptıklarını
satışa 

sundular

El sanatları 
dalında üretilen 
eserler halkın 
beğenisine 
sunulurken mer
aklıları arasında 
bayanlar önde 
geliyor.
Belediye Sergi 
salonunda 
açılan Takı 
tasarım, Ahşap 
ve hediyelik eşya 
ürünleri satışa 
sunuluyor.
Reyhan Çorum, 
Nilgün 
Kurnazoğlu, 
Selahattin Özcan, 

ABONE OLDUNUZ MU?
om

■■■ GÜNLÜK SYYASY GA2ETE BM

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Hülya Aslan ile 
Melek Kınay, el 
emeği göz nuru r 
ürettikleri eser
lerini sergile
menin mutlu
luğunu yaşadılar. 
Lise caddesi 
üzerindeki atö
lyelerinde ürettik
leri eserlerini 
sergileyen < 
sanatçılar, eser
lerine olan ilginin 
büyük olmasın
dan mutluluk 
duyduklarını dile 
getirdiler.
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Atina’dan Kardak’a ^ntogon'ün robot doktor çabası

Atina, bir Türk 
sahil koruma 
gemisinin Kardak 
kayalıkları 
çevresinde Yunan 
kara sularını ihlal 
ettiğini öne 
sürdü.
Genelkurmay 
başkanlığı yetk
ililerine 
dayandırdığı 
haberinde, "Türk 
teknesinin bugün 
saat 11.30'da 
Kardak kayalıkları 
çevresinde Yunan 
karasularına

Trabzon Sürmene Nufus Müdürlüğünden aldığım 

Nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Yaşar ÖNCÜ

BAYRAMOGLU'NDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
■=> BUZDOLABI 

AVİZE ÇEŞİTLERİ
■=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
=> TELSİZ TELEFONLAR 

ELEKTRİK
<=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV

ALETLERİ • CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12

AYA VARAN TAKSİTLER

ihlal iddiası

girdiğini ve 2 saat 
boyunca 
kaldığını" duyur
du.
Ajans, Türk sahil 
koruma gemisinin 
hareketlerinin

UYDU SİSTEMLERİ 

"Yunan kara 
sularında" bulun
duğu sürece 
dikkatle izlendiği
ni belirtti.

Amerikan 
Savunma 
Bakanlığı, savaş 
alanında ameliyat 
yapabilecek bir 
robot tasarlayan 
araştırmacıları 12 
milyon dolarla 
ödüllendirdi. 
Çalışmalar 
çerçevesinde, özel 
bir güvenlik şirketi 
olan SRİ 
International, 
Pentagon için bir 
video bant hazır
ladı. Bantta, bir 
robotun düşman 
ateşi altında yaralı 
bir askeri nasıl 
tedavi edip onun 
bölgeden uzaklaş
masını sağlayabile
ceği gösteriliyor. 
SRİ International'ın 
çalışanlarından 
Scott Seaton, pro
jenin sonucunun, 
hayat kurtarma 
açısından önemli 
bir aşama ola
cağını söyledi. 
Özellikle Irak ve 
Afganistan gibi 
ülkelerde askeri 
kayıpların artması, 
Amerika Birleşik 
Devletlerinde 
giderek daha çok 
kaygıya yol açıyor. 
Bu da Pentagon'u 
robot doktora 
yönelik araştır
malara daha fazla 
bütça ayırmaya 
ittiyor.
Robot doktor çalış
maları, 2000'den

bu yana hastanel
erde kullanılan 
mevcut Da Vinci 
Ameliyat 
Sistemine 
dayanıyor. Sistem, 
kanserli prostat
ların ayrılması ve 
kalp kapakçık
larının tedavisi gibi 
ameliyatlarda 
başarıyla uygu
lanıyor. Ancak 
robot doktor yap
maya yönelik 
çabalarda en 
büyük zorluğu, bu 
sistemi daha da 
ileri bir aşamaya 
taşımak oluşturuy
or. Mevcut planlar, 
robotun 3 kolunun 
olması ve kolların, 
uzaktan kuman
dayla doktorlarca 
kontrolü üzerine 
kurulu. Doktor bu 
aşamada, vücuda 
ne olduğunu 3 
boyutlu bir res
imde görebiliyor. 
Çünkü robotların 
biri, 2 küçük kam
era taşıyor. Fakat 
robot doktorun 
savaş alanında 
aktif hale 
gelebilmesi için Da 
Vinci Ameliyat

Sistemi'nde iki 
düzenleme 
gerekiyor. Mevcut 
sistem, ameliyat 
sırasında robotun 
kollarındaki gereç
lerin, hemşirelerce 
değiştirilmesi üzer
ine kurulu. Ancak 
savaş alanında, bu 
işlem otomatik 
yapılmak zorunda. 
İkincisi olarak da, 
düşman ateşinden 
korunmak için, 
robot doktorla onu 
yöneten alet 
arasında kablo 
bağlantısı olma
malı.
Özel güvenlik şir
keti SRİ 
International'dan 
John Bashkin , 
"Temel zorluğun, 
tıp alanında üst 
düzey teknolojiyi, 
savaş alanının ve 
askerlerin mümkün 
olduğunca yakını
na getirmek" 
olduğunu söylüyor. 
Bashkin bu nokta
da halen bir dok
torun, askerlerin 
yanına taşıyabildiği 
tıbbi gereçlerin 
sınırlı olduğuna 
dikkat çekiyor.

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37 
Şube: Kayhan Mah.2 

Nolu Cad. No: 20
Tel: (0.224) 514 20 10

BURSA HAKİMİYET ।
VE KENT 1 

GAZETELERİNE । 
İLAN ve REKLAM I

ALINIR | 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : (0.224) 513 96 83 M
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Soğuk, ve yağışh 
hava geri geldi

Bursa'da yağış ve 
fırtına uyarısı 
Bursa'da yarından 
itibaren etkili olacak 
soğuk ve yağışlı 
havanın saatteki 
hızının 70-80 kilome
treyi bularak, şid
detli fırtınayı 
beraberinde getire

li ceği belirtildi ve 
’ vatandaşlar uyarıldı.

Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, meteoroloji
den alınan hava tah
min raporuna göre, 
kentte yarından 
itibaren soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine gireceği bildiril
di. Rüzgarın 31 Mart 
Perşembe gününden 
2 Nisan Cuma'ya 
kadar kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde saatteki 

i hızının 70-80 kilome
treyi bulacağının 

, belirtildiği açıklama
da, vatandaşların 
sağanak yağış ve 
rüzgarın oluştura
cağı olumsuz şart
lara karşı tedbirli 
olmaları istendi.
Yurdun batı kesim
leri yarın Karadeniz 
üzerinden gelen yeni 
bir soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. Hava sıcak
lıkları, yarın batı böl

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 rfiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

gelerde hafta sonu 
tüm yurtta 8-10 
derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Uyan"ya göre, yur
dun batısı yarın 
Karadeniz üzerinden 
gelen yeni bir soğuk 
ve yağışlı havanın 
etkisine girecek. Bu 
gece Marmara'nın 
doğusu ile 
Karadeniz'de yağ
mur ve sağanak şek
linde başlayacak 
yağışlar, yarın Doğu 
Akdeniz kıyıları ile 
Güneydoğu Anadolu 
dışında kalan bölgel
erde devam edecek.
Bugün, Marmara'nın 

batısı ile Kuzey Ege 
kıyıları dışında tüm 
yurtta yağış bek
leniyor.
Hava sıcaklıkları 

yarın batı bölgel
erde, hafta sonu tüm 
yurtta 8-10 derece

(hissedilir derecede) 
azalacak. Yağışlar 
yağmur ve sağanak, 
hava sıcaklığında 
görülecek azalmayla 
birlikte Karadeniz 
kıyılarında karla 
karışık yağmur, 
Karadeniz'in iç kes
imleri, İç Ege ile İç 
ve Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde kar şek
linde olacak.Rüzgar 
Marmara ve Kuzey 
Ege'de, Bugün ve 2 
Nisan Cumartesi 
günleri Marmara, 
Batı Karadeniz, 
Kıızpv .Fnp JJp Jp 
Anadolu'nun batısın
da poyrazdan 
(Kuzeydoğu yönler
den) kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şek
linde (saatte 70-80 
kilometre hızla) ese
cek. Soğuk ve 
yağışlı hava hafta 
sonunda yurdun 
kuzey ve doğu böl
gelerinde etkisini 
sürdürecek.

Mrafra wqi w$ı
KİT'lerdeki yönetim 
ve denetim kurulun
da görev yapan 
bürokratlardan, bu 
görevlerinden 
dolayı 2004 geliri 
14 bin YTL'yi 
aşanların, yarın 
akşama kadar gelir 
vergisi beyanname
si vermesi 
gerekiyor.
Ankara 
Defterdarlığı, kamu 
kuruluşlarına bü 
konuda uyarı yazısı 
gönderdi. Yazıda, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında

;le veni düzenlenen cezalar
TBMM Genel 
Kurulu'nda toplum 
düzenini, genel 
ahlakı, genel sağlığı, 
çevreyi ve ekonomik 
düzeni korumak 
amacıyla, kaba
hatlere ilişkin genel 
ilkeleri, kabahatler 
karşılığında uygulan
abilecek olan idari 
yaptırım türleri ve 
sonuçları, idari yap
tırım kararlarının 
yerine getirilmesine 
ilişkin esas ve usul
leri içeren 
Kabahatler Kanunu 
Tasarısı yasalaştı. 
Yasaya göre çoğun
luğu, yeni TCK'da 
yer almayan kaba
hatler nedeniyle ver
ilecek idari para 
cezaları cezayı 
kesen yetkili kişi 
tarafından hemen 
tahsil edilecek. Ceza 
verilen kişinin 
ödeme gücü yoksa 
ilk taksidi peşin alın
mak üzere bir yıl 
içinde 4 takside 
böiünebilecek. 
Kabahati işlediği 
zaman 15 yaşından 
küçük olanlara ise 
ceza verilemeyecek. 
Yasada belirtilen 
kabahatler ve 
cezaları şöyle: 
-Hapis cezası, 
"zararı ödemeye",

görev yapan 
memurlar ile diğer 
kamu 
görevlilerinden asil 
kadro ve görevleri 
dışında, kurum ve 
kuruluşların yöne
tim kurulu, denetim 
kurulu, tasfiye kuru

"belirli yerlere git
mekten veya belirli 
etkinlikleri yapmak
tan yasaklanmaya", 
"ehliyet ve ruhsat 
belgelerinin geri 
alınmasına", 
"kamuya yararlı bir 
işte çalıştırılmaya" 
çevrilebilecek.
-"Olası Kast"ta ceza
da indirim, "Bilinçli 
Taksir"de cezada 
artırım yapılabilecek, 
-"haksız tahrik" 
indirimi için "haksız 
bir fiil" aranacak.
-Genel hükümler, 

özel ceza kanunları 
ve ceza içeren 
kanunlardaki suçlar 
hakkında da uygu
lanacak.
-İki yıl veya daha az 
süreyle hapis ceza
sına mahkum edilen 
kişinin cezası erte
lenebilecek.
-Cezası ertelenen 
hükümlünün dene
tim süresinde, 
eğitim programına 
devam etmesine 
veya ücret karşılığın

lu, danışma kurulu 
üyelikleri ve 
komisyon, heyet, 
komite ve benzeri 
organlarda görev 
alanlara ödenen her 
türlü ücretin 
vergilendirildiği 
hatırlatıldı.

da çalışmasına karar 
verilebilecek.
-Soykırım ve insan
lığa karşı suçlarda 
zamanaşımı işle
meyecek.
-Töre saikiyle işle
nen cinayetlerde, 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezası ver
ilebilecek.
-Rızaya dayalı 
olmaksızın, organ 
alan kimse 5 yıldan 
9 yıla kadar hapis 
cezasına çarptırıla
cak.
-Kürtaj süresi 10 

hafta olarak korun
du.
-Çocuğu cinsel yön
den istismar eden 
kişiye, 3 yıldan 8 yıla 
kadar hapis cezası 
verilecek.
-Hukuka aykırı 
olarak bir kimsenin 
üstünü veya 
eşyasını arayan 
kamu görevlisine 3 
aydan 1 yıla kadar 
hapis cezası verile
cek.
Devamı Yarın...
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Öğretmenler ayda 200 YTL'ye ev sahibi olacaklar
Uzun süredir bekle
nen IMF ile yeni 
stand by 
görüşmeleri 
4 nisanda başlıyor. 
Uluslararası Para 
Fonu IMF, Türkiye 
ile 4 nisanda tekrar 
görüşmelere başlay
acağını açıkladı. 
Reuters'a bilgi 
veren bir yetkili, IMF 
heyetinin Türkiye'ye 
davet edildiğini 
açıkladı.
IMF heyeti, 2005- 
2007 dönemini kap
sayan ve 10 milyar 
dolarlık kaynak kul
lanımını içeren 
19'uncu stand-by 
düzenlemesinin 
yürürlüğe girmesi 
için gereken taslak 
niyet mektubunun 
güncellenmesi için 
Türkiye'ye geliyor. 
IMF Türkiye Masası

"Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
lamandan tasarruf etmek için saati durdurana benıer. ” 

Henry FORD

Şefi
Rıza Moghadam, 
görüşmelere bir gün 
gecikmeli olarak 
katılacak. Heyet 
hafta sonunda 
Türkiye'ye gruplar 
halinde gelecek.
Yeni anlaşmanın 
imzalanması için üç 
ön şarttan biri olan 
Bankacılık Yasa 
Tasarısı'nın bu hafta 
meclise gönderilme
si bekleniyor. Stand- 
by için bu tasarının

Meclis'e şevki yeter
li.
Sosyal 
Güvenlik 
Reformu’nun iki 
tasarısı ise 
Meclis'te. Yani 
hükümet bu konu 
ile ilgili gerekeni 
yaptı. Gelir İdaresi 
Yasa Tasarısı ise alt 
komisyonda 
görüşülüyor. Bu 
tasarının da 
yasalaşması 
gerekiyor.

"Öğretmene Ucuz 
Konut" projesi kap
samında Toplu 
Konut İdaresi'nin 
(TOKİ) İlkokul 
Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım 
Sandığı (İLKSAN) 
Genel Müdürlüğü 
için Ankara Sincan- 
Yenikent'te 
yapacağı 2 bin 788 
konutun temeli, 
törenle atıldı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
katıldığı törende 
konuşan TOKİ 
Başkan Yardımcısı 
Ercan Tıraş, bakan-* 
lık ile işbirliği 
halinde başlatılan 
"öğretmene ucuz 
konut" projesini, 
diğer illerde de 
yaygınlaştırmak 
istediklerini söyledi. 
İhalesi 932, 896 ve 
960 konutluk üç 
etap halinde tamam
lanan konutların yer 
tesliminin 3 Ocak’ta 
gerçekleştirildiğini, 
inşaatların yüzde 5 
eviyesine ulaştığını 
belirten Tıraş,

konutlarla birlikte 32 
derslikli bir ilköğre
tim okulu, 32 ders
likli lise, anaokulu, 
ticaret merkezi, spor 
salonu, sağlık 
ocağı, cami, altyapı 
ve çevre düzen
lemesi de yapıla
cağını kaydetti. 
İki değişik tipte, 3 
ve 6 katlı 140 blokta, 
78 ve 114 
metrekarelik büyük
lüklerde, depreme 
dayanıklı ve ısı izo
lasyonlu proje
lendirilen konutların 
bu yıl sonunda 
tamamlanacağını 
bildiren Tıraş. 
İLKSAN ile yapılan 
protokol gereği, 
konut bedellerinin 
yüzde 25'inin peşin 
alınacağını, ilk taksit 
2006 yılı Ocak ayın

dan başlamak üzere 
10 yılda geri 
ödeneceğini söyle
di.
Taksitlerin, konut 
büyüklüğüne göre 
221-360 YTL arasın
da değiştiğini, tak
sitlere faiz yüklen
meyeceğini, sadece 
6 ayda bir memur 
maaş artışı oranında 
artırılacağını açık
layan Tıraş, konut
ların toplam yatırım 
tutarının 100 milyon 
YTL olduğunu kay
detti.
İLKSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ♦ 
Mehmet Yurt da 
Yenikent'teki konut 
projesinin 
ILKSAN'ın tarihinde
ki en büyük proje 
olduğunu vurguladı.

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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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1 katrilyon net kar
Bankacılık sek
törünün 2005 Ocak 
ayında, net dönem 
karı 1 katrilyon 183 
trilyon lira oldu. 
Ocak ayında kredil

erden 1.5 katrilyon 
lira faiz geliri elde 
eden bankalar, 
diğer faiz işlem
leriyle birlikte 
toplam 3 katrilyon 
758 trilyon liralık 
faiz gelirine ulaştı. 
Sektörün toplam 
faiz giderleri ise 2 
katrilyon 237 trilyon 
lira seviyesinde 
kaldı.
Yaklaşık 750 trilyon 
liralık faiz dışı gelir 
sağlayan bankalar, 
1 katrilyon 345 trily
on lira da faiz dışı 
harcama yaptı. 
Ocak ayında kamu 
sermayeli

bankaların karı ise 
389 trilyon lira 
olarak belirlendi. 
Ocak sonu itibariyle 
97 katrilyon 280 tri
lyon liralık krediye 
ulaşan sektör, 
bunda en fazla payı 
17.1 katrilyon lira ile 
işletme kredilerine 
ayırdı.
Kredi kartları kul- 
landırımı 14.2 katri
lyon liraya 
ulaşırken, 13.6 
katrilyonluk ihracat 
kredisi, 12.7 katrily

onluk da tüketici 
kredisi kul
landırılmış durum
da.
Ocak sonu itibariyle 
bankaların döviz 
varlıkları 100.7 mil
yar dolar olurken, 
yükümlülükleri 
toplamı da 100.9 
milyar dolar olarak 
hesaplandı. Bunun 
sonunda Ocak ayın
da bankaların açık 
pozisyonu 
234 milyon dolar 
oldu.

‘Ekonomi reformla düzeltildi'
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Türkiye'de 
ekonomik göstergel
erdeki iyileşmelerin 

' yürütülen mali disi
plin ve reformların 
sonucu olduğunu 
söyledi. Unakıtan, 
"Bu ikisinin birlikte 
devam etmesi lazım 
ki Türkiye'deki 
başarılar kalıcı olsun 
aksi takdirde saman 
alevi gibi geçer 
gider” dedi.
Maliye Bakanı 
Unakıtan, Dedeman 
Otel'de düzenlenen 
Türkiye Avrupa Birliği 
Mali İşbirliği 
çerçevesinde Maliye 
Bakanlığı ile Fransa 
Ekonomi Maliye ve 
Sanayi Bakanlı 
tarafından ortak 
yürütülecek olan 
"Türk Kamu İç Mali 
Kontrol Sisteminin 
Uluslararası 
Standartlar ve AB 
Uygulamaları ile 
Uyumlaştırılması" 
projesinin açılış 
toplantısına katıldı. 
Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer 
Dinçer’in de katıldığı 
toplantının açılış 
Konuşmasını yapan 
Unakıtan, Türkiye'de

çok hızlı bir değişim 
yaşandığını, makro 
ekonomik göstergel
erde iyileşmeler 
olduğunu belirterek, 
"Akşam yattım, sabah 
kalktım Türkiye'de 
her şey düzeldi. Yok 
öyle bir şey. Bu işleri 
yaparsanız, bu 
reformları yaparsanız 
Türkiye iyileşiyor. 
Türkiye'de kamu 
mâliyesi bozulmak
sızın ve mali disiplin
den taviz verilmek
sizin uygulama 
devam edecek hem 
de yapısal reformlar 
devam edecek. Bu 
ikisinin birlikte 
devam etmesi lazım 
ki Türkiye'deki 
başarılar kalıcı olsun. 
Aksi takdirde saman 
alevi gibi geçer 
gider" dedi.
Geçmişte ekonominin 
yüzde 43-45'ini oluş
turan kamu 
mâliyesinin bugün 
ise yüzde 35'ler 
düzeyine 
düşürüldüğünü 
söyleyen Unakıtan, 
ekonominin bu kadar 
büyük bir kısmını 
kapsayan kamu 
mâliyesinin yöneti
minin çok önemli

olduğunu vurguladı. 
Unakıtan, 2000 ve 
2001 krizlerinin de 
kamu mali yönetimin
deki başarısızlıklar
dan kaynaklandığını 
savundu. Unakıtan, 
"Kamu mali yöneti
mindeki disiplin 
ortadan kalkmış, 
unutulmuş, göz ardı 
edilmiş" dedi.
Kamu mali yönetimin
deki başarısızlığın 
bedelini ağır faiz 
yükü olarak milletin 
ödediğini vurgulayan 
Unakıtan, "Milletin 
üzerine öyle ağır faiz 
yükleri bindirildi ki 
senede 40 milyar 
dolar faiz ödeme 
mecburiyetiyle karşı 
karşıya kaldı bu mil
let. Sebebi kamu mali 
yönetimindeki 
başarısızlıktır" dedi. 
Hükümetlerin en 
önemli işlevlerinden 
birisinin kamu mali 
yönetimini iyi idare 
etmek olduğunu vur
gulayan Unakıtan, 
"Eğer devletin geliri
ni, masraflarını iyi 
idare edemezsen, 
bütçenin disiplinini 
iyi idare edemezsen 
çek kuyruğunu gitsin 
ondan hayır gelmez.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor’un ziyafeti
Deri erk i ilkbahar gelişinde 

insanlar üzerindede değişik
lik fark edilir.

Muhakkak bütün canlılar
da yeniden canlanmlar oluy
or.

Nedense de sporda da 
Gemlik’te bir canlılık göze 
çarpar gibi.

İşte Zeytinspor’un faaliyeti 
; Basketbol, voleybol ve fut
bol.

Körfezspor, Umurbey, 
K. Kumla, Gemlikspor ve 
Kaymakamlık futbol turnu
vası.

Bir iki ay sonra minikler 
sahaya inecek. Sonra; her 
sene yapılan yaşlılar turnu
vası, devam eden okulların 
birbirleriyle yaptıkları müs
abakalar.

İşte burada iş, zaman 
zaman çok konuşan kişilere 
düşüyor.

Sporu seven bu kişiler 
devam eden bu müsabakaları 
seyredip, içlerinden su üzer
ine çıkan gençleri bir çatı 
altında toplayıp garet ettiler 
mi? Koskoca bir HAYIR..

Duymadım ve görmedim. 
Madeni araştıracak, içindeki 
cevheri bulacak, işleyecek ve 
piyasaya süreceksin. Kim 
yapacak!...

İçimizden hic kimse, 
‘Sayın Hoca, şu çocuk, şu

takım bana göre iyi, görm
enizi tavsiye ederim’ 
dedilirme? HAYIR...

Ahkam kesmeye gelince 
tereddüt etmeden yapılanı 
beğenmez, 'şöyle olması 
lazımdı’ deriz.

Ben buradan yazıyorum. 
Aileler çocuklarınızı kahve 
köşelerinden alıp, bir kulüpe 
yazdırdınız mı?

Okullar bitiyor. İşte 
Gemlikspor’un kulüp 
binasında; masa tenisi ve 
bilardo masaları gençleri 
bekliyor. Gemlikspor lokali 
kayıkhane Beden Terbiyesi 
binası.

Bu güzüde evlatlarımızı 
temiz hava ve temiz yerde 
boş zamalarını değer
lendirsinler.

Bu güzide evlatlarınız, 
temiz hava ve temiz yerde 
boş zamanlarını değer
lendirsinler.

Değerli veliler, çocuklarını 
kahve havasından uzak, 
temiz bir mekanda toplan
masını isteyin.

Gemlikspor yaz ayı 
sezonu açıldığında yelken ve 
futa sporu da faaliyete geçe
cek.

Evet Gemlik’te spor 
başlıyor.

Bu girişimler çok iyi, tesis 
yetersizliğine ne demeli.

DİNLENME

Bu hafta oynanması gereken Gemlikspor - Y.Selim maçı ilk 

devre bitimi nedeniyle oynanması icap eden maçlara, 

1 hafta ara verildi.

Beko Casio 298 SR 8 GA 811 03056 seri nolu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettim.

Renksan Boya Kimya İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

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
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?



31 Mart2005 Perşembe  KADIN ve ÇOCUK Sayl

‘Mutluluğu ısırın’ ŞİİR KÖŞESİ
■ >. Demir Ali BAY

En mutsuz anlarınız
da soluğu buz
dolabında alıyor ve 
ağzınızın suyu aka 
aka çikolataları, don
durmaları mideye 
indiriyorsanız, rahat
layın; bunun sebebi 
pisboğaz olmanız 
değil.
Bazı besinlerin ken
dinizi daha iyi his
setmenizi sağladığını 
biliyor muydunuz? 
Mesela çikolata. 
Kendinizi kötü his
settiğinizde niye 
çikolataya saldırıyor
sunuz? Niye ağzınıza 
yayılan çikolata tadı 
sizi rahatlatıyor? 
Aslında vücut, ken
disini iyi hissetmek 
için, besinleri 
parçalama yoluyla 
kendi kimyasallarını 
salgılar. Bunlara 
endorfin adı verilir. 
Eğer endorfin sal
gılanmasını sağlayan 
besinler yerseniz, 
beynin salgıladığı 
endorfinde de artış 
olur. Bazı vitamin ve 
mineraleksiklik- 
leriyse, endorfinin 
azalmasına sebep 
olur. Örneğin; vücut
ta yeterince B (özel
likle de B12) ve C 
vitaminlerinin 
olmayışı, ya da 
demir, potasyum,

Üstün çocuklara özel okul
Çocuğunuz çok 
yönlü ve üstün 
yetenekli mi? O 
zaman bu okula mut
laka başvurmalı. 
Türkiye’nin ilk ve tek 
üstün yetenekli * 
çocuklara eğitim 
veren okulu 
TEVİTÖL’de (Türk 
Eğitim Vakfı İnanç 
Türkeş Özel Lisesi) 
öğrenim şansına 
sahip olmak isteyen 
çocuklar için, 
TEVİTÖL’e başvuru
lar başladı. Yeni 
eğitim ve öğretim 
yılında okula 60 özel 
yetenekli öğrenci alı
nacak.
TEVİTÖL, ilköğretimi 
tamamlayıp, lise 
öğrenimine başlaya
cak, üstün yetenek
lere sahip çocuklar 
için çok özel bir fır- 

çinko gibi mineral
lerin eksikliği; kendi
nizi pek de keyifli 
hissetmemenize 
neden olabilir. Bu 
nedenle de bu ani 
duygusal değişiklik
lerden kaçınmakm 
için, diyetinize mod- 
unuzu yükselten, 
‘mutluluk besinleri’ni 
katmak faydalı ola
caktır.
Çikolata: Çikolatada 
bulunan n-asikle- 
tanoloamin 
kimyasalları, beyni 
uyararak endorfin 
salgılanmasının) 
sağlar. Bunun sonu
cunda da tüm çiko- 
latakoliklerin ve de 
Kalfiorniya’da bulu
nan Sinir Bilimleri 
Enstitüsü’ndeki bilim 
adamlarının bildikleri 
şey gerçekleşir: 
Kendinizi daha iyi 
hissetmeye 
başlarsınız.
Mutluluk derece
lendirmesi: 5 (5 
üzerinden) 
Besin değeri: Çiko
latada bol miktarda 
fenol bulunur. Fenol, 
kendinizi daha iyi 
hissetmenizi 
sağlayan bir antiok- 
sidandır. Ancak çiko
latada, aynı zamanda 
bol miktarda yağ, 
şeker ve kalori de 

sat. Çocuğunuzun 
resim, müzik, ede
biyat, matematik, 
fizik gibi sayısal ve 
sözel alanlarda 
üstün yeteneklere 
sahip olduğunu 
düşünüyorsanız, 
Türkiye’nin ilk ve tek 
üstün yetenekli 
öğrencilere eğitim 
veren okulu 
TEVİTÖL’ü ziyaret 
edip, bu okulu tanı-' 
malısınız.
Uzmanlar eşliğinde, 
5 günlük gözlem 
kampı...
Kısmi ve tam burslu 
olarak öğrenci alan 
TEVİTÖL’de eğitim 
alma ayrıcalığına 
sahip olmak için, 9 
Mayıs 2005’e kadar 
okula başvuru yapıl
ması gerekmekte. 21 
Mayıs 2005’te, 

bulunur. Çikolata 
şekerli olduğu için, 
kan şekeri seviyesini 
çok çabuk yükseltir. 
Bu da ani bir enerji 
artışına neden olur. 
Ancak bunu, gene 
aynı derecede hızlı 
bir düşüş izler. Bu 
nedenle, en iyisi 
çikolatayı kendinizi 
kötü hissettiğinizde 
yemek ve modunuzu 
düzeltmeye çalış
maktır.
Çilek: Çilek, C vita
mini açısından 
zengindir ki, bu da 
endorfin üretilme
sine ve demirin 
vücut tarafından 
erhilimine yardımcı 
olur. Ayrıca sinir
lerde olan ani 
değişiklikleri 
düzenleyen pota
syumdan da bol mik
tarda bulunur.
Çileğin kırmızı rengi, 
antosiyanidinden 
gelir. Bu, pekargoni- 
din adı. verilen bir 
flavonoiddir. Bunlar 
da içinde bulun
duğunuz duygusal 
durumu olumlu etk
ileyen özelliklerdir. 
Mutluluk derece
lendirmesi: 4 (5 
üzerinden) 
Besin değeri: 
İçerdiği şekerden 
ötürü yeterince tatlı 

başvuru yapan aday
lar okula davet edile
cek, algılama ve 
genel kültürü ölçen 
bir teste tabi tutula
cak. Test sonuçları
na göre en yüksek 
puanı alan 120 
öğrenci, Haziran’ın 
son haftası, psikolog 
ve uzman öğretmen
ler eşliğinde, 5 gün
lük İnceleme ve 
Gözlem kampına alı
nacak. Çok yönlü, 
üstün yetenekli, 
algılama, kavrama, 
iletişim düzeyi en 
yüksek olan 60 
öğrenci, yeni eğitim- 
öğretim yılında bu 
ayrıcalıklı okulda 
eğitim alma şansına 
sahip olacak.
TEVITÖL hakkında... 
Gebze 
Muallimköy’de, deniz

olan çilekte karbon
hidrat bulunmaz ama 
bir miktar lif içerir.
Gene çilekte bulunan 
flavonoidler, vücud
un zararlı toksinleri 
atmasını sağlayan 
güçlü antioksidan- 
lardır.
Dondurma: 
Dondurmanın çoğu 
çeşidinde, bol mik
tarda A ve B12 vita
mini bulunur. Ayrıca 
kalsiyum ve sütten 
yapıldığı için de pro
tein içerir.
Mutluluk derece
lendirmesi: 4 (5 
üzerinden) 
Besin değeri: En 
lezzetli dondurmalar 
genellikle yağ ve 
şeker açısından zen
gin olanlardır. Bu 
nedenle fazla sık 
tüketmemekte fayda 
vardır. Diyet olanları 
da denenebilir.
Makarna: Yağ içer
meyen makarnada 
protein ve bol mik
tarda karmaşık kar
bonhidratlar bulunur.

r

Birliğe Çağrı

Yediden yetmişe Türk vatandaşı ' 
Bizi korkutmasın hainin taşı 
Dört bir yana bakın, kaldırın başı 
Eğilmez, bükülmez dimdik duralım 
Bayrağa uzanan eli kıralım.

O bayrak ceddimin şanlı sembolü 
O bayrak uğruna verdik kan gölü 
Bu bayrak ki, sevginin gücü 
Eğilmez, bükülmez dimdik daralır 
Bayrağa uzanaıt eli kıralım.

Dünden bugüne var nice çatlak ses, 
Kudurmuşa lazım çelikten kafes 
Onların önünde tek ses, tek nefes 
Eğilmez, bükülmez dimdik duralım 
Bayrağa uzananeli kıralım.

Pişmanlık duymadan, vakit geçme 
Tuttuğumuz değer elden kaçmadaı 
Yanan çiğerimiz zehir içmeden 
Eğilmez, bükülmez dimdik duralın 
Bayrağa uzanan eli kıralım

ELEMAN ARANIYOR

kenarında, toplam 
416 dönümlük alan 
üzerine kurulu olan 
okul Avrupa stan
dartlarında fiziki 
şartlara ve eğitim 
kalitesine sahip. 
Akademik ve sosyal 
olmak üzere iki alan
da da özel eğitim 
veren okulda okuyan 
öğrencilerin eğitim
leri oldukça masraflı. 
Türkiye’nin eğitime 
destek veren en 
köklü vakfı olan TEV 
(Türk Eğitim 
Vakfı)’nın okulu olan 
TEVİTÖL’de eğitim 
alan öğrencilerin 
masraflarının önemli 
bir kısmını TEV 
karşılıyor. Okul, tam 
burslu ve kısmi 
burslu olarak eğitim 
veriyor.

İş yerimizde çalışmak üzere 
Deneyimli bay ve bayan 

- Garson
- Kasiyer

- Yıkamaci 
aranmaktadır. 

Başvuruların şahsen yapılması 
gerekmektedir.

Adres; Yeni Yalova yolu 2. km 
Tel: (0.224) 514 07 66 
ARHAN PETROL

SATILIK VİLLA
l ^tnurbey Pohıtkan 

C'iHİtle.'ii'mle restore eılibniş, 
ku/l<ınuna tiaz.tr

2 kaftt. bahçeli, icat katarifierk 
Sahibirtdea Şafttık

Te/ : 513 96 33

UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA! 
İLAN

Belediyemize ait Kasabamız Çarşı 
Meydanında MHP Belde Teşkilatı’nğan 
boşalan dükkan, iş yeri olarak kullanılmak 
şartıyla; aylık muhammel bedel 65 YTL 
bedelle 12 Nisan 2005 Sah günü 
saat: 14,oo’de açık arttırma suretiyle kirayı 
verilecektir.

Şartnamesi mesai saatlerinde 
Belediyemizde görülebilir.

Keyfiyet ilan olunur.
B-138^, I

tiaz.tr
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tetamztti önemi
pekmez hızla kana 

t karışabilecek nite- 
j likte bir gıda mad

desi olduğundan 
acil enerji ihtiyacı 
için gerekli bir 
gıda maddesidir.

j| İki yemek kaşığı 
| (20 g) pekmez 
1 insan vücudu için 
I çok değerli olan 2

i mg demir, 80 mg 
kalsiyum ve 58 
kcal enerjiyi içer
mektedir.
Büyüme çağındaki 
çocuklar, işçiler, 
sporcular, gebe 
emzikli anneler 

ı için eşsiz bir gıda 
maddesidir.
Pekmez ayrıca 100

. gramında 0.014

mg Vit B1 0.15 mg 
Vit B2,1,4 mg 
nisain içermekte
dir. Bu özellikleri 
açısından bala 
göre daha zengin 
olduğu tespit 
edilmiştir.
Yapılan bir diğer 
araştırmaya göre 
1 kg üzüm ve 200

gr pekmezin kalori 
açısından 1150 gr 
süte, 300 gr 
ekmeğe , 390 gr 
ete eşdeğer 
olduğu belir
tilmektedir.
Ayrıca pekmezde 
bulunan şeker
lerin, glukoz ve 
früktoz halinde

TUTKU BEBEK (SEEDOF CHUCKY)
sZAaT Rez.Tel:5l3 64 06
jum Pardon • Balans ve ManevraVfSINEMASI’NDA 

BU HAFTA Rez. Tel: 512 0346

olması sebebiyle 
bebek ve çocuk
ların beslen
mesinde büyük 
öneme sahiptir. 
Hem sindirim sis
teminde parçalan
masına gerek 
yoktur, hem de 
kana geçmede ek 
bir enerjiye gerek 
duyulmadan 
hücre dışından 
içine basit düfüzy- 
onla geçişi 
sağlanır, bu 
nedenle özellikle 
enerji aktivitesi 
yüksek olan 
çocuklarda ve 
sporcularda ener
jinin pekmezle 
sağlanmasının 
büyük önemi 
vardır. Üzüm ve 
pekmezin 
içerdiği demir 
(16mg/kg) kolayca 
emilmekte ve gün

lük demir ihtiy
acının % 35'i bu 
ürünlerce 
karşılanabil
mektedir.

H peynirde 
'aflatoksin1 
bulundu

Atatürk Üniversite
si Veteriner 
Fakültesi Besin 
Hijyeni ve 
Teknolojisi 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Atasever, 
ülkemizde yaygın 
olarak tüketilen 
küflü peynirde, 
başta kanser 
olmak üzere birçok 
hastalığın ortaya 
çıkmasında etkisi 
bulunan aflatoksin 
maddesi tespit

ettiklerini bildirdi. 
Doç. Dr. Atasever, 

değişik mar
ketlerde satışa 
sunulan 50 değişik 
türde küflü peynir 
üzerinde 3 ay 
süren araştırmanın 
sonucunda 
tüketilen peynir
lerin yüzde 88'inde 
aflatoksin maddesi 
ortaya çıktığını, 
bunun da halk 
sağlığı açısından 
büyük risk oluştur
duğunu ifade etti.
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r GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ(5 W 2
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 5İ3 45 03
Stâtyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
Yehikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dirilenme Tes. . 513 23 94■ ’V ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■ 
a: m i otr-

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
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
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31 Mart 2005 Perşembe KErfez Sayfj

Küçük futbolcular büyük oynuyorlar
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlköğretim 
Okulları arasında 
düzenlenen 
Kaymakamlık 
Küçükler Futbol 
Turnuvası'nda 
heyecanlı maçlar 

devam ediyor. 
Küçük futbolcu
ların ortaya koy
duğu güzel futbol 
tribünleri doldu
ran öğrencileri 
coştururken iddi
alı takımlar 
maçlarını kazan

maya devam 
ediyor.
Turnuvanın dün 
oynanan 
maçlarında 11 
Eylül İlköğretim 
takımı Şükrü 
Şenol'u 3-2 yen- 
erken zorlandı.

İlk günün flaş 
ekiplerinden olan 
Hamidiye İlköğre
tim ise galibiyet 
serisini dün de 
devam ettirerek 
Şehit Etem'i 2-0 

yenerek moral 
buldu.
İlk günün galip
lerinden olan 
Lale-Kemal Kılıç, 
Atatürk İlköğre
timi 3-1'le

geçerken turnu
vanın iddialı 
takımlarından 
Cumhuriyet.ise 
Şehit Cemal'i 5-0 
yenerek rakipler
ine gözdağı verdi

Çelil 8ıw tein ce^elt Wi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim İl 
Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
Liseli 
Gençler 
Voleybol 
Birinciliği'nd 
e Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi 
Bayanlarda 
çeyrek finale 
adını 
yazdırdı. 
Bursa 
Coşkunöz 
kapalı salo
nunda 
devam eden 
maçlarda 
Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi Bayan 
Voleybol

Celal Bayar Anadolu Lisesi voleybol takımı
takımı dün 
oynadığı 
maçta Nilüfer 
Ticaret 
Meslek 
Lisesini, 25- 
12 ve 25-8'lik 
setlerle
2-0 yenerek

çeyrek finale 
-çıktı.
Grubunda 
Bursa 
Anadolu 
Lisesi'nin 
ardından 
grup İkincisi 
olarak çeyrek

finalde 
mücadele 
edecek olan 
Celal Bayar'lı 
bayanlar 
finallerde 
iddialı 
oldukları 
söylediler.

Teşekkür
Eşimin hamileliği sırasında tedavisini 

yürüten, dün de doğumunu 
gerçekleştiren

Muammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi

Kadın Doğum servisi hekimlerinden 
Op. Uz. Dr.

Selim AKGÜN’e
Hastane Başhemşiresi 
Gülay KORUYUCU’ya 
Servis hemşirelerine, 

ebelerine ve hasta bakıcılarına 
ve tüm personeline teşekkürü 

borç bilirim
Kadri GÜLER

■
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