
Ak Parti ilçe Başkanı Enver Şahin, ödemelere düşük gelişmişlik göstenen ilçelerden başlandığını söyledi

poğrudan gelir desteği Nisan’da ödenecek’
»çilere her yıl ödenemekte olarTDoğrudan gelir Desteği” paralarının Gemli, Gürsu, İnegöl, Karacabey, Kestel, Mudanya, 
[stafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, Nisan ayının son haftasından itibaren ödemelerin yapılacağını 
jyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, bu proje ile 2.74 milyon çiftçinin kayıt altına alındığını bildirdi. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

<<■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■i
f Nisan 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Gazeteciler TCK 
için yürüdü

1 Nisan’da yürürlüğe gireceği açık
lanan, ancak gelen tepkiler üzerine 
yürürlük tarihi 1 Haziran'a ertelen
mesi kararlaştırılan yeni TCK'nın 
basın özgürlüğünü kısıtlayan mad
delerine tepki gösteren Bursa medya 
çalışanları yürüyüş yaptı.

Orhangazi Asil Çelik Fabrikasına Gemlik’ten işçi götüren servis otobüsü devrildi 25 işçi yaralandı

Asil Çelik işçileri ölümden döndü
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Teşekkür
| Aramıza Özgür Güler’in katılması, 
'benim ve eşim kadar dostlarımı da 
sevindirmişki, iki gündür telefonlarımız 

ksusmuyor.
! Başta, Hastaneye çiçek gönderme 
«4ütfunda bulunan Kaymakamımız 
Mehmet Baygül'e olmak üzere tüm 
dostlara teşekkür ediyorııpı.

i Telefonlarla bentle eşirpi arayanlara, 
hastaneye ve büroma gelenlere de 
teşekkürler.. V

Özgür bebek şimdi hiçbir şeyden 
habersiz, yaşama4 gözlerini açma 
çabasında..

Ama, o da büyüyecek ve bu karmaşık 
dünyanın destleriyle yaşamını 
sürdürecek.

, Tüm çocuklar canlarımız..
I Onlar bizim geleceğimiz..
। Yeni dünyayı biçimlendirecekler 
onlar..

I Yeterki sağlıklı olsunlar..
* Yeterki Barış hüküm sürdüğü bir 
dünyada yaşasınlar..

Barışın olmadığı yerlerde en büyük 
t kıyımları çocuklar yaşıyorlar..

Füzelerin, şarapnellerin, kurşunların 
bombaların olmadığı bir dünya onların 

l olsun..
Sevgi ile şevkat ile büyüsünler..

L Teşekkürler..

Orhangazi'deki Asilçelik Fabrikası'na 
Gemlik'ten işçi taşıyan 16 ZN 537 
plakalı Tarık Bozkurt yönetimindeki 
servis otobüsü Karsak Boğazı'nda 
devrildi. Seyir halindeyken direksi 
yonunun kilitlendiği öne sürülen oto
büsün yaklaşık 40 metre sürüklendiği 
kazada, otobüste 35 işçi bulunuyordu. 
Otobüsteki İişçilerden 25’i Gemlik ve 
Orhangazideki hastanelere kaldırıldı. 
Kazada şans eseri ölen olmadı.
Otobüs şoförü Tarık Bozkurt, kavşağa 
yaklaştığı sırada direksiyonun 
kitlendiğini söyledi. Haberi sayfa 3’de
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Vicdanca

Lay lay lom gazeteciliği

Yaşar Kemal,"Bugün gazete adı altında ren
kli magazin dergileri çıkarıyoruz..." demiş yıllar 
önce..

O dönemin gazetecileri çok öngörülüymüş.
Gazeteleri magazinleştirmişler.
Toplumu uyutmuşlar. Uyuşturmuşlar.
Bugünün "tablosunu” hazırlamak için 

ellerinden gelen katkıyı esirgememişler.
Ama buna rağmen yaranamamışlar.
Demek ki "dümen suyunda" olmak doğru 

bir yöntem değil. Daha da fazlası isteniyor.
Bugün 1 Nisan..
Haziran ayında yürürlüğe giren Başbakan'ın 

özgürlükçü olmasıyla övündüğü Basın
Yasası'nın alanlarını daraltan Yeni Türk 

Ceza Yasası yürürlüğe giriyor.
Basın Yasası, gazeteciler için hapis 

cezalarını kaldırırken, 1 Nisan tarihinde yürür
lüğe girecek olan yeni Türk Ceza Yasası'nın 
(TCY) toplam 23 hükmü basın yoluyla işlenen 
suçlara hapis cezası getiriyor.

Çelişkiye dikkat..
Şaka gibi bir yasa ama..
Yürürlüğe girdiğine göre, bu diyardan da 

gitmeyi düşünmediğimize göre deveyi güde
ceğiz.

Yazılarımızı yazarken, yanımızda bir 
avukatımnız ve bir de mutlaka Yeni Ceza 
Yasası ve Basın Yasası'nı bulundurmak zorun
dayız.

Yani yasalara uygun, etliye sütlüye karış
mayan, suya sabuna dıkunmayan yazılar yaza
cağız.

Sizin anlayacağınız lay lay lom..
Onun için de bu yazımızda Yeni Türk Ceza 

Yasası'nın kadrine uğramamak için, gazeteciler 
için mizahi bir dille hazırlanmış yeni sözlüğü 
bilgilerinize sunalım.

Hırsız: Kaynak arayışı içinde olan girişimci 
vatandaş

Hortumcu: Hortumun emiş özelliğini parasal 
alana uygulayan buluş adamı

Rüşvetçi: Benim memurum işini bilir felse
fesinin masum müridi

Sahtekar: Bir şeyin aynısını yapma 
derdindeki yaratıcı insan

Kalpazan: Merkez Bankası fahri çalışanı
Tecavüzcü: Güzellikler karşısında çaresiz 

kalan yiğit
Holigan: Döner bıçakla gezen spor düşkünü 
Kapkaççı: Kadınların çantasında ne 

olduğunu çok merak eden macera tutkunu kişi
lik.

Uyuşturucu satıcısı: Mutluluk peşindeki 
insanları hatır için madde bağımlısı yapan 
dost

Kadın satıcısı: Dostlarını birbiriyle tanıştırıp 
yüzdesini alan güzel huylu insan

Kiralık katil: Para ile kişiliğini satmayan 
mütevazı yaratık

Yankesici: Cebimizdekilere ilgi ve tutkuyla 
yandan yaklaşan muzip

Dolandırıcı: Saf vatandaşlara şaka yapan 
komik ruhlu masum

Mafya: Yasaların olmadığı bir toplumda 
işlerin daha kolay yürüdüğünü ispata yönelik 
özel kuruluş.

Beraber yürüdük buzlu yollarda....

AKP’ye destek olmaktan vazgeçen
ler...

Aynı yollarda yürüyenler ve 
yürümeyenler... ,

Erkan Mumcu’nun partiden ve 
bakanlık koltuğundan istifasının ardın
dan AKP’de bazı milletvekilleri pusula 
değiştirdi!.

“...Beraber yürüdük aynı 
yollarda”..şarkısına inat..

Milletvekilliğinden ve partiden 
ayrılanlara dikkat etmek lazım; onlar 
eski partilerine dönenler..

Öyle olmasa bağımsız milletvekili 
olarak kalırlar..

Bence AKP’liler yeni bir şarkı 
bestelemeliler.

Adı da “Buzdan sözler”...
Baksanız ya, bahar da geldi.. Güneş 

ışınları da çıkıyor..
Böyle olunca buzlar da erimeye 

başlıyor..
AKP kanadında da erimeler başladı..
Bu konuya nereden geldim?!
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep

Aygün’ün gazetemiz Körfez’de 
okuduğum açıklamaları dikkat çekiciy
di.

AKP ve Saadet Partisi..
Bunlar birbirlerinden doğmadı mı?
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep

Aygün, Başbakan Erdoğan’ın, “ Çuval 
içindeki çürükler “ deyiminin muhalif 
tavırlarıyla dikkat çeken Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a hitap edip 
etmediğini anlamaya çalışıyor..

Aygün, Yerel Yönetimler Yasası

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

bünyesinde, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne dahil edilen 24 yeni belde 
ve ilçe belediyesinden 23’ünün tüm 
hazırlıklarını tamamlayarak yetki devri ■ 
protokollerini imzaladıklarını , 
Turgut’un ise işi yokuşa sürmesi ve 
olmadık taleplerde bulunması sebe
biyle protokolü imzalamayıp, hazırlık 
için bir adım dahi atmadığına işaret 
ediyor.

Aygün uyarıyor...
Gemliklinin işi zor., hizmetler aksay

acak, bürokratik işlemler artacak..
Deniz kasabamızda işler aksayacak. 
SSK Hastanelerinde, hastaların 

nüfus cüzdanı, sağlık karnesi vb. 
fotokopi işlemleri kalktı ya.. Bürokratik 
işlemlerden söz ediyorum..

Artık Gemlikliler, belediye ile ilgili 
işlemlerde bürokratik sorunlarla 
debelleşecek..

Belediye -Bursa arasında yollara 
düşecekler!

Göbekbağı meselesi.. 
Ne olacak?
Gemlik SSK Hastanesi olacak!!! 
Kuyruklar, evraklar..İtilip kakılmalar..] 
Başhekimi de Turgut!.
Başkan’ın işi zor.. Peki niye zoru 

seçiyor..
Bilemeyiz.. Bir bildiği vardır!..
Olan benim Gemliklime oluyor... 
‘Beraber yürüdük biz bu yollar

da...”..
Ne diyelim?!
Beraber eridik buzlu yollarda ...
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: Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, ödemelere düşük gelişmişlik göstenen ilçelerden başlandığını söyledi

Mu 0 Mi fa'da ötetf
Çiftçilere her yıl ödenemekte olan”Doğrudan gelir Desteği” paralarının Gemli, Gürsu, İnegöl, 

Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım 
'^çelerinde, Nisan ayının son haftasından itibaren ödemelerin yapılacağını söyleyen Ak Parti 

İlçe Başkanı Enver Şahin, bu proje ile 2.74 milyon çiftçinin kayıt altına alındığını bildirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çiftçilere ödenen 
“Doğrudan Gelir 
Desteği” bedellerinin 
Nisan ayı sonundan 
itibaren ödenmeye 
başlayacağı 
öğrenildi.
Konuyla ilgili bilgi 
veren AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 

. üç gruba ayrılan 
jlEbursa ilçelerinden 
rGemlik'in üçüncü 

grupta olduğunu ve 
ödemelerin Nisan ayı 
sonundan itibaren 
başlayacağını 
açıkladı.
Partinin Tarım 
Politikasının 
ekonomiyi ve çiftçi
lerimizi olumlu yönde 
etkileyen, tarımsal 
verimliliği artıracak 

alt yapı projelerinden 
olan “Doğrudan Gelir 
Desteği” (DGD) 
konusunda açıklama
da bulunan Enver 
Şahin, 2004 yılı birin
ci grup ödemelerinin 
Büyükorhan ile Keleş 
ilçelerinde Şubat ayı 
içinde yapıldığını 
bildirdi.
Şahin, ikinci grupta 
bulunan Harmancık, 
İznik, Orhaneli ve 
Yenişehir'deki 
çiftçilere Mart ayı 
içinde ödeme yapıl
maya başlandığını, 
Gemlik'in üçüncü 
grupta olduğu ilçeler
den Gürsu, İnegöl, 
Karacabey, Kestel, 
Mudanya, 
Mustafakemalpaşa, 
Nilüfer, Orhangazi,

Osmangazi ve 
Yıldırım ilçelerine ise, 
Nisan ayının son haf
tasından itibaren 
ödemelerin yapıla
cağını söyledi.
Enver Şahin, 
“Doğrudan Gelir 
Desteği” 2004 yılı 
uygulamaları kap
samında yaklaşık 
2.74 milyon çiftçinin 
kayıt altına alındığını 
da bildirdi.
Bu çiftçilerin tarımsal 
üretimde bulunduk
ları 16.7 milyon hek
tarlık arazileri için 
yaklaşık 2.7 milyar 
YTL tahakkuk etti 
rildiğini açıklayan 
Şahin, "Doğrudan 
Gelir Desteği” 2004 
yılı uygulamaları ile 
ilgili ödemelerde;

ilçelerin sosyo- alınmış olup, bulunan ilçelerden
ekonomik gelişmişlik ödemelere düşük başlanmıştır" şek-
düzeyleri dikkâte gelişmişlik düzeyinde linde konuştu.

M ÇA is# ölûmtfeu ıH
Orhangazi'deki Asilçelik Fabrikası'na Gemlik'ten işçi taşıyan servis otobüsü 
Karsak Boğazı'nda devrildi. Seyir halindeyken direksiyonunun kilitlendiği öne 
sürülen otobüsün yaklaşık 40 metre sürüklendiği kazada, 25 işçi yaralandı.

Orhangazi sınırların
da bulunan Asilçelik 
Fabrikasına 
Gemlik’ten işiçi 
götüren servis oto
büsünün direksiy
onu kilitlenince araç 
devrilidi.
Kaza dün akşam 
saatlerinde Gemlik- 
Orhangazi karayolu 
Karsak Kavşağı 
yakınlarında mey
dana geldi.
Öğrenildiğine göre, 
ilçemizden Asilçelik 
Fabrikası'na gece 

vardiyasına işçi 
taşıyan Tarık 
Bozkurt yönetimin
deki 16 ZN 537 
plakalı servis oto
büsünü seyir 
halindeyken direk
siyonu kilitlendi. 
OTOBÜS DEVRİLDİ 
Bu sırada 35 işçiyi 
taşıyan otobüs kon
trolden çıktı ve 
devrildikten sonra 
yaklaşık 40 metre 
sürüklendi.
Şans eseri bir başka 
aracın karışmadığı 

kazada, otobüsteki 
işçilerden 25'i yara
landı.
Yaralı işçiler bölgeye 
sevk edilen 
ambulanslarla 
Gemlik'teki sağlık 
kuruluşlarında 
tedavi altına 
alınırken, hastane 
lerde izinli doktorlar 
mesaiye çağrıldı.
Yaralıların 
durumunun ağır 
olmadığı, birçoğu
nun da ayaktaki 
tedavilerinin ardın

dan taburcu edildik
leri bildirildi.
Bu arada, jandar
manın ifadesine 
başvurduğu sürücü 
Tarık Bozkurt, 
"Kavşağa yak
laştığımız sırada 
otobüsün direksiy
onu kilitlendi. Araç 
kontrolden çıktı ve 
devrildi.
Tek tesellimiz can • 
kaybının olmaması" 
dedi.
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.
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Özel Körfez Polikliniği çalışan memur ve memur emeklisine fark ödetmeden sağlık hizmeti atağı başlattı.

Memur ve emeklisine Körfez avantajı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Özel Körfez 
Polikliniği çalışan 
memur ve memur 
emeklisine fark 
ödetmeden sağlık 
hizmeti atağı 
başlattı.
Emekli Sandığı'na 
bağlı memur ve 
emeklilerine 
yönelik başlatılan 

hizmet atağından 
hastane yada 
sağlık merkez
lerinde sıra bekle
mek istemeyen 
hastalar 
ihtiyaçlarını 
hemen görecek
ler.
Kesintisiz 24 saat 
hizmet veren 
Özel Körfez 
Polikliniği'nde 

arzu ettiğiniz her 
saat doktor ve 
hemşire bulabile
ceksiniz.
Maliye Bakanlığı, 
Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü 
ve ilgili Sağlık 
kuruluşu arasında 
yapılan anlaşma 
çerçevesinde 
başlatılan sağlık 
hizmetinde hasta

lardan hiçbir ek 
ücret istenmeye
ceği öğrenildi.
Poliklinikte, 
Laboratuar 
hizmetlerinin yanı 
sıra Röntgen 
dahil tüm tetkik
lerden hiçbir ek 

ücret alınmadan 
yapılacak.
Özel Körfez 
Polikliniği 
doktor ve sağlık 
ekibi, yeni 
çıkarılan sağlık 
yasası ile özel 
sağlık kuru

luşlarından fay
dalanmak isteyen 
Memur ve 
Emeklilerine en 
iyi hizmeti ver
mek amacıyla 
çalışmalarını 
sürdüreceklerini 
söylediler.

Fırtına geliyor Türkeş anılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
yaklaşan Poyraz 
fırtınası için 
vatandaşları 
uyardı.
Bursa Valiliği 
tarafından yapılan 
fırtına uyarısını 

vatandaşlara 
duyuran ilçe 
Kaymakamlığı, 
Meteoroloji'den 
alınan bilgi 
doğrultusunda 
Bursa ve 
Çevresinde 3 gün 
süreyle etkili ola
cak Poyraz'ın 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şek

linde eseceği bil
gisini verdi.
Bu nedenle, deniz 
ulaşımı ve 
balıkçıları özellik
le ilgilendiren 
Poyraz fırtınasın
dan vatandaşların 
zarar 
görmemeleri için 
dikkatli olmaları 
istendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin kurucusu 
eski Genel Başkan 
Merhum Alpaslan 
Türkeş ölümünün 
8. yılında anılıyor. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Derneği Temsilciliği 
tarafından Milton 
Gazinosu'nda bu 
akşam saat 19.30 da 

' Hyitres
R8ş»rr, İtile iti çî^miîIcn kvkvk düifnhRİsc,

Tvaklük ijURiıft vt şvımusA, Isla m ahlak w yoksullıM
MtAŞA,*dı«l(m fMUŞA, BlKllqt,k*<dQlİ^C,kt5A<:» k*k yolu, 
HekilUT yoUıtAlUkı ÇA^Mtıyoaır*.

Vefatının ^-Yıldönümünde
BAŞBÜĞ'U ANMA PROGRAMI

Program
Açılış Konuşması
Kuran ı Karim Okunması 
Sinevizyon g&ucriai

Düzenleyen: Ctrnlık ÜKİî Otağı Dergin' TtotsüeiHgf
Tarih; 01. Nisan 2005 Cuma Günü 
Saat: 19 30 da

düzenlenen anma 
törenine Partinin 
eski Genel Sekreteri 
Naci Memiş ile 
MKYK üyesi İsmet 
Büyükataman, İl 
Başkanı Necati 
Özensoy ile yöne
tim kurulu üyeleri 
ve partililer 
katılacak.
Yemekli olarak

düzenlenen anma 
töreninde Alpaslan 
Türkeş'i anlatan 
konuşmaların ardın
dan kuran-ı Kerim 
okunacak.
Törende 
ayrıca Alpaslan 
Türkeş'in yaşamın
dan kesitler içeren 
Sinevizyon 
de yapılacak.

bÛrs^^İÂkİmTvS-
VE KENT 

GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM 

ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 

TEL : (0.224) 513 96 83
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DSİ tarafından başlatılan Karsak deresi ıslah çalışmaları sürüyor

Karsak deresinde temizlik başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
DSİ tarafından 
başlatılan Karsak 
deresi ıslah çalış* 
maları sürüyor.
Yaz aylarında 
adeta sinek 
üretir hale 
dönüşen Karsak 
deresinde 
başlatılan ıslah 
çalışması içinde 
dere yatağının 
kenarlarında bulu
nan toprak dol
gusu temizleniyor. 
Uzun yıllar ilgisizlik 
nedeniyle temi
zlenmeyen Karsak 
deresinin 
Gemlik'in 
Büyükşehir sınır
larına dahil 
edilmesinden 
sonra ıslah çalış
malarının başlatıl
ması sevindirici 
olurken çevrede 
oturan vatan
daşların dilekleri 
ise yaklaşan sıcak 
havalarda derenin 
sinek yuvası 
olmaması.

Cafe'lerde * 
plili Mm
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe içinde 
bulunan Cafe'lerin 
düzenledikleri özel 
günlerde yaptıkları 
gürültü insanları 
rahatsız ediyor. 
Canlı müzikle 
başlatılan gürültü 
eğlencenin 
ilerleyen saat
lerinde dozunu 
yükseltmeye 
başlayınca olanlar 
çevrede yaşanlara 
oluyor.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden

izin alındığını öne 
sürerek başlatılan 
canlı müzikle 
gürültüde aşırıya 
kaçılması bireysel 
özgürlüklerin 
başladığı 
günümüzde 
anlaşılması 
mümkün 
olmuyor.
Polis'ten alındığı 
ileri sürülen bu 
izinlerin çalışma 
izni mi, yoksa 
gürültü yapma izni 
mi olduğu ise 
merak konusu 
oluyor.

GÛ/tlf MSTfiUfiRNT'Tfl

Bursa’da insan kaynakları 
zirvesi başlıyor

Her Aksam Canlı Müzik ve Fasıl 
Zenginmezeçeşitleri-sıcaklzgara- 

Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 
servisimizle hizmetinizdeyiz 

Dıgıtürk
Müessesemizde izlenebilir

SaLonumuz Düçün, Sünnet. Nİşan, 
KokîEyl ve GünLerİnİz İçİn 

kİRAyA VERİLİR

Tel: (0.224) 514 36 00 - 513 49 24

4. Bursa İnsan 
Kaynakları Zirvesi 
yarın başlıyor. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Personel 
Yöneticileri Derneği 
(PERYÖN) ve As 
Kültür Merkezi'nin 
ortak organizasy
onuyla düzenlenen 
ve BTSO'nun organ
ize sanayi bölgesin
deki binasında iki 
gün sürecek olan 4. 
Bursa İnsan 
Kaynakları 
Zirvesi'nin bu yılkı 
teması, 
"Organizasyonel 
Etkinlik ve 
Kurumsal Yönetim" 
olarak belirlendi.
Yarın saat 09.00'da 
açılış konuşmalarıy
la başlayacak olan 
zirvenin ana otu
rumlarında Reg 
Hibbert "Yalın 
Yönetim", Prof. Dr. 
Arman Kırım "iş 
Hayatında 
Farklılaşma", Doktor 
Necdet Kenar

"Rekabet Gücü 
Verimlilik ve 
Etkinlik", Ali 
Saydam "Kariyer ve 
Adabı Muaşeret" 
başlıklı konuşmalar 
yapacak.
Zirve kapsamındaki 
konferans, paralel 
oturum ve pan
ellerde ise yönetim 
ve insan kaynakları 
alanındaki gelişmel
er incelenecek, 
başarılı uygulamalar 
paylaşılacak, ulusal 
ve uluslararası alan
da uzmanların 
değerlendirmeleri 
alınacak.
4. Bursa İnsan 
Kaynakları 
Zirvesi'nde, insan 
yönetimi, ekip çalış
ması, özgün 
yaratıcılık, perfor
mans yönetimi gjbi 
konuların ele alın
masıyla, ülke, bölge, 
şirket ve ailelerin 
geleceği ile kariyer 
planlamalarına yön 
verilecek
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DIŞ HABER

Suriye’de yolcu 
otobüsleri çarcıştı:30 ölü

Site sünni adayı reddetti

Suriye'de yolcu 
otobüsleri 
çarpıştı: 30 ölü 
Suriye'nin 
güneyinde iki 
yolcu oto
büsünün çarpış
ması sonucu 30 
kişi öldü. Feci 
kazada 44 kişi de 
yaralandı.
Suriye haber 
ajansı SANA, 
başkent Şam'ın 
106 kilometre 
güneyinde mey
dana gelen kaza

da 44 kişinin 
yaralandığını 
bildirdi.
Haberde, 
yaralılardan

4'ünün durumu
nun ağır olduğu, 
kazaya aşırı hızın 
yol açtığı 
belirtildi.

Irak meclisinin Şii 
milletvekilleri, 
Sünni parlamenter
lerin meclis 
başkanı adayını 
reddetti.
Şii din adamlarınca 
desteklenen Irak 
Birleşik İttifakı'nın 
listesinden seçilen 
Dava partisinin iki 
numaralı ismi 
Cevad Maliki, 
Sünnilerin Mişaan 
Cuburi'yi meclis 
başkanlığına aday 
gösterdiklerini, 
ancak kendilerinin 
bu ismi kesinlikle 
reddettiklerini ve 
bunu bildirdiklerini 
söyledi.
Maliki, "Sünnilerin 
istedikleri ismi 
sunma, ancak

kendilerinin bunu 
reddetme hakları 
bulunduğunu, zira 
meclis başkan
lığının çok önemli 
bir görev 
olduğunu" belirtti. 
Meclisteki çok az 
sayıdaki Sünni mil
letvekilinin adayı 
Cuburi ise 
adaylığının red
dedilmesine büyük

tepki göstererek, 
"Bu Arap 
Sünnilerin seçimiy- 
di. Şiiler İbrahim 
Caferi'yi başbakan
lığa, Kürtler Celal 
Talabani'yi devlet 
başkanlığına 
seçtiğinde kimse 
bize danışmadı" 
diye konuştu.

Beko Casio 108 SR MF A E 753 01102 008 seri nolu 
yazar kasa ruhsatımı 23.2.2005 tarihinde 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Ali HAN

BAYRAMOĞLITNDAN
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

Ve ABD isühbafal halalarmt açıklıyor
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde Irak 
Savaşı öncesi 
yapılan istihbarat 
hatalarını soruştu
ran bir komisyon, 
başlıca hatanın 
farklı fikirlere kulak 
vermemekten kay
naklandığına karar 
verdi.
Gizli toplantılar 
yapan ve bulgu
larını bugün 
kamuoyuna açıklay
acak olan komisy
onun, Kuzey Kore 
ve İran'daki istih
barat toplama 
faaliyetlerini de 
masaya yatırdığı ve 
burada da ciddi 
yanlışlar yapıldığı 
sonucuna vardığı 
belirtildi.
Bir yüksek yargıç 
ve bir senatörün 
başkanlık ettiği 
komisyon, Beyaz 
Saray'a Irak Savaşı 
öncesinde sağlanan 
istihbaratın neden 
utanç verici ölçüde 
yanlış olduğunu 
araştırmak üzere 
kurulmuştu.
Ancak komisyona, 
herhangi bir 
değişiklik olup

olmadığını ve tekrar etti.
aynı hatalara 
düşülüp 
düşülmeyeceğini 
tespit etmesi gibi 
bir görev de verildi. 
Komisyon raporun
da İran ve Kuzey 
Kore hakkında da 
bazı bölümler 
bulunuyor.
Bu bölümler gizli 
tutulacak ancak 
komisyonun 
görüşüne başvur
duğu bir uzman, 
New York Times 
gazetesine yaptığı 
açıklamada, rapor
da Kuzey Kore 
hakkındaki istih
barat bilgilerinde 
büyük eksiklik 
olduğunun ve İran 
konusunda da daha 
iyi bir noktada 
bulunulmadığının 
belirtildiğini ifade

Komisyonun, 
Amerikan istihbarat 
kuramlarına, bu ve 
benzeri kritik ülkel
erde yeterince ajanı 
bulunmadığına dair 
geçmişte yapılan 
eleştirileri tekrarla
ması beklenmiyor. 
Beyaz saray, 
raporun Irak Savaşı 
öncesi rjerelerde 
hata yapıldığını 
tespit eden güve
nilir bir araştırma 
olduğunu 
söylüyor.
Yetkililer de, 
komisyonun 
geçmişte yapılan 
soruşturmalara 
paralel olarak, 
siyasi müdahaleyi 
yapılan hatalar 
arasında göster
mediğine dikkat 
çekiyor.
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Yeni TCK 1 
Haziran’a ertelendi

BajMarayyrf dışımla tetolimto
Yeni TCK'nın yürür
lülük tarihini 1 
Haziran’a erteleyen 
önerge kabul edileli. 
Gümrük 

Müsteşarlığı dün 
toplam 10 değişiklik 
önergesi gönderdiği, 
Türk Parasını 
Koruma Kanunu'nda 
büyük boşluk doğa
cağı bu çerçevede 
de 3 değişiklik öner
gesi geldiği öğre
nilirken, doğabilecek 
başka sakıncalar da 
dikkate alınarak 
TCK, CMK, CİK, 
Kabahatlar kanunu 
ve bunların uygula
malarına ilişkin 
yasaların yürürlük 
tarihinin ertelenmesi 
istendi.
Teklif ile TCK'nın 
yürürlüğü 1 
Haziran’a ertelendi. 
Bundan sonra 
Cumhurbaşkanı 
tarafından ertele
menin onaylanarak 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayınlanması bek
leniyor.

ŞENEN
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

w işer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

» ■
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

TCK'nın ertelen
mesinin nedeni 
teknik sorunlar 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Vekili 
Abdullah Gül, 
TCK'nın yürür
lüğünün ertelen
mesinin tamamen 
teknik sorunlarla 
ilgili olduğunu 
belirterek, bu ertele
menin 45 gün mü 2 
ay mı olacağının 
henüz kesin
leşmediğini söyledi. 
Gül, Ankara'da 

temaslarda bulunan 
Kongo Dışişleri 
Bakanı Rodolphe 
Adada ile düzen
lediği ortak basın 
toplantısında, 
TCK'nın ertelenme

sine ilişkin soruyu 
yanıtladı.
Gül, bu konuda son 

kararı TBMM'nin 
vereceğini belirtti ve 
dün gece, yurt dışın
da bulunan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
temasa geçildiğini 
ve teknik sorunlar 
nedeniyle yürür
lüğün ertelenmesi 
kararını verdiklerini 
kaydetti.
Abdullah Gül, bu 

erteleme karârında 
yasanın reform 
niteliğini pekiştirme
si amacıyla sivil 
toplum örgüt
lerinden gelen 
tavsiyelerin de etkili 
olduğunu kaydetti.

TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu, 
Bağ-Kur üyeleri ile 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin 
yurt dışında tedavi 
olmalarına imkan 
sağlayan yasa tek
lifini kabul etti. 
Teklife göre, Bağ- 
Kur'a bağlı çalışan, 
en az 10 ay sağlık 
sigortası primi

İşte yeni düzenlenen cezalar
Dünden devam 
-Kişiler arasındaki 
haberleşmenin gizlil
iğini ihlal eden 
kimse, 6 aydan 2 yıla 
kadar hapis veya 
adli para cezasıyla 
cezalandırılacak.
-Kişiler arasındaki 
.hzıJberieşme içerik
lerini hukuka aykırı 
yayınlayan kimse 1 
yıldan 3 yıla, ken
disiyle yapılan 
haberleşmelerin 
içeriğini diğer tarafın 
rızası olmaksızın 
alenen yayınlayan 
kişi 6 aydan 2 yıla 
kadar hapis veya 
adli para cezasıyla 
cezalandırılacak.
-Kişiler arasındaki 
haberleşmelerin 
içeriğinin basın ve 
yayın yolu ile yayın
lanması halinde, 
ceza yarı oranında 
artırılacak.
-Kapkaç suçu "nite
likli hırsızlık" sayıla
cak ve 7 yıla kadar 
hapisle ceza
landırılacak.
-Baklava, simit gibi 
değeri az mal çalan
lara ceza verilmeye- 
bilecek.
-Telefon hatları ile 
şifreli veya şif resiz 
yayınları kaçak kul
lanan kişi, 6 aydan 2 
yıla kadar hapis 
cezasına mahkum 
olacak.
-Bir başkasını, 
sağlığını bozmak 
amacıyla radyasy
ona tabi tutan kişi, 3 
yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezasıyla 
cezalandırılacak.
-Yapı ruhsatı 
almadan veya ruhsa
ta aykırı bina yapan 
veya yaptıran kişiye 
ceza verilecek.

ödeyen ve prim 
borcu bulunmayan 
sigortalı ve hak 
sahipleri, yurtdışın-

-Uyuşturucu madde 
kullanımı ve ticare
tine ağır cezalar 
getirildi.
-Halkın farklı özellik
lere sahip bir kesi
mini diğer bir kesimi 
aleyhine kin ve düş
manlığa alenen 
tahrik eden kimse, 
"açık ve yakın bir 
tehlikenin ortaya çık
ması" durumunda 
bir yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezası
na mahkum edile
cek.
-Uçak kaçıranlara 5 
yıldan 10 yıla kadar 
hapis cezası verile
cek.
-Çocuğu fuhşa 
teşvik eden kişi 4 
yıldan 10 yıla kadar 
hapisle ceza
landırılacak.
-Çocukları dilencilik
te kullanan kişiye bir 
yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası verile
cek.
-Tefeciler, 2 yıldan 5 
yıla kadar hapis ve 5 
bin güne kadar adli 
para cezasıyla ceza
landırılacak.
-Bilişim sisteminin 
işleyişini 
engelleyenlere bir 
yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası uygu
lanacak.
-Başkasının banka 
veya kredi kartını ele 
geçiren ve bunu kul
lanan, 3 yıldan 6 yıla 
kadar hapis cezasıy

da tedavi imkanın
dan yararlanabile- . 
cek.

la yargılanacak. 
-Soruşturmanın 
gizliliğini alenen 
ihlal edenler, bir yıl
dan 3 yıla kadar 
hapis cezasıyla 
cezalandırılacak, 
bunun basın ve 
yayın yoluyla işlen
mesi halinde, ceza 
yarı 
oranında artırılacak. 
-Karar olmaksızın, 
kişiyi genital 
muayeneye gön
deren veya yapan 
fail, 3 aydan bir yıla 
kadar hapisle ceza
landırılacak.
-Terör ve örgütlü 
suçların işlenmesi 
sırasında, başka 
suçlar da işlenmişse 
bunlar da ayrıca 
cezalandırılacak. 
-Soruşturma veya 
kovuşturma kesin 
hükümle sonuçlanın
caya kadar ahke- 
meyi etkilemek 
amacıyla sözlü veya 
yazılı beyanda bulu
nan kişi, 6 aydan 3 
yıla kadar hapis 
cezasına çarptırıla
cak.
-Bu suçun basın ve 
yayın yolu ile işlen
mesi halinde ceza 
yarı oranında artırıla
cak.
-ölüm orucu ve açlık 
grevine teşvik eden
ler hakkında, 2 yıl
dan 4 yıla kadar 
hapis cezası 
istenecek
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Beyan dönemi başlıyor Sınav sistemi değişiyor
Kurumlar ver
gisinde de beyan 
dönemi yarın 
başlıyor.
Şirketler, 15 
Nisan'a kadar 
2004 yılı gelirleri 
için beyanda 
bulunup, 2 Mayıs 
akşamına kadar 
da verginin ilk 
taksidini yatıra
cak.
Kurumlar Vergisi 
Kanunu 
çerçevesinde, 
2004 yılında 
kurum kazancı 
elde eden 
mükellefler, 
1-15 Nisan tarih
leri arasında bu 
gelirleri için 
beyanname vere
cek. 31 Aralık 
2004 tarihi 
itibariyle aktif 
toplamı 200 mil
yar Türk Lirası'nı 
ya da 2004 hesap 
dönemine ait 
ciroları toplamı

400 milyar Türk 
Lirası'nı aşan 
mükellefler, elek
tronik ortamda 
beyanda bulu
nacak. Diğer 
mükellefler ise 
kurumlar vergisi 
beyannamelerini 
elden ya da 
posta ile verebile 
cek.Maliye 
Bakanlığı, gelir 
vergisinde 
olduğu gibi 
kurumlar ver
gisinde de beyan 
dönemini ay 
sonuna kadar 
uzatabilecek.

Kurumlar ver
gisinin ilk taksidi 
de Kanun 
gereğince 30 
Nisan akşamına 
kadar bankalara 
ya da ilgili vergi 
dairelerine 
yatırılmış olacak. 
Ancak 30 
Nisan'ın 
hafta sonu tati
line denk gelmesi 
nedeniyle, vergi 
ödeme dönemi, 
30 Nisan'ı takip 
eden ilk iş günü 
olan 2 Mayıs 
Pazartesi günü I 
sona erecek.

Üniversite sınavının 
sağlıklı yapılabilmesi 
için Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) yöneticileri 
Diyarbakır'da toplandı. 
2005 Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme uygula
masının konuşulduğu 
toplantıya çok sayıda 
sınav merkez yöneti
cisi katıldı. 2006 
ÖSYM sınavında 
değişikliklerin yapıla
cağını belirten ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, 
"Sınavlarda hala 
kopya veya sahtekar
lık yapılıyor, ancak 
bunlar sınavın güven
liğini tehlikeye 
düşürecek boyutta 
değildir" dedi.
19 Haziran 2005 tari
hinde yapılacak olan 
üniversite sınavı 
öncesi, ÖSYM yöneti
cileri Diyarbakır'da 
toplandı. Dicle Üniver
sitesi Rektörlüğü 
Senato Salonu'nda 
yapılan toplantıya 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan ve 

Diyarbakır, Batman, 
Şırnak, Mardin, Bingöl

ve Siirt illeri sınav 
merkezi yöneticileri 
katıldı. 2005 Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi sınav uygula
ması ve sınav güven
liğinin konuşulduğu 
toplantı öncesi açıkla
ma yapan ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, "Sınavlar 
ile ilgili uygulamalar 
konusunda sınav 
merkez yöneticilerinin 
düşüncelerini almak 
ve karşılıklı fikir alış 
verişinde bulunmak 
amacıyla toplandık. 
Daha önce Ankara'da 
toplantı yapıyorduk, 
ancak ilk kez 
Diyarbakır'da böyle bir 
toplantı gerçekleştiriy
oruz" dedi.
ÖSYM'nin yapacağı 

sınavlarda değişiklik
lerin olacağını açık
layan Prof. Dr. Ünal

Yarımağan, "2005 
yılında yapılacak 
sınavların içeriği ile 
ilgili bir değişiklik yok, 
ancak 2006 yılı 
içerisinde sınav sitemi 
başvurularında bazı 
değişiklikler yapmak 
istiyoruz. Başvuruları, 
internet üzerinden 
almayı planlıyoruz. 
Sınav merkezi yöneti
ciliklerinde adayın 
fotoğrafını anında wep 
kameraya alacağız. 
Bu, tamamen teknolo
jinin yeniliği ve 
kolaylıklarıdır. 
Sınavların daha 
sağlıklı yapılması için 
bazı küçük önlemler
imiz olabilir. Bu konu
da sürekli arayış 
içerisindeyiz. Bunların 
bir kısmını bu yıl 
uygulamaya koyabili
riz" 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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Türkiye’ye yabancı 
sermaye girişi artacak
Devlet Bakanı Ali 
Babacan'ın, toplan
tısına katılarak 
açılışında konuşa
cağı Uluslararası 
Finans Enstitüsü'ne 
(IIF) göre, 
Türkiye'ye bu yıl 
yabancı sermaye 
girişi artacak. 
Bankalar, finans ve 
borsa kuruluşları 
gibi uluslararası 
özel finans kuru
luşlarının üye 
olduğu IIF'nin 
raporuna göre, 2005 
yılında gelişen 
piyasalara yönele
cek olan 276 milyar 
dolarlık yabancı 
sermayenin önemli 
bir oranı Türkiye, 
Brezilya ve Meksika

gibi ülkelere gide
cek.
IIF'ya göre, 
makroekonomik 
göstergelerdeki 
istikrar ve beklenti
lerin olumlu olması 
sebebiyle, Türkiye, 
Brezilya ve Meksika 
gibi ülkeler daha 
çok yabancı ser
maye çekebilecek. 
Türkiye, Avrupa 
Birliği ile üyelik

müzakerelerine 
başlaması ve 
Uluslararası 
Para Fonu 
(IMF) destekli 
ekonomik programı 
ile özelleştirmeyle 
birlikte ekonomisin
deki canlanma 
nedeniyle ulus
lararası sermayenin 
yöneleceği 
noktalardan birisi 
olacak.

Ki§ibaşınamilliqelir4bin172(lolar
Kişi başı milli gelir 4 

bin 172 doları buldu 
31.03.2005 12:45 - Bu 
haber 1125 kişi, 
Mynet Haber bugün 
322.446 kişi tarafın
dan okundu
Büyümede geçen yıl 

yaşanan büyüme ve 
döviz kurlarının 
düşük seyri, kişi 
başına milli geliri 
rekor kırarak 4 bin 
doların üzerine taşıdı. 
2003 yılında 3 bin 383 
dolar seviyesinde 
bulunan kişi başına 
gayri safi milli hasıla 
(GSMH) geçen yıl 4 
bin 172 dolara çıktı. 
DİE, sonuçlarına 

göre, kişi başına 
gayri safi yurtiçi

hasıla da (GSYH) 3 
bin 412 dolardan 4 
bin 187 dolara çıktı. 
Böylelikle, geçen yıl 
bir önceki yıla göre 
kişi başına GSMH 
789 dolar, kişi başına 
GSYH de 775 artmış 
oldu.Sabit fiyatlarla, 
2004 yılında devletin 
harcamaları yüzde 
0.5, özel tüketim har
camaları da yüzde 
10.1 oranında arttı. 
Gayri safi sabit ser
maye oluşumunda 
artış yüzde 32.4'ü 
bulurken, mal ve 
hizmet ihracatı yüzde 
12.5, mal ve hizmet 
ithalatı yüzde 24.7 
oranında arttı.
Yılın son çeyreğinde

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

ise iki dönem ard 
arda tüketimini azal
tan devletin nihai 
tüketim harcaması 
yüzde 11.1 oranında 
arttı. Bu dönemde 
özel nihai tüketim 
harcamaları yüzde 
3.6, gayrisafi sabit 
sermaye oluşumu 
yüzde 11.2, mal ve 
hizmet ihracatı yüzde 
14.4, mal ve hizmet 
ihracatı ise yüzde 
19.6 oranında arttı. 
Geçen yıl sektörel 

bazda en yüksek 
büyüme, sabit fiyat
larla yüzde 26.2 ile 
ithalat vergisinde 
yaşandı. Yılın 
tamamında tarım 
yüzde 2, sanayi 
yüzde 9.4, ticaret 
12.8, inşaat sektörü 
de yüzde 4.6 oranın
da büyüdü. Büyüme 
ulaştırma haber
leşmede yüzde 6.8, 
mali kuruluşlarda 1.1, 
konut sahipliğinde 
yüzde 1.8, serbest 
meslek ve 
hizmetlerde yüzde 8, 
devlet hizmetlerinde 
yüzde 1.2, kar amacı 
olmayan kuruluşlar
da ise yüzde 0.2 
oldu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ümit ve A- Milli Takımı
Avrupa şampiyonası 

grup elemelerinde zirve 
mücadelesi veren Ümit Milli 
Takım’ı, Gürcistan deplas
manında 2-0 yenerek yolu
na devam etti. 4-0’lık 
Arnavutluk galibiyetinden 
sonra Gürcistan, deplasmn- 
dan 3 puanla dönen Raşit 
Çetiner’in talebeleri 
Gürcistan maçı öncezi A- 
Takıma moral vermiş oldu
lar.

Bu yazıyı yazarken 
Gürcistan- Türkiye maçının 
ilk devresinde durum 
Türkiye lehine 3-2 idi.

Türkiye, bu maçı alacak 
güçtü gözüküyordu.

Rüştü’nün bu devre 
kornerden gelen topa çık

makta tereddüt ettiğinden, 
yediği hatalı gole 
üzülmemek elde değil.

İkinci yarı Yıldıray çıktı. 
Emre Belezoğlu’nun be ber
berliğinde sahaya yayılan 
A-Milli Takımı, Koray’ın ve 
son dakikada oyuna giren 
Tuncay’ın golleriyle duru
mu 5-2 yaptı.

Milli Takım; hırslı, azimli 
ve kazanmak arzusu ile 
oynadı.

12 puanla iyi bir duruma 
geldiğimizi sanıyorum.

Eğer Milli Takım’ın orta 
sahasında Emre gibi 2 veya 
3 futbolcu daha olsa, Milli 
Takımı’mızın bileğini 
bükücek hiç bir takım 
olmaz.

GemlikTe bu hafta
Bu hafta 1. Amatör Küme 

maçları bir hafta arayla 
tatile girdi.

İkinci Küme maçları ise 
devam ediyor. Gecen hafta 
berabere kalan Zeytinspor, 
bu hafta cumartesi 
saat:15.oo’de Yenişehir, 
Yolören köyü takımıyla 
karşılaşacak.

İkinci maç ise Körfezspor 
geçen hafta 2-0 mağlup 
iken 3-2 galip geldi. Bu haf
tada Körfezspor’dan başarı 
bekliyoruz.

Körfez, Bursa takımların
dan Mamuşka ile Gemlik

Sahasında saat 13.oo’de 
karşılaşacak.

Gönlüm, bu iki 
kulübümüzünde hiç 
olmazsa, 1. Amatör 
Kümede mücadele etmeleri.

Şimdiye kadar bu iki 
kulübümüzün ne idman
larını nede maçlarını seyre
demedim.

Kısmet olursa bu iki 
kulübümüzünde iyi ve yan
lış yönlerini, hiç art niyet 
taşımadan bu şutunda 
sizlere sunarım.

Hir iki takımımıza da 
başarılar dilerim.

BURSA HAKİMİYET VE~ 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR

I KÖRFEZ REKLAM
TELJ0.224)5139683_

«ak

KMrfez
■M günlük sIyasI gazete M

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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İHALE İLANI 
TIBBİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Kit karşılığı koagülametri cihazı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi -
b) Telefon - Faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

b)Teslim (yeri/ yerleri) 
c) Teslim (Tarihi/ tarihleri)

3. İhalenin

: 2005/39718

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

: Kit karşılığı koagülametri cihazı alımı
4.000 test
PT Reaktifi 2000 test
APTT 1000 test

Sahte Telekomcular

Fibrinojen 1000 test
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra başlanacak 

olup, 31.12.2005 tarihinde sona erecektir.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Hastane eğitim salonu 
: 14.04.2005 - 10.00’da

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak 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 elek- 
tronik 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. İhaleye 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 Odasından , ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dajr 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 teşvik 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 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 ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser
mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler, 
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Ulusal ve Uluslar arası geçerli olan, TSE.TSEK, ISO,VDE,FDA, IEC,TÜV,UL,DIN, CE vb. 
standartlardan en az birisine sahip olmalı ve firma teklif dosyasında bu belgeyi vermelidir.
4.3.2. Cihaz hastanenin merkezi otomasyon bilgisayan sistemine bağlanabilmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, isteklinin ihale konusu iş alanında yaptığı resmi ve özel.jşler, 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi, Cumhuriyet Mahallesi 
Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 35 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir, ihal
eye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler,14.04.2005 tarihi saat 10.00’a kadar M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı 
salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ;'
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ■_ 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların - • 
çarpımı sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektik
Bu ihalede işin tamamı için teklif verecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihala tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

B-135S

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: (O.Z24) 51*4 07 66 
ARHAN petrol.

Üsküdar'da, 
Telekom 
Müdürlüğü'nden 
geldiklerini öne 
sürerek, -işyeri 
sahiplerini 
dolandıran şahıs
lar kayıplara 
karıştı. Sahte 
telekomçular 
polis tarafından 
her yerde aranıy
or.
Edinilen bilgilere 
göre.Hakrmiyeti 
Milliye Caddesi 
122 numarada 
bulunan Çınar 
İşham'na gelen 2 
kişi, Te.lekom 
Müdürlüğü'nden ' 
geldiğini öne 
sürerek,telefon 
kutularının 
değişmesi gerek
tiğini söyledi. 
İş hanın da bulu
nan 17 tane 
dükkanın telefon 
kutusunun 
değişmesi gerek
tiğini belirten

pazarlığa girişti. 
Toplam 210 mily
on lira alan 2 
kafadar, yarım 
saat sonra gelip 
kutuları yer
leştireceklerini 
söyleyerek kayı
nlar» karıştı 
Yarım saat sonra 
şahısların 
gelmediklerini 
anlayan dükkan 
sahipleri, 
dolandırıldıklarını 
anlayınca duru
mu hemen polise 
bildirdi.
Olaydan sonra 

basın mensu
plarının soru- 
4annı yanıtlayan 
dükkan sahibi 
Bünyamin 
Kankal, "Yarım 
saat sonra 
gelmeyince 
dolandırıldığımızı 
anladık. Bir de 
pazarlık yaptık, 
onlarda bizimle 
pazarlığa girdi.

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi9nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

şahıslar, dükkan 
sahiplerinden ' 
kutu taşına 45 
milyonlira istedi. 
Parayı çok bulan 
işhanrşâkinleri, 
dolandırıcılarla

Böyle bir olay 
başımıza geldiği 
için çok 
şaşkınız" dedi. 
Olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.

Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden aldığım 

hvhotfim HiikiîmtMiir

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com


01 Nisan 2005 Cuma Sayfa 11ESES
HHH GÜNLÜK 5VYASV

l si* Mi
Günde 2 saatten 
fazla televizyon 
seyreden kişilerin 
aşırı kilolu olma 
riskinin yüzde 
52 olduğu 

belirtildi.
Bir internet 
sitesinde yer alan 
haberde, çok fazla 
televizyon seyre
den kişilerin 
obezite ve aşırı 
kilolu olma riskinin 
arttığına dikkat 
çekildi. Ege Obez 
Hasta Derneği 
Başkanı ve Ege 
Üniversitesi 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi

, TUTKU BEBEK (SEEDOF CHUCKY)
SW Rez. Tel: 513 64 06

atlas Pardon ■ Balans ve Manevra
SINEMASI’NDA

BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

Prof. Dr. Candeğer 
Yılmaz, Türkiye 
ve dünyada 
giderek obezite 
hastalığının art
tığını söyledi. 
Obezitenin 
nedeninin tam 
olarak ortaya kona- 
madığını 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 oluştura
cak oranda yağ 
kütlesine sahip 
olmamız demek. 
JDünyanın 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 
Taraması'nda 
toplumun yüzde 
41'inin aşırı kilolu, 
yüzde 25.2'sinin 
ise obez olduğu 
ortaya çıktı. Günde 
2 saatten fazla 
televizyon seyre
denlerde de 
obezite ve aşırı 
kilolu olma riski 
artıyor. Televizyon 
seyrederken çok 
fazla tüketiyoruz 
ve bunun farkına 
varmıyoruz" dedi.

Akciğer ianseri 
vakalarında artış

Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanı 
Murat Tuncer, 
Türkiye'de her yıl 
sigaraya bağlı 
akciğer kanserinde 
yüzde 6 artış 
olduğunu belirtti. 
Tuncer, 1-7 Nisan 
Kanser Haftası 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, 
kanserin başlıca 
nedeni olan siaara 
konusunda vatan
daşları uyardı. 
Dünyada en önemli 
halk sağlığı sorunu 
olarak kabul edilen 

kanserin, 
Türkiye'de gerçek
leşen ölümlerde, 
kalp-damar 
hastalıklarından 
sonra ikinci sırada 
yer aldığını belirten 
Tuncer, sigaraya 
başlama yaşının 
Türkiye'de 9-10'lu 
yaşlara kadar 
indiğine işaret etti. 
Tuncer, son 5 yılda
ki akciğer kanseri 
vaka savısı ince
lendiğinde, 
hasta sayısının 
yüzbinde 62'den 
yüzbinde 83'e çık
tığını bildirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

IVI

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
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 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
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
51310 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 3240
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. 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

513 14 25

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 5400
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

613 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİ YURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

01 NİSAN CUMA 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Iftk513 70 68

MBM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBB

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2095 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Lig Heyeti tarafından düzenlenen İlköğretim Okulları Voleybol Turnuvası başladı.

Yıldızlarda voleybol heyecanı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
İlköğretim 
Okulları 
Voleybol 
Turnuvası 
başladı. 
2004-2005 
öğretim yılı 
Yıldızlar 
2. küme kız ve 
erkek Voleybol 
Turnuvası'nda 11 
İlköğretim okulu 
takımı mücadele 
verecek.
Dün başlayan 
Turnuva'da daha 
önceki turnuvada 

birinciliği alan 
Kurtul İlköğretim 
Okulu'nun katıl
mayışı dikkat çek
erken bazı 
okulların ise 
kadro kurmaması 
çeşitli söylen
tilere yol açtı. 
Gemlik 
elemelerinde bir
inci gelecek 
takımın 
Bursa'da 
yapılacak 
İl Birinciliğinde 
Gemlik'i 
temsil edeceği 
öğrenilirken 
ilk gün maçları 
oldukça 
iddialı geçti. 
Dün oynanan 
kızlarda

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu, geçen 
yılın birincisi 
Cumhuriyet 
İlköğretimi çek
işmeli geçeh 
maçta 
27-25 25-18'lik 
setlerle 
2-0 yenmeyi 
başarırken 
Umurbey 
Abdullah 
Fehmi İlköğretim, 
Tic. San. Gazi 
İlköğretimi 
25-17 ve 

25-211ik setlerle 
2-0 yendi.
Erkeklerde ise, 
Tic. San. Gazi 
İlköğretim , 
Hamidiye İlköğre

timi 25-17 25- 
171ik setlerle 2-0 
yenerken 11 Eylül 
İlköğretim,

Umurbey
Abdullah Fehmi'yi 
25-22 25-121ik 
setlerle

2-0 yenerek ilk tur 
maçlarını 
moralle 
bitirdiler.



ilçe Lig Heyetinin düzenlediği ilköğretim Okulları Yıldızlar Voleybol Turnuvasında ikinci gün maçları tamamlandı.

Voleybol heyecanı devam ediyor
İlçe Liğ Heyeti tarafından organize edilen İlköğretim Okulları Yıldızlar Voleybol turnuvasında ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı. Heyecanlı 
geçen karşılaşmalarda, seyirci azlığı dikkat çekerken, öğrencilerin mücadeleleri görülmeye değer. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa ‘4de

GFMLİK’İN İl K CUINI IIK CA7FTFSİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
02 Nisan 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Belediye Meçlişijazarteşi 
günü toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi Pazartesi 
günü saat 14.oo de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut Başkanlığında 
toplanacak.
Meclis gündeminde Denetim kurulu 
raporunun okunması ve imarla ilgili 
konuların görüşülmesi var.

Haber sayfa 4’de

Manastır’ın fosseptik atıklarını borularla denize akıtan sistem çöktü. Borular deniz üzerinde yüzüyor.

Gimtt ymü kızartan görüntü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kanalizasyon deşarjı
Sevgili okurlarım, her zaman yazıyo

rum.
Gemlik, bölge olarak, iklim olarak, 

doğa olarak, ekonomik olarak 
Türkiye’de yeri az doldurulacak bir ilçe
si..

Ne varki, bu ilçe modern bir görüntüye 
bir türlü kavuşamadı.

Üstü örtünmeyen çöp konteynerlerini 
ben ilk kez Gemlik’te görüyorum..

Kapağı olsa bile, kapanmaması için 
çivisi özellikle kıvrılıyor ki pislik görün
sün, çevreye koku salsın diye..

Benim ilçemin ana caddesindeki 
kaldırımlarda yağmurlu havada 
yürümek bir meseledir..

Kent girişinde çirkinlik abidesi parke 
taşı imalethanesi olan kent yine 
Gemlik’tir.

Bunlara bir de kanalizasyon deşarj 
borularının patlaması veya deniz 
dibinden koparak su yüzeyine çıkması 
eklenince, korkunç bir tablo ortaya çıktı.

Emin Dalkıran Kordonundan denize 
dipten uzanan deşarj borusu yıllardır 
patlak olduğu için atıklar denizden 500 
metre uzaklıkta akıyor..

Bu bir de Manastır’daki borunun 
bağlantısın kopması eklendi.

Durum vahim.
Bu Gemlik’e yakışmı yor.

Manastırda evsel sıvı atıklar İse denize dipten değil .su yüzeyinden akmağa 
başlayınca bölge sakinleri şikayetçi olmaya başladı. Gemlik’e yakışmayan bu 
görüntünün aylardır sürdüğünü söylen bölge sakinleri ilgilileri göreve çağırıyor.
Manastır Bölgesinin 
kanalizasyon 
sonununu çözen, boru 
ile denize boşaltma 
sistemi felç oldu. 
Deniz dibinden evsel 
sıvı atıkları Körfezin 
derinliklere götüren 
boruların bağlantıları 
kopunca, pislikler 
deniz yüzeyine akıyor, 
Aylardır bu duruma 
bakan ilgililer çözüm 
üretmiyorlar.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi Sayfa 3’de

Ülkücüler
Alpaslan Türkeş’i andı
Milliyetçi Hareket 
Partisi kurucusu ve 
eski Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş 
ölümünün8. yılında 
ddn akşam Milton 
Aile Gazinosunda 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Derneği tarafından 
anıldı. Anma gece
sine MHP eski genel

sekreteri Naci Memiş, 
MKYK üyesi İsmet 
Büyükataman, İl 
Başkam Necati Özen- 
soy ile Gemlik ve 
BursalI MHP’liler 
katıldı. Gecede 
Türkeş için mevlit 
okutuldu.
Sinevizyon gösterisi 
yapıldı.

"Mertçe” taşlamalar
Pazartesi Günü 
Gemlik KÖRFETde başlıyor
Türk Ceza 
Yasası’nda basını 
susturacak olan- 
hükümleri protesto 
için uzun yıllardır 
gazetemizin 3. say
fasında “Taşı 
Gediğine” 
köşesinde taşlama 
yazan İnan Tamer’in 
yazılarına ara ver

mesi üzerine, 
içimizden biri, 
Sinan Mertoğlu, 
pazartesi gününden 
itibaren kendine 
göre herşeyi 
taşlayacak..
Mertoğlu’nun 
“MERTÇE” taşla
maları pazartesi 
Gemlik KÖRFEZ’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Haddini bilmek”

Parlamento kaynayan kazan.
Milletvekilleri buz üzerinde.
Kaydırak oynuyorlar.
İki partiyle yola çıkan TBMM'de 

şimdi beş parti var.
Allah sonumuzu hayır etsin.
Başbakan memleketi uzaktan 

kumandalı idare ediyor.
Dünyayı baştan başa dolaşıyor.
Türk Ceza Yasası'nın iki ay 

süreyle ertelenme haberi bile uydu
lar aracılığıyla Türkiye'ye ulaştı.

Fas'ın Rabat'ından tuşlara doku
nan Başbakan ,Adalet Bakam'mn 
kararlılığına rağmen uzatmayı 
yapıverdi.

Bu nasıl iş..
Anlamak güç.
Memleketin başında öyle bir ikti

dar varki,
Askerle sorunlu..
İşçiyle sorunlu.
İşverenle sorunlu.
Basınla sorunlu..
Karikatüristle sorunlu..
Şimdi de kendi partisinin mıT- 

letvekilleriyle sorun yaşıyor.
Küstürüyor.
Küsen milletvekilleri azgırrdeni- 

zlere yelken açmış, yönünü bulmaya 
çalışıyor.

Demirel'in saptaması iyi..
"Haddini bil..'*
Cumhuriyet Yazarı, usta gazeteci 

Cüneyt Arcayürek'in yakıştırmasıyla 
RTE'nin partisi

36O'ı aşkın milletvekilliyle parla
mentoda çoğunluğu ele 
geçirince,RTE kendisini "padişah" 
yetkileriyle donanmış sandı.

Ki, ne demiş âdâmın bir bir 
zamanlar :

"Mağrur olma padişahım senden 
büyük Allah var.."

Hiç kimsenin yapamadığını yine 
kendi milletvekilleri yaptı..

Patır patır partiden uzaklaşarak 
RTE'ye bir uyarı yaptılar.

İnşallah yararlı olur..
Çünkü, memleket işleri içeriden ve 

dayanışmayla yürütülür.
Öyle dışarıdan, "ben yaptım 

oldu"mantığıyla hareket etmenin 
sonu hüsran..

Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
büyüme hızını "kağıt üzerinde" 
yakalamak yetmiyor.

Önemli olan büyümeyi vatandaşa 
hissetti rebilmek..

Devlet büyüyor, vatandaşın varlığı 
küçülüyor..

Çelişkili bir durum..
Önce bu çelişkiyi gidermek 

gerekiyor..

Özel Uzmanlar Tıp Merkezi tarafından işçi Emeklileri'ne ücretsiz kemik 
erimesi (Osteoporoz) kontrolü yapıldı.

Emeklilere tat tatrolii
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özel Uzmanlar Tıp 
Merkezi tarafın
dan İşçi 
Emeklileri'ne 
ücretsiz kemik 
erimesi 
(Osteoporoz) 
kontrolü yapıldı. 

Hayatlarının 
ilerleyen baharın
da yaşamlarını 
biraz olsun 
sağlıklı sürdüre
bilmek için çaba 
gösteren İşçi 
Emeklilerine 
sağlık eli 
uzatan Özel 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi, gün boyu 
gelen emeklilerin 
kontrollerini 
yaparak hayır 
dualarını aldı. 
Özellikle bayan
larda görülen 
kemik erimesi 
hastalığının 50 
yaş üstü erkek
lerde de belirtiler

gazeteci\Emin Bor<

gösterdiğini 
söyleyen Özel 
Uzmanlar
Tıp Merkezi 
sağlık ekibi, 
sigara içen erkek
lerde uzun süren 
ve vücudun 
direncini yok 
eden hastalıklarla 
ortaya çıktığını

söylediler. 
Karaciğer ve 
Böbrek hastalık
larından gelen her 
yaş ve cins insan
da görülebilen 
(Osteopeni) adı 
verilen hastalığın 
yaşlılığa bağlı 
olarak vücutta 
mineral eksik

liğine bağlı olarak 
kemik yoğunluğu
nun azalmasına 
sebep olduğunu 
Uzmanlar, 
ilerleyen yaştaki 
her insanın bu 
testleri yaptır
masının 
faydalı olacağını 
söylediler.

Sİşçi camiasınayıllarını veren 
şmik kontrolü yaptırırken.

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



Gemlik'in yüzünü kızartan görüntü
Manastır Bölgesinin evsel sıvı pisiliklerini borularla denize akıtan hatta dip bağlantıların 
kopması sonucu borular su üzerine çıktı. Evsel sıvı atıklar ise denize dipten değil su yüzeyin
den akmağa başlayınca bölge sakinleri şikayetçi olmaya başladı. Gemlik’e yakışmayan bu 
görüntünün aylardır sürdüğünü söylen bölge sakinleri ilgilileri göreve çağın yor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Manastır bölgesinin 
foseptik pisliklerini 
denize boşaltan 
borunun bağlan
tılarının kopması 
sonucu su yüzeyine 
çıkması, çirkin bir 
görüntü yaratıyor. 
Kıyıdan yaklaşık 20 
metreileride su 
üstüne çıkan kanali 
zasyon deşarj hat
tının görüntüsüne 
çevrede oturanlar 
tepki gösteriyor. 
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Nurettin Avcı dönemi 
nin son yılında 
tamamlanan 
Manastır 
Kanalizasyon hattı 
çalışmaları içinde yer 
alan deniz deşarj 
bölümünde boruların 
dip bağlantılarından 
koparak denizin 
üstüne çıkması ilginç 
bir görüntü şergili 
yor.

Manastır Bölgesinin evsel foseptik atıkları, ilçe kanalizasyon sistemine bağlanmayınca . yıllar 
önce yapılan denize boru ile akıtma yöntemi bir süre çözüm oldu. Ancak, boruların dip bağlan
tılarının kopup su yüzüne çıkmasıyla durum değişti. Şimdi, Manastırda çirkin bir görüntü var

Manastır Bölgesinin 
kanalizasyon pro
jesinin Gemlik’e 
bağlanamaması 
nedeniyle bu 
bölgede yoğunlaşan 

yapılaşmanın deşarj 
sorununa çözüm bul
mak için hazırlanan 
proje bölgedeki kot 
düşüklüğü deniz 
dibinden boru ile

Körfez’in açıklarına 
uzatılmasıyla soruna 
ancak çözüm bulun
muştu.
Aradan geçen yıllar 
boyunca hiçbir kon

trolü yapılmadığı 
gözlenen deşarj hat
tının dip bağlan
tılarından kurtularak 
su üstüne 
çıkmasıyla etrafa 

yayılan pis kokular 
çevrede oturanları 
rahatsız etmeye 
başlayınca 
tepkiler de arttı. 
Gemlik'in bir zaman
lar en güzel sahili 
olmasıyla dikkat 
çeken ve vatan
daşların hafta sonları 
aileleri ile birlikte ■ 
denize girebildikleri 
tek yer olan Manastır 
sahilinin bu kötü 
görüntüye bürün
mesi, bölgede 
yaşayanları üzüyor. 
Her gün denize bak
mak durumunda olan 
çevre sakinlerinden 
de tepkiler geliyor 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilen ve 
sahil ilçesi olarak ün 
salan Gemlik'te 
bu tür pis görün
tülerden bir an önce 
kurtulması için 
Belediye yet 
kililerinin acil olarak 
önlem almaları 
isteniyor.

Gemlikli sanatçı ‘nU A kaset yaptı
Gemlik Belediye Sanat ve Kültür Derneğiniden yetişen, ve Gençlik Korosunu yöneten 

Ashhan Erkişi, Türk Halk edebiyatında geçen ninnileri derleyip ilk kez bir ninni kasedi yaptı.
Gemlikli Türk Sanat 
Müziği sanatçısı 
Ashhan Erkişi, 
bebek sahibi 
anneleri sevindire
cek “ninni” adlı bir 
kaset yaptı.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneğinde yetişen, 
Endinç Çelikkol’un 
öğrencilerinden ve 
Bursa Belediye 
Konservetuarını 

bitiren, Gemlik 
Gençlik Korosunun 
yıllarca çalıştıran 
Ashhan Erkişi, 
Samanyolu Tv. Türk 
Sanat Müziği 
sanatçılarından 
Ertuğrul Erkişi ile 
yaşamını bir
leştirdikten sonra 
İstanbul’a yer
leşmişti.
Türk Halk 
Edebiyatında yazanı 

bilinmeyen ve ano 
nim olarak nitelenen 
ninnileri eşi ile bir
likte besteyen 
Ashhan Erkişi, bun
ları bir kasette 
topladı. İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
Yabancı Diller 
Fakültesi Müzik 
Korosu şefliği ve 
T.S.M. şan 
bölümünde 
eğitimine devam

eden Erkişi’nin 
kasedinde “Benim 
Annem”, “Ninni 
Bebek”,”Gel Anne 
Kucağına” ,”Mama 
Getir Babası”, 
"Ninnisine 
Nelediğim”, “Kırmızı 
Gül Demet Demet” 
“Kurban Olsun 
Annesi”, “Dandini 
Dandini”,” Kınah 
Bebek” adlı parçalar 
bulunuyor.
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İlçe Lig Heyetinin düzenlediği İlköğretim Okulları Yıldızlar Voleybol Turnuvasında ikinci gün maçları tamamlandı

Voleybol heyecanı devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyetinin 
düzenlediği 
İlköğretim 
Okulları Yıldızlar 
Voleybol 
Turnuvasında 
ikinci gün maçları 
tamamlandı.
Daha önceki 
Voleybol 
Turnuvasında

yaşanan büyük 
heyecanın bu tur
nuvada olmaması 
ise iddialı takım
ların katıl
mayışlarına 
başlanırken seyir
ci azlığı dikkat 
çekiyor.
KIZLAR
Dün oynanan 
maçlarda Şehit 
Cemal İlköğretim,

Şehit Etem'i 25-12 
ve 25-12'lik 
setlerle 2-0 yen- 
erken kolay gali
biyetlerden birini 
aldı. ».
İkinci maçta 
Umurbey 
Abdullah Fehmi, 
Cumhuriyet 
İlköğretim'i 25-22 
ve 25-9'la rahat 
geçerken takım

ların turnuvaya 
olan ilgilerinin 
azaldığı gözler 
önüne serildL 
Kızlarda üçüncü 
maçta görüntüler 
yine aynı oldu ve 
Tic. San. Gazi

İlköğretim, Lale- 
Kemal'i 25-11 ve 
25-4'le kolay 
geçti.
ERKEK
Günün son 
maçında büyük 
çekişme yaşandı.

Turnuvanın iddialı 
takımlarından 
Gazi İlköğretim, 
11 Eylül'ü zorda 
olsa 2-1 yenmeyi 
başarırken setler 
25-19 21-25 ve 
15-7 sonuçlandı.

Belediyö Meclisi 
Pazartesi günü 

toplanacak
Yanlış park yapmayın

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Belediye 
Meclisi Nisan ayı 
toplantısını 4 
Nisan 2005 
Pazartesi günü 
yapacak.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başkanlığında 
toplanacak olan

JbüRSA H AKİMİYETVE KENT GAZETELERİNE^ 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1
1 KÖRFEZ REKLAM TEL:(0.224)513 96 83 1

Belediye Meclisi 
gündeminde 
bulunan iki 
maddeyi görüşe
cek.
Denetim raporu
nun meclise 
sunulması'nın 
ardından imarla 
ilgili konular 
görüşülecek.
Öte yandan Su ve

Kanalizasyon 
İşletmelerinin 
bedelsiz olarak 
BUSKİ'ye devir 
edilmesini onay
lamayan Belediye 
Meclisi'nin ilgili 
maddeci bir kez 
daha görüşmek 
üzere gündemine 
alması 
bekleniyor.

Yanlış park etmiş 
araçlar bundan 
sonra üç uyarıdan 
sonra otoparka 
çekilebilecek.
Emniyet, yayın
ladığı bir genel
geyle yanlış park 
etmiş araçların en 
az üç defa 
uyarıldıktan sonra 
otoparka çek
ilmesini istedi.
Emniyet, park 
yasağına uymayan 
araçların 
gelişigüzel veta 
yetkili olmayan 
kişilerce çekildiği, 
bu işlem yapılırken 
de araçlara zarar 
verildiği iddiaları 
üzerine harekete 
geçti.
Emniyet, otoparka

çekilen araçların 
çekilirken zarar 
görmesi ve 
otoparktan çıkarıl
ması sırasında 
yüksek ücretler 
alındığı iddialarının 
önüne geçmek için 
yeni bir standart 
belirledi.
Polis bundan 
böyle yanlış park 
etmiş araca ceza 
keserek ön camına 
bırakacak.

Ardından 30 
dakikalık aralıklar
la üç kez aracın 
bulundurulduğu 
yerden kaldırılıp 
kaldırılmadığın 
kontrol edecek. 
Her defasında da 
bir ceza daha 
kesecek.
Üç kez trafik ceza

sı kesilmiş aracın 
hala kaldırılmadığı 
görülürse araç 
otoparka çekecek.



02 Nisan 2005 Cumartesi Sayfa 5

Bursa Eğitim-Sen'den sürgün iddiası
Eğitim-Sen Bursa 
Şube Sekreteri 
Güney Özkıhnç, AKP 
Hükümeti'nin iktidara 
gelmesinden bu 
yana İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
kadrolaşma amacıyla 
bazı eğitim çalışan
larının sürgüne gön
derildiğini, 
bazılarının haksız 
soruşturmalardan 
geçtiğini, müdürlük 
bünyesinde akçeli 
işlerin ön plana çık
tığını ileri sürdü. 
Sibel AKSOY BHA 
KESK'e bağlı Eğitim 
ve Bilim Emekçileri 
Sendikası (Eğitim- 
Sen) Bursa Şube 
Sekreteri Güney 
Özkıhnç, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından bazı şube 
ve okul müdürleri ile 
öğretmenlerin, isteği 
dışında atamalarının 
yapılmasının sürgün 
niteliği taşıdığını ileri 
sürdü.
Özkılınç, Eğitim-Sen 
Şubesi'nde yaptığı 
basın toplantısında, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ndeki 
bazı uygulamaları 
sert bir dille eleştirdi. 

Kumbasar ve ekibi, 
kendisi gibi düşün
meyen eğitim 
çalışanlarını ve 
yöneticilerini sürgün 
ve soruşturma yoluy
la yıldırmaya çalış
maktadır" diyen 
Özkıhnç, isteği dışın
da çeşitli okullara ve 
illere atamalarının 
yapıldığını ileri 
sürdüğü eğitim 
çalışanlarının isim
lerini açıklayarak, 
şunları kaydetti: 
"Geçtiğimiz günlerde 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ensar 
Manav'ın Kars İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'ne, Şube 
Müdürü Nebahat 
Sezgin'in 
Sakarya'nın 
Kaynarca İlçe Milli' 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'ne 
atandığına tanık 
olduk. Sayın 
Kumbasar bu ata
maların doğal 
olduğunu ve yöneti
cilerin birer devlet 
memuru olarak ata
malarının çıkabile
ceğini belirtiyor. 
Kendisine soruy
oruz? Yargı kararı 

gereği görevden alın
ması gereken Erkek 
Lisesi Müdür 
Yardımcısı Ramazan 
Özbayrak hakkında 
yargı kararı niçin 
keyfi olarak uygulan
mamaktadır? Bazı 
kişilerin neden 
korunduğunu, buna 
ilimizdeki sorumlu 
kurumlann neden 
seyirci kaldığını 
anlayamıyoruz. 
Kimse boş boş 
demokrasi ve şefafhk 
nutukları atmasın." 
"Milli Eğitim'de 
bir'şeyh'ler oluyor" 
Eğitim-Sen Bursa 
Şube Sekreteri 
Güney Özkıhnç, İl 
Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar'ı 
ayrıca, öğretmen 
maaşları için tek 
banka anlaşmasın
dan ötürü eleştirdi. 
Özkıhnç, "Okullara 
maaş ödemelerinde 
yetkisi dışında 
müdahale ederek 
Finansbank'ı dayatan 
Reşat Kumbasar, 
bunu kabul etmeyen 
okul yöneticilerini 
tehdit etmekte, okul 
okul gezerek 
sendikalar aleyhine 

konuşmalar yapmak
tadır. İlimizde bir 
'şeyhler olumsuz git
mekte ve bu durum 
iş barışını bozmak
tadır. Başta Milli 
Eğitim Müdürü Reşat 
Kumbasar olmak 
üzere bu işlemlerde 
sorumlulukları olan
ları uyarıyoruz" diye 
konuştu.
Şube Sekreteri 
Özkıhnç, maaşların 
Finansbank'tan 
ödenmesi için ilçe 
milli eğitim müdür
lerinin imzasıyla tüm 
okul müdürlüklerine 
gönderilen banka 
sözleşmelerini imza
lamayanların zor 
durumda bırakıldığını 
ifade ederek, "Söz 
konusu 
sözleşmelerin 
2005'den 2008'e 
kadar geçerli olacağı 
belirtiliyor.
Sözleşmeye imza 
atmayan okul müdür
leri ise Sayın 
Kumbasar'ın 
baskısıyla karşılaşıy
or. Yapılan bu uygu
lamaya yetkililerin 
biran önce el koy
masını bekliyoruz", 
dedi. BHA

Imik’te sılıtt pıra 
operasyona

İznik'te bir mar
ketten sahte 20 
milyon lirayla 
alışveriş yaptığı 
iddia edilen 3 kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Edinilen bigilere 
göre önceki 
akşam 77 AK 943 
palakah araçla 
İznik'e gelen üç 
kafadar, gözlerine 
kestirdikleri bir 
markete girerek 
alışveriş yaptı. 
Aldığı 20 milyon 
liranın sahte 
olduğunu anlayan 
market sahibi, 
şüphelilerin kul
landıkları aracın 
plakasını polise 
bildirdi. Asayiş 
şubeye bağlı 
ekipler, tüm 

çıkışları tutarak 
şüpheli aracı kısa 
sürede buldu ve 
Ali Ç. (30), Salih 
Ö.(32) ve Hakan 
A. (30)'yı 
yakaladı.
Araçta yapılan 
aramada 600 
milyon tutarında 
piyasaya 
sürülmek üzere 
eski 20 milyon 
liralık banknot ele 
geçirdi. Üç 
kafadarın bir gün 
önce Bursa ve 
Yenişehir'de de 
piyasaya sahte 20 
milyon liralık 
sürdüğü öğrenil
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
devam ediyor.
BHA

GÖHlf HCSTUUHHNT'TU Kredi kartına
Her Akşam Canlı Müzik ve Fasıl 

Zenginmezeçeşitleri-sıcaklzgara- 
Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 

servisimizle hizmetinizdeyiz
Dıgıtürk

Müessesemizde izlenebilir

SaIonumuz DüqÜN, Sünnet. Nİşan, 
KokîEyl VE GÜNLERİNİZ İÇİN 

kİRAyA VERİLİR

Tel: (0.224) 514 36 00 - 513 49 24

düzenleme geliyor

Denetleme Kartları ve Kredi
Kurumu'nun 
(BDDK), Kredi 
Kartları taslağına 
dönük çalışmaları 
tamamlandığı 
öğrenildi. Taslak, 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'e

Kartları Kanun 
Tasarısı" taslağı, 
dün akşam saat
lerinde Devlet 
Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'e 
iletildi.

iletidi.
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noiltere'nin »izli Istaıb j tlııılitı
İngiliz istihbaratı MI 
6'nın 1870-1939 yıl
larını arasındaki 
arşivinin bugün 
kamuoyuna açıl
masıyla pek çok 
gizli bilgilerde gün 
yüzüne çıktı. İşte 
Ingiltere'deki gizli 
İstanbul planları; 
İngiltere'nin bun
dan 98 yıl önce 
gizlice İstanbul'da
ki liman işlet
melerinden büyük 
miktarda hisse 
satın almış 
olduğunu biliyor 
muydunuz?
Ya da 1917 yılında 
yine İngilizlerin 
Türkleri Almanları 
terkedip tarafsız 
kalmaya ikna etm
eye çalıştığını? 
BBC'den Rick 
Fountain'nin haber
ine göre, bu tür bil
gileri pek fazla 
bilen oînîsdjğ.* 
düşünülüyor.
Ama yüzyıllardır MI 
6 olarak bilinen 
İngiliz istihbaratı 
üzerinde serili olan 
gizlilik perdesi 
yavaş yavaş kalk

maya başladı. 
1870-1939 yılları 
arasındaki dönemi 
kapsayan MI 6 
dosyaları bugün 
Londra'daki Ulusal 
Arşivlerde açılıyor. 
Londra hükümet
lerinin son 500 
yıldır dünyanın 
dört bir yanına 
gönderdiği casus
lara, paralı asker
lere, gizli elçilere 
büyük paralar har
cadığı gayet iyi 
bilinir.
Bu kişiler her 
zaman değilse de 
kimi zamanlar 
İngiliz devletinin 
resmi temsilci
leriyle dipdibe 
görev yapmışlardır. 
Ama şimdiye dek 
bu kişilerin kimlik

leri ve neler 
başardıkları büyük 
bir gizlilik perdesi 
altında saklanıyor
du.
Şimdi şimdiyse, 
hafiften aydınlan
maya başladı kimi 
olaylar.
Moskova, 1920'ler 
ve 30'larda Doğu 
Asya'da Sovyet 
Komünizm 
şebekesini yay
makta ne derece 
etkili Olmuştu? 
Almanya'nın 
Türkiye'de giderek 
artan ticari 
nüfuzunu sınırlı 
tutabilmek için, 
İngiliz gizli servisi, 
İstanbul limanın
dan hisselerin 
çoğunu nasıl satın 
alabilmişti?

El Kaide operasyonu nda 
bir Türk yakalandı

Pakistan'da El 
Kaide örgütüyle 
bağlantısı olduğu 
sanılan kişilere 
düzenlenen 
operasyonda, 
aralarında bir 
Türkün de bulun
duğu 4 ila 6 kişi 
yakalandı. 
Enformasyon 
Bakanı Şeyh Raşid 
Ahmed, güvenlik 
güçlerinin, önceki 
gün 4 ila 6 zanlıyı 
Afganistan sınırın
daki Peşaver 
kentinde 
yakaladığını belirt
ti.
Ahmed, zanlılarla 
ilgili ayrıntılı bilgi 
vermedi, ancak bu

AB’den Türk kamu 
ihale sistemine destek

kişileri örgütün üst 
düzey elemanları 
olmadığını 
sandığını ifade etti. 
Peşaver'deki bir 
istihbarat yetkilisi 
de şüphelilerin 
önceki gece kentin 
Abdara 
mahallesinde, bir 
Afgan mülteciye ait 
evde yakalandığını 
bildirdi.

Adının açıklan
masını istemeyen 
yetkili, eve düzen
lenen baskında, 
biri evin sahibi 2 
Afgan, Ortadoğu 
kökenli bir İspany
ol vatandaşı, bir 
Türk ve bir Rus ya 
da Orta Asyalı 5 
zanlının yaka
landığını belirtti.

BAYRAM O G LU’N DAN
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

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

AB, Türkiye'de 
sağlam, şeffaf ve 
rekabete açık bir 
kamu ihale sistemi
nin geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi 
amacıyla, 1.8 mily
on Euro'luk destek 
öngören bir 
eşleştirme (twin- 
ning) projesi başlat
tı.
Resmi başlangıcı, 
bugün Ankara'da 
Kamu İhale 
Kurumu'nda 
gerçekleştirilen 
Projeye ilişkin 
Kamu İhale 
Kurumu'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, uygula
ma kapsamındaki 
eşleştirme Türkiye 
ve İtalya'daki idari 
kurumlar arasında 
yapılacak. Türkiye 
ve İtalya arasındaki 
eşleştirme projesi, 
Türkiye'deki kamu 
ihale sisteminin 
hukuksal, kurumsal 

ve metodolojik 
çerçevesini AB 
müktesebatına 
uygun olarak 
geliştirmeyi 
amaçlıyor. Bu 
bağlamda, Kamu 
İhale Kurumu, 
İtalyan Ekonomi ve 
Maliye Bakanlığı ile 
İtalya'daki Consip 
ve Bayındırlık İşleri 
Kurumu tarafından 
desteklenecek. AB, 
projeye 1.8 milyon 
Euro katkıda bulu
nacak.
Türk ve İtalyan 
yetkilileri arasındaki 
bu ortaklık, 
eşleştirme projesi 
yoluyla gerçek
leştirilecek. 
Eşleştirme kısa, 
orta ve uzun vadeli 
uzmanların aday 
ülkelerdeki idari 
kurumlarda geçici 
olarak 
görevlendirilmesine 
dayanıyor.
Türkiye ve İtalya'da

ki idari kurumlar 
arasında yapılacak 
olan Eşleştirme 
Sözleşmesi, Avrupa 
Topluluğu bütçesin
den sağlanacak 
olan 1.3 milyon 
Euro ile finanse 
edilecek.
Proje ayrıca, gerekli 
bilgisayar ekip
manının ve 
yazılımının tedarik 
edilmesi amacıyla 
520 bin Euro'luk 
hizmet ve mal alımı

Jhalesiyle de 
desteklenecek. Bu 
tutarın 390 bin 
Euro'luk kısmı 
Avrupa Birliği 
tarafından 
finanse edilecek. , 
Proje ile İtalyan 
Yerleşik Eşleştirme 
Danışmanı 
(Resident Twinning 
Advisor-RTA), 
18 ay boyunca 
Kamu İhale 
Kurumu'nda 
görevlendirilecek.
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Bazı askeri suçlara 
TCK uygulanmayacak

Ma smii toa mİ (M?
Türk Ceza 
Yasası'nın, cezaların 
ertelenmesi, 
zamanaşımı, kısa 
süreli hapis cezası
na seçenek olarak 
uygulanan yaptırım
ları ile ön ödeme 
hükümlerinin askeri 
suçlarda uygulan
mamasını öngören 
yasa tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
"Askeri Ceza Yasası 
ile Disiplin 
Mahkemeleri 
Kuruluşu, Yargılama 
Usulü ve Disiplin 
Suç ve Cezaları 
Hakkındaki Yasada 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yasa Tasarısı" 
Askeri Ceza 
Yasası'na iki madde 
eklenmesini 
öngörüyor. Buna 
göre, 5237 Sayılı 
TCK'nın genel 
hükümleri, Askeri 
Ceza Yasası'nda yer

ŞENEN
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 M ah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

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

alan suçlar hakkın
da da uygulanacak. 
Ancak, bu kanunun 
fer'i askeri cezalara 
ve cezaların ertelen
mesine ilişkin 
hükümleri ile 
zamanaşımına 
ilişkin 49. mad
desinin "Yoklama 
kaçağı, bakaya, 
saklı ve firar fiilleri 
hakkında dava 
müruru zamanı, 
bütün askeri 
mükellefiyetlerin 
veya bizzat girmiş 
oldukları taahhüdün 
bitmesinden 
itibaren işlemeye 
başîar" şeklindeki 
hükümleri saklı ola
cak.

Alt sınırı belir
tilmeyen ağır hapis 
cezaları en az 1 yıl 
olarak uygulanacak. 
TCK'da ise bu süre 
1 ay olarak 
öngörülüyor.
Yasa uyarınca 
TCK'da genel olarak 
öngörülen cezalar 
ve zamanaşımına 
ilişkin hükümler ile 
Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun 
hükümleri, askeri 
disiplin suç ve 
cezaları hakkında 
uygulanmayacak. 
Yasa, 1 Haziran 
zuüb'de yürürlüğe 
girecek

Hafta sonu Kıyı 
Ege dışında tüm 
Türkiye'yi etkisi 
altına alacak kar 
yağışı önümüzdeki 
haftadan itibaren 
doğuya kayıyor. 
İstanbul karla 
karışık yağmurlu. 
3 günlük rapor 
şöyle;
Adana sağanak 
yağışlı, Erzurum 
ve Samsun kar 
yağışlı. Ankara 
yarın kar yağışı 
altında.
Hava sıcaklığı 
hafta sonunda iç 
ve doğu kesim
lerde azalmaya 
devam edecek, 
pazartesi ise batı 
bölgelerden başla
yarak artacak. 
Hafta sonu sıcak
lıklar İstanbul'da 
6, Ankara'da 4, 
Erzurum'da 3, 
İzmir'de 11.
Samsun'da 5 dere
ceye kadar düşe
cek. Pazartesi ise 
İstanbul 9, Ankara 
7, İzmir 13, Adana 
17, Antalya 18, 
Erzurum 1, 
Samsun 6 derece 
olacak.
BUGÜN; Marmara, 
Karadeniz'in iç

Bu ay dogalgaza zam yok
Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş. 
(BOTAŞ), dağıtım 
kuruluşları için 
Nisan ayında doğal- 
gaz satış fiyatının 
artırılmamasına 
karar verdi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'nın web 
sayfasında yer alan 
açıklamada, 
Bakanlığa bağlı 
BOTAŞ Yönetim 
Kurulu'nun aldığı 
karar gereğince, 
doğalgazın Nisan ayı 
satış fiyatlarında 
değişiklik yapıl

kesimleri, İç Ege, 
İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde kar 
yağışı görülecek. 
Karadeniz'in kıyısı 
karla karışık yağ
murlu, Doğu 
Akdeniz sağanak 
yağış altında, 
Doğu Anadolu'nun 
güneyi ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da etkili 
yağmur bekleniy
or. Poyraz 
Marmara'dan şid
detli esecek.
PAZAR günü Doğu 
Marmara, 
Karadeniz, İç 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'da kar 
yağışı sürüyor. 
İstanbul, Doğu 
Karadeniz'in kıyısı 
ile Doğu 
Anadolu'nun 
güneyi karla 
karışık yağmurlu. 
Doğu Akdeniz 
sağanak yağış, 
Güneydoğu

madığı bildirildi. 
Açıklamada 
BOTAŞ'ın, Yönetim 
Kurulu'nun aldığı 
karar doğrultusunda 
dağıtım kuruluşları 
için doğalgazın satış 
fiyatını Mart ayında 
olduğu gibi bu ay 
da, metreküpü 279 
bin 454 liradan

Anadolu'da şid
detli yağmur 
sürüyor.
Poyraz 
Marmara'da yine 
kuvvetli eserken, 
iç bölgelerimizde 
don olayı bek
leniyor.
PAZARTESİ günü 
ise hava açıyor, 
yağışlar doğuya 
kayıyor. Marmara, 
Ege, Akdeniz ve İç 
Anadolu'nun 
kuzeyi dışında 
tamamı yağışsız 
bir gün geçirecek. 
Karadeniz'in kıyısı 
ile Hakkari çevresi 
karla karışık yağ
murlu, İç 
Anadolu'nun 
kuzeyi, 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'da kar 
yağışı devam ede
cek. Mardin çevre
si yağmur alıyor. 
İç bölgelerde yine 
don olayı 
bekleniyor.

(0.279454 YTL) 
uygulamaya devam 
edeceği belirtildi.
BOTAŞ, bu yıl 

doğalgaz fiyatlarını 
Ocak ayında yüzde 
5, Mart ayında 
yüzde 3.5 oranların
da artırmış, Şubat 
ayında ise 
değiştirmemişti.
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Parayla atamalara tepki
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğretmen
liğe atanacak aday
lara ve mevcut öğret
menlerin tayin istek 
ve işlemlerinde 
parayla iş yapmayı 
taahhüt edenlere 
karşı, idareci, öğret
men ve adayların 
itibar etmemelerini 
istedi.
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya 
yaptığı yazılı açıkla
mada, kurum 
çalışanları ile 
kamuoyunu, öğret
men atama ve tayin
lerle ilgili parayla iş 
yapma taahhüdünde 
bulunan kişilerin 
olduğu yönünde 
duyumlar aldıklarını 
bildirerek, uyardı. 
Kaya, "Yönetici ve 
öğretmenlerimiz bu 
konuda uyanık 
davranmalıları. Bu 
tür kişi veya kişilere 
itibar etmemeleri, 
varsa ellerindeki bilgi 
ve belgelerle birlikte 
ııgı'n makamlara suç 
duyurusunda bulun
maları gerekmekte
dir" dedi.

Öğretmen atama ve 
yer değiştirme işlem
lerinin Norm Kadro, 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmelikleri ile 
Talim ve Terbiye 
Kurulu Kararları 
doğrultusunda hazır
lanan kılavuzlar 
çerçevesinde 
yapıldığı bilgisine yer 
veren Genel Müdür 
Kaya, para karşılığı 
iş yapmaya kalkışan 
kişilere itibar 
edilmemesi gerek
tiğini söyledi. Öğret
men atama ve yer 
değiştirme işlem
lerinin yürürlükteki 
mevzuat kapsamında 
şeffaflık ilkesi 
doğrultusunda 
yapıldığını kaydeden 
Kaya yöneticilere ve 
öğretmen adaylarına 

şöyle seslendi: 
"Buna rağmen son 
günlerde atama ve 
yer değiştirme 
başvuruları olan 
veya olacak öğret
menlerimize, kendini 
değişik ünvan ve 
isimlerle telefonla 
ulaşan, sorunlarının 
çözümünde yardımcı 
olabileceğini belirten 
ve karşılığında bir 
miktar paranın belir
tilen adrese-hesaba 
yatırılmasını isteyen 
kişi veya kişilerin, 
daha önce suç duyu
rusunda bulunul
masına rağmen, 
çıkar amaçlı çalış
malarına devam 
ettiği duyumları alın
maktadır. Bu tür 
kişilere itibar 
edilmemeli." 
dedi.

Erdoğan: Eh w‘
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Tüm ülkede 
güven, istikrar 
varken erken 
seçim talebinde 
bulunmak, ülkenin 
huzur tablosuna 
çomak sokmaktır, 
bana göre ihanet
tir" dedi. 
Levent’teki TOBB 
Plaza'da düzenle
nen Eurochambres 
Başkanlık Divanı 
Toplantısı'na 
katılan Başbakan 
Erdoğan, çıkışta 
gazetecilerin erken 
seçimle ilgili soru
larını cevapladı. 
Şu anda 'erken 
seçim' ifadesini 
kullanmanın ağır 
olacağını belirten

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
tamundan tasarruf etmek için saati durdurana bemer." 

Henry FORD

Erdoğan, "Bana 
göre bu, ülkeye 
ihanettir.
Ekonomik istikrar

da en önemli şey 
güvendir. Tek par
tili hükümetlerin 
olduğu iktidar 
dönemleri ilerleme 
dönemleri olmuş
tur. Şu anda tüm 
ülkede güven, 
istikrar varken, 
kalkıp da erken 
seçimi gündeme 

getirmenin hiçbir 
anlamı yok. Biz o 
konuda kararlıyız. 
O noktayı koyduk. 
Halkımız bize 5 yıl
lığına görev ver
miştir. Böyle bir 
zamanda erken 
seçim talebinde 
bulunmak, bu 
ülkenin huzur 
tablosuna çomak 
sokmaktır, bana 
göre ihanettir" 
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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M ekonomisine övgü Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

içimizden Biri
Avrupa Ticaret ve 
Sanayi Odaları 
Birliği 
(EUROCHAMBRES) 
Başkanı Christoph 
Leitl, "Kimse 
Türkiye'den bahset
miyor, ama aslında 
Çin ile aynı büyüme 
oranlarına 
sahipsiniz. Büyüme 
oranınız muaazzam 
" dedi.
Avrupa Ticaret ve 
Sanayi Odaları 
Birliği 
(EUROCHAMBRES) 
Başkanı Christoph 
Leitl, hep Çin'den, 
Çin'in büyüme 
oranlarından 
bahsedildiğini 
belirterek, "Kimse 
Türkiye'den bahset
miyor, ama aslında 
Çin ile aynı büyüme 
oranlarına 
sahipsiniz. Büyüme 
oranınız muaazzam. 
Bu büyüme oranı

için sizi tebrik eder
iz" dedi.
Avusturya Ekonomi 
Odası'nın Başkanı 
da olan Christoph 
Leitl, 
EUROCHAMBRES 
Başkanlık Divanı 
Toplantısı'nın ardın
dan, Birliğin 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile 
birlikte 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Hisarcıklıoğlu'nun 
çok iyi bir dostu 
olduğunu,

EUROCHAMBRES'd 
a beraber çalıştık
larını belirterek, 
Türkiye'nin 39 yıl
dan beri Birliğin 
üyesi olduğuna 
işaret etti.
Leitl, "Türk 
ekonomisi 
Avrupa'da 
mevcut, Avrupa'nın 
bir parçası.
Bu da artık normal 
bir şey karşılanıyor. 
Türkiye'nin görüş
leri, 
fikirleri, kavramları 
Avrupa'da hayata 
geçiriliyor" 
dedi.

'Ekonomideki büyüme memura yansımadı
Memur-Sen Genel 
Başkanı Dr. Ahmet 
Aksu, Devlet İstatis
tik Enstitüsü (DİE) 
tarafından yüzde 9.9 
olarak açıklanan 
büyüme oranları ile 
rakamlarının sağlıklı 
olup olmadığı 
konusunda 
şüphelerinin bulun
duğunu belirterek, 
"Ekonomide sorunlar 
devam ederken, 
büyüme nerede 
gerçekleşti?" diye 
sordu.
Açıklanan rakamların 
memura yansı
madığını belirten 
Aksu, "Büyüme 
memur kesiminde 
ters etki yaptı her
halde. Çünkü 
memurlar ekonomik 
olarak gittikçe 
küçülmektedir" dedi. 
Aksu, yaptığı yazılı 
açıklamada, açık
lanan 2004 büyüme 
oranının memura 
yansımadığını ifade 
ederek, "Türkiye 
ekonomisinin 2004 
yılında yüzde 9.9

büyüme hızıyla 1966 
yılından bu yana 
dönemin en yüksek 
büyüme hızına 
ulaşırken Gayri Safı 
Yurtiçi Hasılasının 
(GSMH) 300 milyar 
doları aşması ve 
GSMH'nin 299.5 mil
yara yükselmesi 
memurun refahına ve 
maaşına yansıtıl
mamıştır" ifadesini 
kullandı. Aksu, açık
lamasında şunları 
kaydetti: 
"Öncelikle büyüme 
rakamları 1996 para
metreleri esas alı
narak yapılmıştır. 
Son 8 yılda 
Türkiye’de ve dünya 
genelinde ticari dur
gunluk anlamında ve 
ticaret daralması 
bakımından Irak'ın 
işgali, terör, tsunami 
felaketi gibi birçok 
olaylar olmuştur. Bu 
nedenle 2004 yılının 
ekonomik 
göstergeleri 
belirleyen parame
trelerin yeniden 
tespit edildikten

sonra büyüme 
oranının hesaplan
ması gerekmektedir. 
Eski parametrelerle 
yapılan bu rakamların 
sağlıklı olup olmadığı 
konusunda şüpheler
imiz var. Bu büyü
menin kısmen de 
olsa bütçe açıklarına 
dayalı olduğu bir 
gerçektir. Büyüme 
özel sektörün 
öncülüğünde mey
dana gelmişse niçin 
özel sektörde istih
dam artışı olmamak
tadır. Eğer verimlilik 
arttı ve bu nedenden 
dolayı büyüme var 
deniliyorsa o 
takdirde hangi sek
törde teknoloji 
yenilenmesi olmuş 
bunun ortaya kon
ması gerekmektedir. 
Büyüme sürekli 
olmalı ve 2005 yılında 
da devam etmelidir. 
Türkiye'de belli 
dönemlerde bu tür 
hızlanmalar olmak
tadır. Büyümenin 
hormonlu olmaması 
için yatırımların hız-

Adı: Kubilay
Soyadı: Sayışman
Doğum Tarihi: 1967
İstanbul’da dünyaya gelen 

Kubilay, hen genç gibi 
mahalle arası ve arsalarda 
top oynayarak kendini 
geliştirdi.

Semt takımı olan 
Karagümrük’te futsol 
oynadı. Profesyonel olarak o 
zamanlar 3. Ligde mücadele 
eden İznikspor’a transfer 
oldu ve bu kulüpte 3 yıl fut
bol oynadı.

Borusan’da çalışmaya 
başladı. Bu meessesenin 
takımı olan Borusan’da fut
bol oynamaya başladı. 
Borusan’da top oynarken 
dikkat çeken Kubilay, 
Gemlikspor”a transfer oldu.

Gemlikspor’da oynadı ve 
bu takımda kaptanlık yaptı.

Gemlikspor hedefini yük
selterek 3. Lig hesapları 
yapınca, futbolcularını 
Gemlik içinde en yakın kulü
plere verdi.

Kiiuiyây, iumü'fspöra 
geçti. Futbol hayatını burada 
devam ettirdi ve daha sonra 
yaşam öne sürerek 
Umurspor’da futbolu bıraktı.

İdmanları bırakmayan 
Kubilay, her gün aksat
madan idman yapmayı 
devam ettirdi.

Gemlikspor’un Kubilay’a 
vefa borcu vardı.

2004 yılında seçilen 
Barboros Balmumcu’nun 
(benim) isteği üzerine tekrar 
Gemlikspor’a hem ağabey, 
hemde antranör altında 
takım çalıştırmak üzere eski 
yuvasına döndü.

Bugün iddia sahibi 
olmadığı halde verilen vaz
ifeyi en iyi şekilde 
( hem futbolcu, hem de

çalıştırıcı) alarak görev 
yapıyor.

Hiç bir menfaat bekleme
den, sadece Gemlik için ve 
Gemlispor’a birşeyler vere
bilmek için çaba sarfediyor.

Bugün ilerlemiş
yaşına rağmen tekrar 

yuvasına dönmesindeki 
büyük faktör olan Hoca'sına 
( Evli sporcunun Hocası da, 

antranörü de eşidir) 
anlayışından ötürü teşekkür 
ederim.

Sevgili Kubilay’ın 
Gemlikspor’a gençler 
yetiştirmesinden ötürü, bu 
37 yaşındaki genç delikan
lıya, takım adına teşekkür 
eder, sağlık dilerim.

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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2005 bahar makyajı
Bahar bir türlü 
gelmek bilmiyor, 
oysa vitrinler çoktan 
değişti, kışlıklar 
ortadan kalktı. Tabii 
baharın etkileri 
sadece giyimde 
değil, makyajda da 
kendini gösteriyor. 
Tazelik ve doğallık 
bahara damgasını 
vuruyor.
Hepimiz pürüzsüz bir 
cilt ve belirgin, par
lak gözlere sahip 
olmayı hayal ederiz 
ama çoğumuzun ya 
cilt problemleri 
vardır, ya gözleri 
küçüktür ve belirgin 
değildir, ya da başka 
kusurlarımız vardır. 
Öte yandan canımızı 
sıkmanın da alemi 
yok; ne de olsa 
makyaj bu işler için 
icat edilmedi mi? 
Doğal görünüm 
herkese her zaman 
yakışır. Hele bu 
doğal görünümü 
biraz işlerseniz, 

sürekli güzel ve 
bakımlı görünmeyi 
de başarırsınız.
2005 bahar/yaz 
modasının podyum
lara yansıyan en hoş 
trendi, tene uygu
lanan çekici, şeftali 
tonları, gül goncası 
gibi dudaklar ve yarı 
saydam farlar oldu. 
Bu görünümü yarat
manın yolu da göz, 
dudak ve tırnaklar 
için yumuşak, pastel 
tonlardan oluşan bir 
palet kullanmaktan 
geçiyor.
Makyaj sanatçısı ve 
L'Oreal Paris'in 
sözcüsü James 
Kaliardos, "Pastel 
tonları, nötr tonlarla 
birlikte kullanıp, bir 
bahar bahçesini 
andıran tazelik ve 
yumuşaklığı, yüze 
sadece hafif bir ren
klendirmeyle verme 
fikrine bayılıyorum. 
Zaten L'Oreal Paris 
Garden of Eden 

bahar kolleksiyou- 
nun esin kaynağı da 
bu. Bu kolleksiyon, 
doğada birbirini 
tamamlayan renkler
den oluşıyor.
Yanaklar, yumuşak 
ama canlı pembelerle 
aydınlanırken;
dudaklar, sabah çiyi- 
ni anımsatan 
parıltısız, yarı say
dam renklere 
bürünüyor. Bu da 
mat ve pastel tonlar
daki göz farlarıyla 
mükemmel bir tezat 
yaratıyor." diyerek 
sezonun trendlerini 
anlatıyor.
Gül yaprağı gibi bir 
ten 
Doğal bir 
görünümün anahtarı, 
pürüzsüz bir zemin 
hazırlamak. Bu 
nedenle kullandığınız 
fondöten çok önemli. 
Yüzünüze kolay 
sürülen, kolay 
dağıtırılıp 
yedirilebilen bir 

fondöten seçmeye 
özen gösterin. Ayrıca 
ten renginize uyan 
bir ürün satın almaya 
da dikkat edin.
Yanaklarınıza taze, 
baharı andıran bir 
pembeplik katmak 
için yumuşak pembe 
tonda bir allığa ihtiy
acınız olacak. Ayrıca 
elmacık kemiklerini 
ön plana çıkaracak 
şekilde makyaj uygu
lamanız, yüzünüze 
derinlik katar, ama 
aşırıya kaçmanıza da 
gerek yok. Sonuçta 
elde etmeye 
çalıştığınız görünüm, 
sağlıkla parlayan 
doğal bir cilt.
Parlayan gözler 
Gözleriniz canlı 
görünmelidir. Bunu 
elde etmenin en iyi 
yolu da soluk pembe 
ya da leylak tonlarını 
kullanmaktır. Farı 
göz kapaklarınıza 
hafifçe sürdükten 
sonra, daha koyu bir 

rengi, kaş 
kemiğinin altına ve 
gözün dış 
kenarlarına sür
erek, belirginliği 
arttırın. Birbirini 
tamamlayan ren
kler seçmeye özen 
gösterin. Şimdi kaş 
kavisinin altına ve 
göz pınarlarına 
highlighter sürerek 
aydınlık kazandırın. 
Kirpiklerinizi 
kıvırtıp, kıvrık etki 
veren bir rimeli kir
piklerinize sürün. 
Öpme isteği 
uyandıran dudaklar 
Dolgun dudaklar 
için, kolajene 
başvurmanıza gerek 
yok. Şimdilerde her 
yerde satılan par
latıcılar dudakları 
dolgun göstermede 
oldukça etkili. İster 
yumuşak, kadifemsi, 
ister daha ateşli ve 
parlak bir görünüm, 
hangisini 
beğendiğinizi bul

manın en iyi yolu 
denemektir! Daha da 
dolgun bir görünüm 
için, az miktarda 
highlighterı 
dudağınızın orta kıs
mına sürebilirsiniz. 
Tırnakları atlamayın 
Bu sezon ojeler çok 
renkli. Tek yapmanız 
gerekense taze ve 
parlak bir renk tonu 
seçmek.
Özellikle parıltılı 
olanlar çok moda 
olacak.

Anne ve çocuk arasındaki ‘yemek savaşı’
Çocukların sağlıklı 
beslenebilmesi için 
ebeveynlerin, özellik
le annelerin ve 
anlayabileceği yaşa 
geldiğinde çocuğun 
eğitilmesi gerektiği 
bildirildi.
Uludağ Üniversite- 
si'nce düzenlenen 
bir kongreye katıl
mak üzere Bursa'ya 
gelen Ege Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Pediatrik 
Gastroenteroloji ve 
Beslenme Bilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Raşit Vural Yağcı, 
çocukların beslen
melerinin onların 
ileriki yaşlarında 

sağlıklı birer birey 
olmaları açısından 
çok önemli olduğunu 
söyledi.
Bir yaşını doldurmuş 
çocuğun kesin 
olarak aile sofrasın
daki yerini alması 
gerektiğini ifade 
eden Yağcı, ailelerin 
çocuğun erişkin 
hızında yemek yiye
meyeceğini unutma
yarak ona karşı sabır 
göstermelerinin 
önemli olduğunu 
belirtti.
Öğünlerdeki porsiy
onların bitirilmesi 
için de ısrarcı olun
mamasının önem 
taşıdığını kaydeden

Yağcı, çocuğun 
istemediği takdirde 
yemek yemeyeceğini 
söyledi.
Yağcı, "Bu nedenle 
çocuğa asla bağır- 
mamalı veya yemesi 
için fiske bile vurul- 
mamalıdır. Bu konu
da ısrarcı olan annel
erle çocukları arasın
da bir çatışma 
kaçınılmazdır. İş bu 
noktaya geldiğinde, 
hem anne hem de 
çocuk için yemek 
saatleri bir kabusa 
dönüşecek ve 
çocuklar aşırı ısrarcı 
anneye öğürerek 
veya kusarak karşılık 
vereceklerdir" dedi.

Annelerin (yemiyor, 
zorlayınca da kusuy
or) diye çocuk dok
torlarına başvur
malarının sık 
karşılaşılan bir 
durum oluğuna 
dikkati çeken Yağcı, 
anneye, kızarak, 
döverek bu savaşı 
kazanamayacağı, 
ısrarcı olunmadan 
gelecek öğüne kadar 
su dışında bir 
gıdanın çocuğa ver
ilmemesi gerek
tiğinin anlatılması 
gerektiğini bildirdi. 
Yağcı, "Daha çok ve 
daha kolay yesin 
diye çocuğun oyun 
alanı veya televizy- 

onönü, yemek 
masası 
olarak kullanılma
malıdır.
Tabak, kaşık ile 
çocuğun arkasında 
dolaşarak, ona

S//R KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Seviyoruz

Sapıklıklar son safhadayken, 
Dünyaya geldin Amine 'den.
İnsanlığa sundun rahmetinden 
Seviyoruz seni ya Muhanımed.

indirdi Rabbim seninle Kuran 'ı 
Aydınlattı dünya insanlığını 
Kafirlerin bile hayran kaldığı 
Seviyoruz seni ya Muhammad.

Dudaklardan düşmez zikirleri, 
Müminlerin gündüz ve geceleri.
Senin için atar kalpleri
Seviyoruz seni ya Muhanımed.

Diliyoruz rabbimizden rahmet, 
Kusurluyuz bizleri sen affet 
Bizlere mahşerde şefaat et.
Seviyoruz seni ya Muhanımed.

yemek yedirilmeme
lidir. Özellikle 
oyun çağı döne
minde pek çok anne 
bu yanlışı yapmak
tadır" görüşünü 
dile getirdi.

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

SATILIK VİLLA
Um ur bey Po tutkun 

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Polen mevsimi geldi, alerjiye dikkat!
İlkbaharın gelişi ile 
birlikte kendini 
göstermeye başlayan 
ve bitkilerin üretim 
kaynağı olarak bilinen 
polenler, alerjisi olan
ları tehdit ediyor. 
Ege Üniversitesi (EÜ) 
Botanik Bahçesi- 
Herbaryum Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Prof.Dr. Yusuf 
Gemici ve EÜ Tıp 
Fakültesi İç 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı İmmünoloji Alerji 
Bilim Dalı Öğretim 
üyesi Doç.Dr. Aytül 
Zerrin Sin, alerjinin 
oluşumu ve alerjik 
hastalıklarla ilgili bilgi 
verdi. Uzmanlar, 
polenin daha yoğun 
olduğu sabahın erken 
saatlerinde dışarı çıkıl- 
maması eğer çıkmak 
zorunda olanlar var 
ise yüksek binaların 
çevrelediği dar sokak
larda gezmeleri gerek-

SinHdA™PfcR'°WI!
BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

.JL4JL. İçimdeki Deniz ■ Balans ve Manevra
Sİb“ Tel: 512 03 46

tiğini belirtti. 
Polenlerden kurtul

mak için alerjisi olan
ların ilk olarak ilaç kul
lanması gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
diğer bir çözüm yolu
nun da vücudun 
polene bağışıklık 
kazandırılarak 
duyarsızlaştırılması 
olduğunu ifade etti. 
Polenlerin yol açtığı 
alerjik hastalıkların 
özellikle çocukluk ve 
gençlik çağlarında 
başladığını belir
tilirken, değişen iklim 
şartları ile alerjik 

hastalıkların herhangi 
bir yaşta da ortaya 
çıkabildiği vurgulandı. 
Polen taneciklerinin 
gözle görülemeyecek 
kadar küçük oldukları 
için kapı ve pencerel
erden kapalı ortamlara 
girebildiği; dışarıda 
giyilen giysilerle iç 
ortamlara taşınabildik
leri, bu nedenle alerjik 
kişilerin evlerini, polen 
yoğunluğunun az 
olduğu akşam saat
lerinde havalandır
maları, dışarıda giy- 
dikleri giysilerini ev 
içinde çıkartmaları 

öneriliyor. Özellikle 
rüzgarlı havalarda 
polen alerjisi olan kişi
lerin dışarı çıkma
maları gerekiyor. 
Polen alerjisinin kon
trol altına alınmasını 
sağlayan ilaçların her 
yıl düzenli olarak kul
lanılması gerekiyor. 
"BİR POLEN TANESİ 
SUÇ MAHALLİNİ 
BELİRLEYEBİLİR" 
Prof.Dr. Yusuf Gemici, 
polen alerjisinde, 
polenin kendisinin 
alerjik olmadığını 
belirterek, "Vücudun 
yabancı madde gibi 
algıladığı polen vücu
da girince doğal 
olarak hemen vücut
tan atmak için protein 
salgılıyor. Aslında bu 
üretilen protein alerjik 
olarak çıkıyor. Bunlar 
da deride kaşıntı, 
gözlerde şişme ve 
yaşlanma, nefes daral
maları olarak kendini 
gösteriyor. Polen 
yaşamın soluğu 
hapşırığın sorum
lusudur" dedi.
Rüzgar ve yüksek 

hava akımları 
sayesinde polenlerin 
300 kilometre uzağa 
taşındığını belirten 
Prof. Dr. Gemici, 
"Ülkemizde bulunan 2 
bin üzerindeki bitki 
türünün onda biri rüz
garla tozlaşır. En çok 

polen üretenler de 
rüzgarla döllenenlerdir 
ve 12.5 milyar polen 
üretir. Mesela, çam 
ormanındaki bir hek
tarlık alana bir ton 
polen düşer. Polenler 
ürün üretirler ve üret
tikçe yaşam kay
nağımız gıdayı ve 
oksijeni almış oluruz" 
diye konuştu.
Prof.Dr. Yusuf Gemici, 
suç işleyen birinin 
olay mahallinde bulu
nan özel bitkilerden 
polen alabileceği ve 
alınacak polen örnek
lerinin de mahkemel
erde delil olarak kul
lanılabileceğini 
belirterek "Suçlu 
olarak yargılanan 
kişinin saç kök
lerinden ve tırnak dip
lerinden alınacak 
polen örnekleri kişinin 
suç mahallinin belir
lenmesinde belirleyici 
olabiliyor. Yani bir 
polen tanesi insanı 
idama dahi götüre
bilir" ifadelerini kul
landı.
Polenin daha yoğun 
olduğu sabahın erken 
saatlerinde dışarı çıkıl- 
maması eğer çıkmak 
zorunda olanlar var 
ise yüksek binaların 
çevrelediği dar sokak
larda gezmeleri gerek
tiğini belirten Gemici, 
"Kişiyi işini yapmak

tan alıkoyan ve hava
da milyarlarca bulu
nan polenlerden kur
tulmak için alerjisi 
olanların ilk olarak 
yapacağı alerjik belirti
lerin giderilmesi için 
ilaç kullanımıdır. Diğer 
bir çözüm yolu da 
vücudun polene 
bağışıklık 
kazandırılarak 
duyarsızlaştırılmasıdır. 
Kişiler maske kulla
narak, pamukludan 
ziyade sentetik giye
cekler giyerek ve 
mümkünse polenin 
yoğun olduğu 
saatlerde dışarı çıkma
yarak kendilerini 
koruyabilirler" şek
linde konuştu. 
"ALERJİK HASTALIK
LAR HERHANGİ BİR 
YAŞTA ORTAYA 
ÇIKABİLİR" 
Polenlerin yol açtığı 
alerjik hastalıkların 
özellikle çocukluk ve 
gençlik çağlarında 
başladığını belirten 
EU Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı İmmünoloji 
Alerji Bilim Dalı 
Öğretim üyesi 
Doç.Dr. Aytül Zerrin 
Sin de, "Değişen iklim 
şartları ile alerjik _ 
hastalıkların herhangi 
bir yaşta da ortaya 
çıkabildiğini görüy
oruz" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

IVI

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 12 12
513 20 77
512 10 72

Kanberoölu-Esadat) 514 45 49
Anytur 514 47 71

HASTANELER

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 Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
51310 68

Halk Eğitim Müd.
BELEDİYE

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86 
513 11 74 
513 13 53 
513 10 57 
51313 08 
51311 33 
51310 95 
513 37 42 
513 15 07 
51314 14 
513 13 64 
524 85 86 
513 10 42
51310 92 
51311 86 
513 77 77 
51318 46

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

513

Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)81410 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 51310 79

30 33

513 14 25

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

02 NİSAN CUMARTESİ 
ÇAMLICA ECZANESİ 

03 NİSAN PAZAR 
ONUR ECZANESİ

■MB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2096 . 

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)



02 Nisan 2005 Cumartesi Sayfa 12

İlçe Atatürk stadı tribünlerini dolduran öğrenciler takımlarına büyük destek verdiler

hfalılt fasında finalistler telli oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti ile İlçe 
Spor 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa düzen
lediği 
"Kaymakamlım 
Küçükler Futbol 
Turnuvasında 
finalistler belli 
oldu.
İlçe Atatürk Stadı 
tribünlerini doldu
ran öğrenciler 
takımlarına büyük 
destek verirken 
amatör kümede 
görülmeyen heye
can yaşanmaya 
devam ediyor.
10 İlköğretim 
Okulu takımının 

mücadele ettiği 
turnuvada, ilk 
finalistler Lale- 
Kemal İlköğretim 
ile Cumhuriyet 
İlköğretim olurken 
üçüncü finalist 
dün belli oldu. 
İlçe stadında 
yapılan ilk maçta 
Kumla Ali 
Kütahya İlköğre
tim, Atatürk 
İlköğretim'i 3-0 
yenerek maçlarını 
tamamlarken ikin
ci maçta adeta 
final oynandı. 
Turnuvanın iddialı 
takımlarından 
Hamidiye İlköğre
tim ile 11 Eylül 
arasında zevkli 
geçen maçta 11

Eylül güçlü rakibi 
Hamidiye’yi 5-1 le 
geçerek adını 
finale yazdırdı. 
Günün diğer 
maçlarında Gazi 
İlköğretim, Şehit 
Cemal'i 4-1, Şükrü 
Şenol, Şehit 
Etem'i 3-2 yendi. 
FİNALLER 4 VE 6 
NİSAN'DA 
Turnuvanın yarı 
finalinde Lale- 
Kemal Kılıç 
İlköğretim ile 
Cumhuriyet karşı 
karşıya gelirken 
bu maçın galibi 6 
Nisan'daki finalde 
11 Eylül ile 
şampiyonluk 
mücadelesi 
verecek.

11 Eylül ve Hamidiye İlköğretim Okulları erken 
finalde karşı karşıyla geldiler



Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK bir çatı altında birleştiriliyor

İşçi memur ayrımı kalkıyor
Hükümetin sosyal güvenlik reformu kapsamında hazırladığı yeni Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı, emeklilik sistemini sil baştan değiştiriyor.
Öncelikle Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur tek çatı altında toplanıp aynı statüye çekilecek. Yani bu 3 kurum ortadan kaldırılarak işçi, memur ve
esnafın aynı şartlarda emekli olmasını sağlayacak yeni bir sistem devreye girecekr Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK 2milyoj2 Bağ^Kur 

borçlusu var

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
04 Nisan 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 2004 yılı sonu 
itibarıyla Bağ-Kur'a borçlu sigortalı 
sayısının 2 milyon 239 bin 200 kişi 
olduğunu açıkladı. 2004 yılı sonu 
itibariyle, prim borcu nedeniyle 
emeklilik hakkını elde edemeyen sig
ortalı sayısının 66 bin 515 kişi.

Haberi sayfa 8’de

Piyasalardaki para krizi esnafa zor günler yaşatıyor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Durgunluk sürüyor
Ekonomideki bu durgunluk hayra 

alamet değildir.
İş piyasalarında Ocak ayından beri 

devam eden sıkıntı giderilemedi.
Bunun birçok nedenleri olabilir.
Ancak, sonuç önemlidir.
Bu durgunluk böyle giderse, yine 

birçok ocak sönecek demektir.
Ekonomideki durgunluk, krizi 

beraberinde getirir..
Piyasalarda para dönmüyor.
Alacaklı alacağını alamadığı gibi, 

borçunu da ödemekte güçlük çekiyor.
Türk ekonomisi güya en güzel günleri

ni yaşıyor.
Enflasyonun tek rakkamlara çekildiği 

35 yıldır ilk kez görülmesine karşın, 
sonuç değişmiyor.

Piyasalardaki nakit parayı kredi kartları 
nedeniyle bankalar ile büyük mağazalar 
topluyor.

Düşünün, Gemlik gibi bir ilçede, kaç 
tane büyük gıda mağazası var.

Bu durum küçük esnafı bitiriyor..
İşte, yandaki haberde de görüldüğü 

gibi işyerleri alarm veriyor..
Belediye Çarşısı yeni yerine taşınıyor. 

41 yıldır buradan ekmek yiyen bu esnaf, 
bir süre yeni işyerinde iş yapamayacak.

Her şeyi toz pembe görenler, çarşı 
pazarı dolaşsın.

Üç aydır piyasalarda görülen durgunluk işyerlerini sarsıyor. Son günlerde ilçede büyük 
mağazalar oir bir kapanırken, marketler de büyük indirimlerle müşteri çekmenin yollarını 
arıyorlar. Eristo ve Töre Konfeksiyon Mağazaları ucuzluk yaparak işyerilerini kapatıyorlar. 
Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, esnafın krizden büyük şekilde etkilendiğini söyledi.
Ekonomik durgunluk 
ve para piyasalarında 
görülen nakit sıkıntısı 
en çok esnafı etkiliyor. 
Küçük büyük işletme 
ler krizin giderek 
büyüdüğünü 
belirterek, dayanmanın 
güç olduğunu' 
söylüyorlar.
İlçemizde büyük 
mağazalar indirimlerini 
sürdürürken, mallarını 
nakite dönüştürmek 
için yarışıyorlar.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

41 yıllık Kapal
1964 yılında 
hizmetei giren 
Belediye Çarşısı 
veya Kapalı Çarşı, 
dün tamamen 
boşaltılıdı.
Katlı Otoparkın 
alatına yapılan 
yeni iişyerlerine 
taşınanan çarşı 
esnafı, dün geç 
saatlere kadar işy
erlerini boşalttılar. 
41 yıldan beri

Gemlik halkına 
hiçzzmet veren 
çarşı esnafı mal
larını toplarken, 
hüzünlü anlar 
yaşadılar. 
Belediye tarafın
dan iki katlı mod
ern çarşıyapılacak 
olan bu işyer
lerinin önündeki 
özel şahıslara ait 
binaların durumlu 
belli olmadı.

dün eşyalarını toplayıp yeni 
işyerlerth<£gitti.41yıllık çarşı tarih oldu. 
Körfez’epozverirkengörülüyor. .

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Geçekten yaşıyor muyuz? Mebruke Atilla

Yine alelacele çıktık evimizden...
Nedir bu yaşam telaşımız anlamıyo

rum.
Ya aniden ölüverirsem bu gün, her 

şey yarım mı kalacak? İyi de yaşam 
zaten ölümü hiç davet etmezki . Belki 
de gerçekte öyle bir şey yok, başka bir 
yerlerde sürdürüyoruz yaşamı...

Doğadaki her bir ölümün arkası 
yeniden doğuş değil midir? Hem de 
her seferinde daha da güzelleşerek, 
inatla yaşama dönmez mi tüm canlrlar!

Eğer tümden yok oluş olsaydı, 
neden mevsimleri yarattı Tanrı? Neden 
en kurak yerde bile defalarca dirilip 
çoğalır bitkiler?

Yeni doğumlara hazırlanmak ve 
geleceği düşlerken yakalanmak ölüme 
hiç de fena değil!

Kısa bir an bile olsa yaşam süresi, 
umut tükenmemeli yüreklerde ve son 
bakış pırıl pırıl olmalı gözlerde.

İç karartmak değil amacım, sadece 
kendimce yaşamı ve varsa ölümü 
sorgulamak istedim. Daha çok seve
bilmek için yaşamı; korkusuzca 
konuşabilmeli ölümü!

En sıkıntılı anlarda bile bir çocuğu 
seyretmek, gizemli gökyüzüne bakıp 
hayal kurmak, her gün bir çiçeğin 
büyümesini izlemek, doğadaki mükem
mel uyumu ve hareketliliği hissede
bilmek!

Göz kırpıyor doğa bize ve diyor ki: 
‘Her an sayısız doğum var evrende, 
görebildiğin güzelliklerin de çok daha 
fazlası var! Korkma, kendini bırak 
yaşamın içine ve yeniden keşfet onu 
her anını sindirerek yüreğine. Tek bir 
nedene bağlı yaşam : SEVGİ

Yaşarken ölen öyle çok insan var ki, 
günlük yaşamımızın içine giriyor 
yüzlercesi.

Kızımla otobüse yetişmeye 
çalışırken bana ‘anneciğim benim 
gelinliğim...... olmalı.

Çok güzel olmalıyım. ...Sence 
çocuklarımın ismini ne koymalıyım? 
Hem erkek hem de kız çocuğu için 
düşün lütfen’!!?

Aman Allahım!
O, daha 10 yaşında ve nasıl düşler 

kuruyor?
Ben de zannediyordum ki; kurslara 

gittiği için hangi okulu kazanacak, 
ileride hangi mesleği seçecek filan gibi 
düşler kuruyor ve plan yapıyor! Oysa 
evde evlilik ve gelinlik konusu hiç 
konuşulmaz bile. Hatta kızıma evliliğin 
bir amaç olmadığını, tıpkı para gibi 
bazen mutluluk için araç olabileceğini 
söylerim. Neyse nefes nefese otobüse 
yetiştik yetişmesine ama kafam kar
makarışık, otobüs ise tıklım tıklım 
dolu. Ani frenler ayaktaki yolcuları 
fena halde birbirine karıştırmış durum
da. Ya ben neredeyim? Oturan bir yol
cunun kucağında! ‘Ben kimin kucağın
dayım’ dememle sırıtan bir sürü surat 
görüyorum.

Arkama bir bakıyorum beni sımsıkı 
tutan bir bay sırıtarak yüzüme bakıyor!

Ne aptalca bir duruma düştüm!
İyi de bir türlü kalkamıyorum, oto

büs hala sallanıyor, sanki deprem 
oluyor! Bir yerlerde unuttuğumuz 
yaşama sevinci nice otobüs dolusu 
yitik insan katıyor yaşama.

Oh çok şükür kültür merkezine 
geldim, kızımın kurstan çıkmasını bek
lerken camdan dışarısını seyrediyo
rum.

O da ne! Birkaç çocuk, zavallı bir 
köpeğe taş atıp eğleniyorlar!

Hemen duruma müdahale ediyorum: 
‘Hayvanlara işkence yapmayın, çabuk 
dağılın. Onların da canı tıpkı sizin gibi 
yanıyor!’. Varoşların çocukları, yaşama 
duydukları öfkeyi boşaltıyorlar başka 
bir canlının üzerine! En acısı da 
içlerindeki çocuğun büyümeden ölme
si.

Tam asayiş berkemal derken 
ilköğretime giden çocukların ellerinde 
sigara görüyorum ve kafe görevlilerini 
uyarıyorum. Ne deseler beğenirsiniz? ‘ 
Bizi ilgilendirmez’.

Hemen kültür merkezinin yetkilisine 
koşuyorum: ‘Burası bir kültür 
merkeziyse çocukların sigara içmesine 
nasıl izin verilir? Bir çelişki yok mu 
sizce?’ Tabi yetkili hemen durumu 
kontrol altına alıyor.

Ah çocuklar ah! Nasıl bu hale getiri 
yoruz sizleri! Ne kadar kör olmuşuz.

Evimizin önündeyiz.
Giderken yaşadığımız otobüs faci

asından sonra yürüyerek dönmeyi ter
cih ettik etmesine ama kızımın ilginç 
soruları devam ediyor:

‘Anneciğim ben hem tıp bilim adamı, 
hem sanatçı, hem de anne olabilir 
miyim? Neden bilim adamı diyorlar? 
Ben bilim kadını olamaz mıyım? Benim 
boyum büyüyünce ne kadar olur? Ben 
büyüyünceye kadar sana kötü bir şey 
olmayacak değil mi? Çocukluğumda 
hangi kelimeleri komik söylüyordum? 
Yetiştirme yurdundan kardeş alalım 
mı? Ne zaman köpeğim olacak?....’

Aman Tanrım soru bankası doğur
muşum sanki!

‘Kızım evet çok komiktin. Ama seni 
doğurduğumda bir ayar hatası yap
mışım, konuşma ayarı!’.

Küstü! Ağzımdan birdenbire 
dökülen sözcükler onun yüreğine 
dokunmuştu. Aslında şaka yapmak 
istemiştim, ama beceremedim galiba.. 
Bir sürü komiklikler yaptım, hayali 
komik çocukluk anıları anlattım ve 
sonunda yüzünü güldüröbildim! 
Aslında kızım her haliyle çok komik ve 
tatlı geliyor bana.

Kapıda bir komşumla karşılaşıyo
rum: ‘Kardeşimin kanseri ilerlemiş, 
yakında ölecekmiş. Annem, babam 
hasta, kızımın hastalığı sık sık tekrar 
ediyor’ sözleriyle başlıyor içini dökm
eye...ve yaklaşık kırk beş dakika sürüy
or ayak üstü sohbetimiz. Tabi dilim 
düğümlense de zorla bir iki cümle 
çıkıyor ağzımdan: ‘ Pek çok insan 
dünyanın merkezinde görür kendisini 

ve öyle küçük şeyleri sorun ederler ki... 
Sen çok güçlü çıkacaksın bu sınavdan. 
İnsan olduğumuzu böyle zamanlarda 
anlarız, değil mi?’ . Evet hissederek 
söylemiştim, çünkü benzer durumlar 
çoğumuzun yaşamında vardır zaten: 
Başka insanlar için yapılan fedakarlık
lar hatırlatıyor insana insan 
olduğunu...İnsanın içi boşalır da ayak
larını hissetmez ya işte öyle bir 
duyguyla ayrılıyorum yanından.

Anneme uğruyorum: ‘Anneciğim bir 
fırtınaya' direnen gemi resmi çiziyo- | 
rum, görünce şaşırma’. Annem neden 
fırtına yavrum, bana ilkbahar resmi | 
yap.

İçinde ördekler ve tavşanlar olsun.
Bir de güzel bir kır evi yap.
Ama bahçesi yemyeşil olsun’...
Kendisini yolun sonunda hissetme

sine rağmen yeniden doğuşun resmini 
yapmamı istiyor benden...Çocuğum 
nasıl beni şaşırtıyorsa, ben de hep 
annemi şaşırtmışımdır.

Yaşamın değişmeyen tek kuralı bu 
sanırım.

Günümün son ziyaretini alt katımda
ki komşuma uğrayarak tamamlıyorum. 
Çok sevdiğim komşu teyzem.

Kapısının önünden her geçişimde 
ellerime zorla yiyecek birşeyler tutuş
turan acılı teyzem. ■.* |

Tansiyonunu ölçüyorum zaman 
zaman. Öyle minnettar kalıyor ki! 
Halbuki benim yaptığım çok sıradan 
bir eylem.

Eşini bir yıl önce kaybetti, ama acısı 
hala ilk günkü gibi. Ona sık sık uğrayıp 
hem moral vermeye çalışıyorum hem 
de onun varlığından çok keyif alıyo
rum. Yüzünü güldürmeye çalıştığımı 
bildiği için gülümsüyor sadece. Onun 
yaşamı hep başkalarını mutlu etme 
üzerine kurulmuş sanki. Şimdi elli beş 
yıllık eşini çok özlü yor.

Ben de ona ‘Ne kadar şanslısın, 
ölümü isteyecek kadar sevdiğin bir 
eşin olmuş. Asrın aşkı bu’ diye takılıy
orum. Yanaklarını sıkıyorum, bana 
öpücükler yollaya yollaya uğurluyor 
evime. Aslında çok ciddidir kendisi! 
Ama ikimiz de çocuk gibi oluyoruz bir 
araya gelince.

Bu gün oldukça uzun yazmışım. 
Sanırım çok duygusal bir gün 
geçirdim.

Yaşamda bağlılık ve bağımlılık 
kavramlarını sorguluyorum kendimce. 
Sevmek büyük bir yaşam kaynağı ama 
en çok sevdiğin yoksa gerçekten sen 
de yok musun? Tek bir şeye mi bağlı 
yaşama sevinci?

En mutlu olduğum anlar, sanırım 
kızımın sürekli soru sorması.

Umut ve heyecan dolu yüreği.
Sanki yüzyıllar boyu yaşayacakmış 

gibi sarılıyor yaşama ve mutlu olması 
için o kadar çok malzemesi var ki!

Not : Gürhan Çetinkaya’nın yazısı 
elimize ulaşamadığı için bugün yayın- 
layamadık. Özür dileriz. G.KÖRFEZ

__
__
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Piyasalardaki para krizi esnafa zor günler yaşatıyor.

Üç aydır piyasalarda görülen durgunluk işyerlerini sarsıyor. Son günlerde ilçede büyük 
mağazalar bir bir kapanırken, marketler de büyük indirimlerle müşteri çekmenin yollarını 
arıyorlar. Eristo ve Töre Konfeksiyon Mağazaları ucuzluk yaparak işyerilerini kapatıyorlar. 
Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, esnafın krizden büyük şekilde etkilendiğini söyledi.
Piyasalardaki para 
krizi ve rekabet, 
mağzalarda indirim
lere ve kapanamalara 
neden oluyor.
Son üç ayda 
piyasalarda dolaşan 
nakit paranın azal
ması neden;/le 
esnafın ağzını bıçak 
açmıyor.
Siftahsız dükkan 
kapatanlar yanında, 
işlerlerini kapatan 
esnaf da çoğalıyor. 
Nakit sıkıntısı 
nedeniyle senet ve 
çeklerde geriye 
dönüşlerin arttığını 
söyleyen ilgililer, 
kredi kartlarının 
ekonomideki den
geleri bozduğunu da 
ileri sürüyorlar.
Kredi kartlarıyla 
borçlananların 
sayılarındaki artışa 
paralel olarak, orta 
sınıfın tüketim harca
malarında da büyük 
azalma görülüyor. 
Büyük tüketici 
mağazaların küçük 
esnafı erittiğini söy- 
layan Esnaf ve

kautf»
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Piyasalardaki durgunluk ve nakit sıkıntısı işyerlerinin birer 
birer kapanmasına neden oluyor. İlçemizin büyük konfeksiyon 
mağazalarından biri olan Eristo da bunlardan biri. İşyeri sahip
leri büylük indirimle iş değişitiriyor.
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, bu gidişe bir 
çözüm bulunmasını 
istedi.
BÜYÜK İNDİRİM 
Büyük mağazalar 

arısında süren reka
bet ve para sıkıntısı 
mağazalarda büyük 
indirimlere neden 
oluyor.
Yüksek kiralar, 
işletme masrafları 

yanında işlerinin de 
beklenenden düşük 
olması nedeniyle 
mağazalar bazı ürün
lerde yüzde 50’lere 
varan indirimler 
yapıyor.
İstiklal Caddesindeki 
Demirler Alışveriş 
Mağazası, hafta 
sonunda yaptığı 
indirimlerle herkesi 
şaşırttı.
Demirler Alışveriş 
merkezi ilgilileri, her 
cumartesi günü 
İstiklal Caddesindeki 
mağazalarında, 
salı günü de 
Dereboyundaki 
mağazalarında bek
lenmedik ve 
görülmedik indirim
ler yapacaklarını 
söylediler.
Öte yandan eski 
Pazar Caddesindeki 
ilçemizin tanınmış 

konfeksiyon 
mağazalarından 
Eristo, işyerini 
kapadığı belirterek 
mallarında büyük 
indirime gitti.
İstiklal Caddesindeki 
Töre Konfeksiyon 
mağazası da tasfiye 
ye giderek mallarını 
yok pahasına sat
maya başladı.
Krizin böyle gitmesi 
halinde çok sayıda 
işyerinin kapılarına 
kilit vuracağı 
bildiriliyor.
Öte yandan yine 
İstiklal Caddesinde 
bulunan BEM 
Mağazasının da bir 
süre önce 
el değiştirdiği 
öğrenilidi.

Mertçe 
* Sinan

MERTOĞLU
MERHABA!

Merhaba sayın okurlar!
Uzun yıllar bu sutünlarda “TAŞI 
GEDİĞİNE" başlığı altındaki taşlama 
yazılarını ilgi ve beğeni ile okudunuz. 
Yazarı, TCY’nın basın özgürlüğünü kısıt
layan hükümlerini protesto için yazmayı 
bıraktı.
Hak verdik, hoş gördük ama üzüldük.
Bu şutun boş kalmasın diye, ben yazmaya 
karar verdim. Bakalım becerebilecekmiy- 
im?
Gördüğüm olumsuzlukları, bildiklerimi, 
düşüncelerimi bu sutünda bundan önce 
yazıldığı gibi tamerce, mertçe yazacağım. 
Ne zamana kadar derseniz? 31.05.2005 
gününe kadar.
TCY’nin kısıtlayıcı hükümleri değişmezse; 
Ben de protesto için, 
değiştiğinde bu şutunun gerçek sahibi 
İnan Tamer’e “TAŞI GEDİĞİNE” koyması 
için 1 Haziran’da benden de bir veda 
yazısı.
Peşinen mertçe yazalım ki; namert 
denilmesin.
Hepinize selamlar, saygılar.
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Yeşilırmâk Dershanesinde ÖSS hazırlık 
sınavlarında başarılı olanlara armağan verildi

Başarılı öğrenciler Özel Doğuş'ta ödül töreni
ödüllendirildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeşilırmâk 
Dershanesi'nin 
önümüzdeki eğitim 
öğretim yılında ÖSS 
sınavına hazır
lanacak öğrenciler 
için düzenlediği 
"Ödüllü başarıya ilk 
adım" sınavına 
katılarak derece elde 
eden öğrenciler 
çeşitli armağanlarla 
ödüllendirildiler. 
Yeşilırmâk 
Dershanesi Merkez 
Şubesi'nde yapılan 
ödül törenine, 
öğrencilerle birlikte 
aileleri de katıldı. 
Dershane Müdürü 
Osman Çetin, her yıl 
yaklaşık 1.5 milyon 
kişinin katıldığı ÖSS 
sınavına hazır
lanacak öğrencilerin 
Gemlik ve Bursa 
genelinde seviyeleri
ni görerek gelecek- 

| lerini planlamaları 
için hazırlık ile lise 1 
ve Lise 2 öğrencileri 
için yapılan sınava, 
1250 öğrencinin 
katıldığını söyledi. 
İlköğretim 5-6 ve 7 
sınıflar için yapılan 
sınava ise 2500 
öğrencinin katıldığını 
ifade eden Çetin, 
sınavlara giren tüm 
öğrencilere 
Yeşilırmâk 
Dershaneleri tarafın
dan çeşitli armağan
ların verildiğini 
söyledi.
Başarılı öğrenciler 
için düzenlenen 
törende Lise 3.ncü 
sınıflar seviye 
sınavından birinci

Elif Şen’in armağanını öğret
men Cevat Türe verdi.

Memur veemeklilerine

W
1 Dershanesinde lise birinci sınıf

.sınavlarında başan öTanlara armağanları verile^ 
taife:. £

Yeşilırmâk Dershanesinde düzenlenen törende, dershane 
Müdürü Osman Çetin, başarılı öğrencilere armağanlar verdi.

olan Yasemin Uğur'a 
Bilgisayar armağan 
eden Dershane 
Müdürü Osman 
Çetin, İkinciyi cep 
telefonu ve 
üçüncüye de dijital 
fotoğraf makinesi 
hediye etti. 
Lise ikinci sınıf 
öğrencileri arasında 
sınavda birinci olan 
Gizem Selcen Çetin 
ile ikinci gelen Eda 
Ergüden’e cep tele
fonu armağan 
edilirken, üçüncü 
olan Sinem Baş'a 
dijital fotoğraf verildi. 
Lise bir öğrencileri 
arasında yapılan 
sınavda birinci olan 
Didem Kaya cep tele
fonu ile ödüllendiril
di. İkinci Elif Şen'e 
(Discman) üçüncü 
Talha Çakır'a dijital 
fotoğraf makinesi 1 
armağan edildi. 
Derece alan tüm 
öğrencilerin 
önümüzdeki yıl 

sınavlarına 
Yeşilırmâk der
shanesinde hazır
lanacaklarını 
söyleyen dershane 
Müdürü Osman 
Çetin, "Başarıları ile 
hep önde olan 
Yeşilırmâk . 
Dershanesi'nin, bu 
başarısını durmadan, 
yorulmadan ve 
özveriyle yaptığı 
çalışmalardan almak
tadır." dedi.
Eğitimin bir bütün 
olduğunu belirten 
Çetin, öğretmen 
kadrosu, yayınlar, ek 
ders, etüt ve ofis 
programlarıyla 
Yeşilırmâk der
shanesinin öğrenciyi 
başarıya ulaştırdığını 
dile getirdi.
Çetin, bunun en 
önemli göstergesinin 
de yapılan sınavlarda 
beklenenden fazla 
öğrencinin sınava 
katılması olduğunu 
ifade etti.

Özel Doğuş Fen 
Dershanesi'nin 
şubat ayında yap
tığı sınavda 
başarılı olan 
öğrenciler ödül
lerini aldı. 
Lise birinci 
sınıflara yönelik 
yapılan sınavda 
birinci olan Özlem 
Sezer'e gitar 
armağan edilirken, 
hazırlık sınıfı 
öğrencisi Elif

I

Şen'e cep telefonu 
verildi. 
Dershanede 
yapılan törende 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
l.nci sınıf öğren
cisi Özlem Sezer'e 
armağanı olan 
gitar'ı Fizik Öğret
meni Engin Şanlı 
verildi. Aynı okul
da hazırlık okuyan 
Elif Şen'e 
armağanını

Matematik öğret
meni Cevat Türe 
verdi.
Özel Doğuş Fen 
Dershanesi 
yöneticileri yaptık
ları 
açıklamada,bun
dan sonra da 
yapacakları 
sınavlarda başarılı 
olan öğrencilerin 
aynı şekilde ödül
lendirileceklerini 
söylediler.

Yaz aylarının yaklaşması 
nedeniyle kamp 
ihtiyaçlarından olan çadırlar 
satışa sunuldu.
Hükümet tfonağı önüne 
kamp çadırını kuran 
Abdullah Derin isimli 
imalatçı, memur ve 
emeklilerine indirimli çadır 
satıyor.
Ayda 30 YTL taksitle satışa 
sunulan çok amaçlı kamp 
çadırlarının fiyatı ise 240 
YTL.
Ülkenin çeşitli yerlerine 
imalatını yaptığı çadırları 
tanıttığını söyleyen imalatçı 
Abdullah Derin, her insanın 
bütçesine göre çadır satışı 
yaptığını söyledi.



4JVisan 2005 Pazartesi Sayfa 5

Zeytinspor * 
kendi sahasında ZL

■ ■ ■ ■

Ülkücüler

yenildi
İkinci Amatör 
kümede ikinci maçını 
kendi seyircisi 
önünde oynayan 
Zeytinspor, rakibine 
farklı yenileli.
Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda aldığı 
beraberliğin morali 
ile sahaya çıkan 
Zeytinspor, tecrübeli 
rakibi Yenişehir 
Yolören karşısında 
varlık gösteremedi 
ve sahadan boynu 
bükük ayrıldı. 
Saha: Gemlik 
Atatürk

*) Çağdaş (*) 
Musa (*) Cemal 
(*) Haşan (*) 
İbrahim (**) 
(Bahadır *)

Hakemler:
Cemalettin Bulut (***) 
Erem Esirtgen (***) 
Gürkan Kınay (***) 
ZEYTİNSPOR : 
Mustafa (*) 
(Süleyman *) Murat 
(*) Cengiz (*) Kenan 
(**) Tarık (*) (Gökhan

YEN. YOLÖREN : 
Ali (**) Enden (**) 
Mustafa (**) Tarık 
(***) Erkan (**) 
(Recep *) Mahzar 
(~)Özcan(**) 
(İsmail *) Sadri 
(***) Ömer (***) 
Ahmet Zeytin 
(***) Ahmet 
Tuğrul (**) 
GOLLER : Dk. 
30 Tarık Dk. 53 
Ömer Dk. 78 
Sadri Ok. 90+3 
Ahmet Zeytin 
(Yolören) Dk. 69 
İbrahim 
(Zeytinspor)
KIRMIZI KART : 
Dk. 75 Kaleci 
Mustafa

• f W ■Yenişehir Yolören deplasnr 
farlı galibiyet aldı ' '“î

GÜRLİ HfSTHUHHNT'TU
Her Aksam Canlı Müzik ve Fasıl 

Zenginmezeçeşitleri-sıcaklzgara- 
Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 

servisimizle hizmetinizdeyiz
Dıgıtürk

Müessesemizde izlenebilir

SaLonumuz DüqÜN, Sünnet. Nİşan, 
KokTEyl VE GÜNLERİNİZ İÇİN 

kİRAyA VERİLİR

Tel: (0.224) 514 36 00 <513 49 24

Türkeş’i 
andı

Milliyetçi Hareket 
Partisi kurucusu ve 
eski Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş, 
ölümünün 8. yılında 
düzenlenen törenle 
anıldı.
Milton 

'G’azinosu'nda 
yapılan törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, partinin 
eski Genel Başkan 
Yardımcısı Naci 
Memiş, MKYK üyesi 
İsmet 
Büyükataman, İl 
Başkanı Necati 
Özensoy, MHP eski 
Bursa Milletvekili 
Orhan Şen ile 
siyasi partilerin ilçe 
yönetimleri, esnaf 
odaları ve partili 
üyeler katıldı. 
Ülkü Ocağı Dergisi 
Temsilciliği'nin

düzenlediği anma 
töreninde konuşan 
Ocak Başkanı 
Osman Durdu, 
anma törenine 
katılan tüm misafir
lere teşekkür etti. 
MKYK üyesi İsmet 
Büyükataman'da 
yaptığı konuşmada 
içinde bulunduğu
muz bu dönemde 
Türk milliyetçiliğine 
olan ihtiyacın bir 
kez daha ortaya 
çıktığını söyledi. 
Anma töreninde 
okunan Kuran'ı 
Kerim'in ardından 
Alpaslan Türkeş’i 
anlatan sinevizyon 
gösterisi izlendi. 
Türkeş için yazılan 
şiirlerin okun
masının ardından 
misafirlere pilav ve 
ayran ikram edildi.
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Akavev istila kararı aldı Abbas, Ramallah'ı alarm
Kırgızistan'ın 
devrik Devlet 
Başkanı Askar 
Akayev, Kırgızistan 
Parlamento 
Başkanı Ömürbek 
Tekebayev ile yap
tığı görüşme son- 
rasınında kararını 
açıkladı. İstifa ediy
orum.
İnterfaks ajansının 
haberine göre 
Akayev, Kırgızistan 
Parlamento 
Başkanı Ömürbek 
Tekebayev ile 2,5 
saat süren

Italyan’lar sandık
İtalya'da kısmi 
bölgesel seçimler 
için yaklaşık 41 
milyon seçmen, dün 
sabahın erken saat
lerinden itibaren 
sandık başına gittil- 
er.Seçmenler, 
ülkenin toplam 20 
bölgesinden 

| 13'ünün yeni yöne
timlerini belirlemek 
üzere bugün ve 
yarın oy 
kullandılar. 
Seçimlerde;

BAYRAM OG LU ’H DAN
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
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

görüşmesinden 
sonra yaptığı açık
lamada, devlet 
başkanlığından 
istifa edeceğine 
dair bir 
protokol düzen

Piemonte, 
Lombardia, Veneto, 
Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo, 
Campania, Puglia 
ve Calabria'nın 
bölge yönetimleri 
ile 2 vilayet ve 366 
belediyenin yeni 
yöneticileri belir
lenecek.
İtalya'da gelecek yıl 
yapılacak genel 
seçimler öncesinde 

lendiğini söyledi. 
Akayev, devlet 
başkanlığından 
istifası nedeniyle 
yarın bir törenin 
düzenleneceğini 
sözlerine ekledi.

başında 
Başbakan Silvio 
Berlusconi için 
sınav niteliği 
taşıdığı belirtilen 
seçimlere ilginin, 
Roma Katolik 
Kilisesi'nin ruhani 
lideri Papa İkinci 
Jean Paul'ün ölümü 
yüzünden az ola
bileceği belirtiliyor. 
Papa'nın kötüleşen 
sağlık durumu 
nedeniyle seçim 
kampanyaları iptal 
edilmişti.

durumu na geçirdi
Filistin lideri 
Mahmud Abbas, 
Ramallah'ta eylem
cilerin karargahına 
ateş açması üzerine 
kentteki güvenlik 
güçlerini alarm 
durumuna geçirdi. 
Filistinli yetkililer, 
güvenlik güçlerinin 
yüzlerce üyesinin 
düzeni sağlamak 
amacıyla 
Ramallah'ta devriye 
gezdiğini bildirdi. 
Aynı kaynaklar, 
Abbas'ın bu kararı, 
İsrail'in bu kentteki 
güvenlik kontrolünü 
henüz resmen 
devretmemesine

rak’ta yeni yönetim oluşuyor
Irak'ın yeni parla
mentosu, Sanayi 
Bakanı Sünni Arap 
Hacim el Hassani'yi 
meclis başkanı 
seçti. Eski Nükleer 
bilimci Şii Hüseyin 
el Şehristani ile Kürt 
lider Arif Tayfur da 
meclis başkan 
yardımcılıklarına 
getirildi.
Gizli oylamada, el 
Hassani 215, el 
Şehristani 157, 
Tayfur da 96 oy aldı. 
43 milletvekili oturu
ma katılmadı.
Meclisin bundan 
sonra devlet 
başkanı ile yardım
cılarını seçmesi 
gerekiyor.
Muhtemelen Kürt 
lider Celal 
Talabani'nin devlet 
başkanı seçileceği 
belirtiliyor.
Devlet başkanı ve 
yardımcılarının, 
meclisin üçte iki 
çoğunluğuyla 
seçilmesinden 
sonra, başkanlık 
konseyinin 2 hafta 
içinde hükümeti 
kuracak başbakanı 
belirlemesi 
bekleniyor.
Yeni başbakanın, Şii 
politikacı İbrahim el 
Caferi olması bek

rağmen aldığını 
kaydetti.
Abbas liderliğindeki 
El Fetih'e bağlı 
silahlı grup olan El 
Aksa Şehitleri 
Tugayları üyeleri, 
Filistin yönetimine 
ait binalardan çıkma 
talimatı aldıktan 

leniyor. Hükümet 
kurulduktan sonra 
da yasama meclisi 
Ağustos ortalarına 
kadar yeni bir 
anayasa hazırlaya
cak ve böylece yeni 
seçimlerle yeni 
hükümete giden yol 
açılmış olacak. 
CUMHURBAŞKANI 
VE BAŞBAKAN 
Irak Ulusal Meclisi, 
sabah saatlerinde 
Meclis Başkanı ve 
yardımcılarını 
seçtiği oturumun 
ardından, 
Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı belir
lemek üzere yeniden 
biraraya geldi. 
Toplantının bu 
bölümü basına 
kapalı olarak 
gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Irak Ulusal 
Meclisi, Kürt lider 
Celal Talabani'nin 
Cumhurbaşkanlığı 
üzerinde uzlaştı; 
ancak resmi açıkla
manın 6 Nisan 
Çarşamba günü 
yapılacağı öğrenildi. 
Irak geçici 
hükümetinde Devlet 
Başkanlığı'nı 
yürüten Sünni lider 
Gazi el Yaver 
ile geçici hükümetin 

sonra öfkelerini dile 
getirmek amacıyla 
çarşamba gecesi 
yönetimin karar
gahına ateş açmıştı. 
Bunun üzerine 
Abbas da "disiplin
siz" eylemcilere 
karşı sert tedbir 
almaya söz vermişti

Maliye Bakanı Şii 
politikacı Adil 
Abdülmehdi'nin de, 
Cumhurbaşkanı. . 
Yardımcıhğı'na getir
ilmesi bekleniyor. 
Başbakanlık 
görevine ise, Şii itti
fakının adayı 
İbrahim Caferi'nin 
gelmesine kesin 
gözüyle bakılıyor. < 
Kürt politikacılar 
Berham Salih ve Roj 
Nuri Şıveys'in de 
Başbakan 
Yardımcıhğı'na getir
ilmesi konusunda 
uzlaşmaya varıldığı 
öğrenildi. Berham 
Salih, Irak geçici 
hükümetinde 
Başbakan 
Yardımcılığı ve 
Dışişleri Bakanlığı 
görevini yürütüyor- j 
du. Roj Nuri Şıveys 
ise geçici hükümetin 
Devlet Başkan 
Yardımcısı'ydı. 
Toplantıya katılan 
meclis üyelerinden 
alınan bilgiye göre, 
6 Nisan Çarşamba 
günü Irak 
Ulusal Meclisi'nin 
tekrar biraraya 
gelmesi ve seçim 
sonuçlarını kesin
leştirerek kararını 
açıklaması 
bekleniyor.
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Işci-memur ayırımı kalkıyor
Emeklilik yasa 
tasarısı memur 
emeklilerine sağlanan 
ücret avantajını 
ortadan kaldıracak. 
Yeni yasa sonrası 
emekli olanlar ise 
kademeli geçişle aynı 
şartlarda emekli 
maaşı alacak. 
Hükümetin sosyal 
güvenlik reformu kap
samında hazırladığı 
yeni Sosyal Güvenlik 
Yasa Tasarısı, 
emeklilik sisterhini sil 
baştan değiştiriyor. 
Öncelikle Emekli 
Sandığı, SSK ve Bağ- 
Kur tek çatı altında 
toplanıp aynı statüye 
çekilecek. Yani bu 3 
kurum ortadan 
kaldırılarak işçi, 
memur ve esnafın 
aynı şartlarda emekli 
olmasını sağlayacak 
yeni bir sistem devr
eye girecek. İşte 
sorularla yeni 
tasarının ana hatları: 
Emeklilik yaşı yükse
lecek mi?
Kazanılmış haklar 
büyük ölçüde 
korunacak. Emeklilik 
yaşı 2035'e kadar 
değişmeyecek. 
2036'dan itibaren 
erkekler 61, kadınlar 
59 yaşında emekli 
olabilecek. Kanunun 
yürürlüğe girdiği tari
hten itibaren, ilk defa 
sigortalı olacak 
kadınlar için 58, 
erkekler için 60 yaşını 

/doldurma ve en az 25 
yıl (9 bin gün) prim

ödenmiş olması 
koşuluyla yaşlılık 
aylığı bağlanacak. 
Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra 
ilk defa sigortalı olup, 
9 bin gün ödeye
meyenler, yaşlılık 
aylığı için gerekli olan 
minimum yaş hadler
ine 3 yaş daha eklen
mek ve 5 bin 400 gün 
prim ödenmek 
suretiyle yaşlılık 
aylığına hak kazan
abilecek.
Emeklilik maaşı düşe
cek mi?
Mevcut sistemde işçi 
ve esnaf yani SSK ye 
Bağ-Kur'a tabi 
çalışanlara emekli 
olduklarında brüt 
ücretlerinin yüzde 
65'i, memurlara ise 
yüzde 75'i oranında 
emekli maaşı 
bağlanıyordu. Yeni 
sistemle birlikte oran 
yüzde 65'te 
eşitlenecek. Ancak bu 
eşitleme birdenbire 
değil, kademeli olarak 
yıllara yayılarak 
yapılacak.
Memurların, yeni yasa 
çıkana kadar çalıştık
ları süre kazanılmış 

hak olacak. Yasa çık
tıktan sonraki çalışma 
süreleri ise yeni sis
temden hesa
planacak.
Çok çalışan çok 
emekli maaşı alabile
cek mi?
Emekli maaşı 
hesaplamaları kişi- ' 
lerin 25 yıllık çalışma 
ve 9 bin gün prim 
ödeme üzerinden 
yapılacak. Ancak, bu 
sürenin üzerinde 
çalışmaya devam 
edilirse emekli maaşı 
otomatik olarak yüks
elecek.
Malullük sigortası 
nasıl olacak?
Çalışma gücünün 
yüzde 66'sını veya 
çalışma gücünün;3'te 
2'sini kaybedenler en 
az 10 yıl (3600 gün) 
prim ödemek koşu
luyla malullük sigor
tasından yararlan
abilecek. Malullük 
veya yaşlılık aylığı 
alırken tekrar sigortalı 
olarak bir işte çalış
maya başlayanlar 
yüze 33.5 sosyal 
güvenlik destek primi 
öderse aylıkları 
kesilmeyecek.

Emefc, ■ islie
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarından 
emekli olanların 
aldıkları en düşük 
maaşın, Emekli 
Sandığı'nda 543, 
Bağ-Kur'da 306 ve 
SSK'da 424 YTL 
olduğunu bildirdi. 
YP Denizli milletvek
ili Ümmet 
Kandoğan'ın soru
larını yanıtlayan 
Unakıtan, 2005 yılı 
Ocak ayı itibarıyla 
Emekli Sandığı 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
ödediği en düşük 
emekli aylığının 
543.43, en yüksek 
emekli aylığının ise 
3.879,10 YTL 
olduğunu belirtti. 
Kemal Unakıtan, 
Bağ-Kür'lulara öde
nen en düşük emek
li aylığının I. gelir 
basamağı için 
306,41, en yüksek 
emekli aylığının ise 
24. gelir basamağı 
için 1.031,29 YTL 
olduğunu ifade etti. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu 
Başkanhğı'mn

ödediği en düşük 
emekli aylığı 424,56 
YTL, en yüksek 
emekli aylığı ise 
1.184,22 YTL.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün, 
"açlık" ve "yoksul
luk" sınırlarını hane 
halkı büyüklüğüne 
(sayısına) 
dayandırarak I ila 10 
kişilik haneler için 
ayrı ayrı açıkladığını 
belirten Unakıtan, 
bu çalışmaya göre, 
2002 yılı itibarıyla; 
hane halkı sayısına 
göre (I ila 10.kişi 
için) açlık sınınnın 
59 ila 230 milyon 
TL, yoksulluk 
sınırının ise 137 ila 
535 milyon TL 
arasında değiştiğini 
kaydetti.
Emekli aylıklarının 
hesaplanmasında 
hane halkı sayısının 

herhangi bir önemi 
ve anlamı bulun
madığını ifade eden 
Unakıtan, "Bu 
nedenle DİE'nin 
açıkladığı açlık ve 
yoksulluk sınırı ile 
sosyal güvenlik 
kurumlarından alı
nan emekli aylık
larının sağlıklı ve 
anlamlı bir 
mukayesesi yapıla
mamaktadır. Bunda, 
emekli maaşıyla 
geçinen aile fert
lerinin bilin- 
memesinin de etkisi 
vardır. Ancak, emek
linin kendisi açısın
dan sosyal güvenlik 
kuruluşlarından alı
nan emekli aylıkları
na bakıldığında 
açlık ve yoksulluk 
sınırının altında 
maaş alan hiçbir 
emeklinin olmadığı 
görülmektedir" dedi.

ŞENEN Balıhe Av Malzemeleri tareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
•V Sakana Misina Ağları

İp Ağ 
tr. Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri 

y* Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun

« Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve rfiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

£ j-j , j\I j\I 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Sahte akaryakıt patlaması!
Petrol Araştırma 
Merkezi'nin (PAL) 
2004 yılında yaptığı 
analizlerde, standart
lara uygun olmayan 
akaryakıt oranının 
yüzde 22 olduğu ve 
sahte akaryakıtın 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu illerinde 
satıldığı ortaya çıktı. 
Tüketicinin ve 
Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, PAL, 2004 
yılında Türkiye 
genelinde toplam 2 
bin 570 numuneye 
analiz yaptı. Yapılan 
analizlerde, 2 bin 
570 numuneden 
yüzde 78.4'e tekabül 
eden 2 bin 14'ünün

standartlara uygun 
olduğu, yüzde 
21.6'sı olan 556'sının 
ise sahte olduğu 
belirlendi.
Akaryakıtlar 
içerisinde en yüksek 
standarda uygunluk 
yüzdesine yüzde 92 
ile süper benzin 
sahip oldu. 
Piyasadaki fuel-oil- 
lerin ise yüzde 
37'sinin standartlara 
uygun olmadığı 
tespit edildi. PAL'in 
analizleri iller bazın
da incelendiğinde de 
standartlara uygun 
almayan sahte 
akaryakıtın özellikle 
Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde bulun
duğu gözlendi.

Buna göre, 
Nevşehir'den alınan 
3, Bartın'dan alınan 
8 ve Osmaniye'den 
alınan 2 numunenin 
tamamı standartlara 
uygun çıkmadı.
Şırnak'tan alınan 126 
numunenin 85'i, 
Ardahan'dan getir
tilen 5 numuneni 3'ü, 
Sakarya'dan alınan . 
11 numunenin 7'si, 
Mardin'den alınan 73 
numunenin 37'si, 
Kars'tan getirtilen 3 
numunenin 2'si, 
Erzurum'dan alınan 
10 numunenin 7'si 
ile Bitlis'ten alınan 
16 ve Ağrı'dan getir
tilen 17 numuneden 
de 10'u standartlara 
uygun bulunmadı.
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‘Laiklik karşıtı devlete sızdı’
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Nuri Ok, 
"Laiklik karşıtlarının 
ülkemizde güçlenme 
ortamı buldukları, 
yandaş sayılarını ve 
imkanlarını artırdık
ları, devlete sızdıkları 
bir gerçektir" dedi. 
Çanakkale Baro 
Başkanlığının Kolin 
Otel'de düzenlediği 
"Yeni Türk Ceza 
Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi 
Kanunu" konulu pan
elin açılışında 
konuşan Ok, yeni 
Türk Ceza 
Kanunu'nun yürür
lüğünün 2 ay ertelen
mesini "1 Nisan 
şakası" olarak değer
lendirdi.
TCK'nın yeniden 
değerlendirilmesine 
yönelik adımların 
atıldığına işaret eden 
Ok, "Kaygıların olma
ması mümkün değil, 
ancak kanunların 
yürürlüğe girmesiyle 
birlikte felaket 
kopacağı 
düşüncesinin, 
abartılı bir değer
lendirme olduğunu

da söylemek zorun
dayım" diye konuştu. 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Nuri Ok, 
din ve vicdan özgür
lüğünün, ulusal ve 
uluslararası belgeler
le kesin teminat altı
na alındığını anımsa- 
tarak, din kural
larının, bireyin 
alanıyla yetinmeyip, 
kamusal alanda da 
hakimiyetini 
sürdürmesine yöne
lik arzuların, pratiğe 
geçirilmese dahi laik 
düşünceye aykırı 
olduğunu vurguladı. 
Laikliği benimse
memenin suç 
olmadığını belirten 
Ok, "Ancak laiklik 
karşıtlarının ülkem
izde güçlenme 
ortamı buldukları, 
yandaş sayılarını ve 

imkanlarını artırdık
ları, devlete sızdıkları 
bir gerçektir. Yine 
kullandıkları saf, 
temiz kadın ve 
kızlarımızla kamusal 
alanı zorladıkları da 
bir gerçektir" dedi. 
Kamusal alanda, 
kamu görevlilerinin 
hangi dine ait olursa 
olsun, simge, işaret 
ve bu yönde mesaj 
veren her çeşit 
nesne taşıması ve 
kullanmasının laik
liğe aykırı olduğuna 
dikkati çeken Ok, 
"Okullar kamusal 
alandır ve özgün 
durumu da kabul 
edilmelidir. Öğrenci
lerin, okulda dini 
simge ve işaret taşı
maları da kesinlikle 
laikliğe aykırıdır" 
diye konuştu.

I milyon Bag-kur tojteıı w
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
2004 yılı sonu 
itibarıyla Bağ-Kur'a 
borçlu sigortalı 
sayısının 2 milyon 
239 bin 200 kişi 
olduğunu açıkladı. 
Başesgioğlu, CHP 
Tekirdağ 
Milletvekili Enis 
Tütüncü'nün Bağ- 
Kur prim borçları
na ilişkin sorularını 
yanıtlarken, 2002 
yılı itibarıyla, Bağ- 
Kur'a borçlu sigor
talı sayısının 2 
milyon 724 bin 696 
kişi olduğunu ve 
bu sayının 2003 
yılında 2 milyon 
320 bin 685, 2004 
yılında ise 2 milyon

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
lamandan tasarruf etmek için saati durdurana bemer.” 

Henry FORD

239 bin 200 kişi 
olarak gerçek
leştiğini belirterek, 
2003 ve 2004 yıl
larında 2002'ye 
göre azalma 
olduğunu söyledi.
2003 yılında Bağ- 

Kur'la ilişiği 
kesilen sigortalı 
sayısının 150 bin 
465, 2004 yılında 
ise 157 bin 206 kişi 
olduğunu ifade 
eden Başesgioğlu, 
2004 yılı sonu 

itibariyle, prim 
borcu nedeniyle 
emeklilik hakkını 
elde edemeyen sig
ortalı sayısının 66 
bin 515 kişi 
olduğunu kaydetti.
Başesgioğlu, 2004 

yılı sonu itibariyle 
5 bin YTL ve üzeri 
borcu olan sigor
talı sayısının 1 
milyon 537 bin 255 
kişi olduğunu 
belirtti.

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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Gül, Mümcu'nun sözlerini yorumladı Barbarosca
Gül, Mumcu'nun 
sözlerini yorumladı 
Dışişleri Gül, Erkan 
Mumcu'nun ANAP 
kongresinde 
Başbakan'ı hedef 
alan sözlerini 
değerlendirdi: 
'Yakın bir zamana 
kadar (Sayın 
Başbakanım) diyor
du' ANAP Genel 
Başkanlığı'na 
seçilen 
Mumcu'nun, AK 
Parti'nin seçimler
den sonraki ilk 
hükümetinden bir 
ay önceye kadar 
kabinenin bir üyesi 
olduğuna dikkat 
çeken Dışişleri 
Abdullah Gül, "Bu 
süre içerisinde de 
daima (Sayın 
Başbakanım) dediği 
kişiye karşı dün 
sarf ettiği sözleri 
çok üzüntüyle 
karşıladım" dedi. 
Gül, Mumcu'nun, 
partiden ayrılırken 
"dövüşle, kavgay
la" değil, "kendi 
gelecek hesaplarıy
la, bireysel 
hesaplarla ilgili 
ayrıldığını herkesin 
bildiğini" ifade 
ederek, "Ama 
üzüldüğüm nokta 
şu; genç olmak çok 
fazla bir şey ifade 
etmez, eski siyaset 
tarzını andıran 
üslubuna çok 
üzüldüm" diye 
konuştu.
Mumcu'nun 
Bakanlar 
Kurulu'nda görev 
yaptığı 2.5 yıl 
boyunca diğer 
bakanlarla, 
başbakanla ya da 
parti içinde hiçbir 
kavgasının 
olmadığına, kendi
sine karşı olumsuz 
bir hareketin 
görülmediğine 
işaret eden Gül, 
"Ama 
arkadaşımızın 
kendi bireysel plan
ları sebebiyle par
tiden ayrıldığını 
herkes bilmektedir. 
Bunlar da olabilir 
ama 2.5 yıl (Sayın 
Başbakanım) dediği 
kişiye hemen 1 ay 
sonra bu sözleri 
sarf etmesi, eski

siyaset tarzının bir 
örneğidir. Bundan 
dolayı üzüldüm" 
ifadelerini kullandı. 
ABD'NİN İNCİRLİK 
TALEBİ
Dışişleri Bakanı 
Gül, hükümetin, 
ABD'nin İncirlik'e 
ilişkin taleplerine 
ne zaman yanıt 
vereceğine ilişkin 
soru üzerine de 
"İncirlik ile ilgili 
zaten şu anda 
yapılan bazı konu
ların yeni bir 
düzenlenmeye 
bağlanmasıyla ilgili 
bazı talepler vardır, 
bunlara da 
hükümetimiz, tah
min ediyorum ki 
kısa süre içerisinde 
bir cevap verecek
tir" diye konuştu. 
Gül, şöyle konuştu: 
"Gerek Kıbrıs 

gerek İncirlik gerek 
Türk-Amerikan 
ilişkileri konusunda 
gayet şeffafız.' 
Milletvekillerine 
anlattığımı televizy
onlarda da, basın 
toplantılarında da 
açıkça söylüyorum. 
Türk-Amerikan 
ilişkileri tabii ki 
önemli ilişkilerdir; 
askeri, siyasi, 
kültürel, ekonomik 
boyutları vardır. Bu 
ilişkilerin 
güçlenerek devam 
etmesine hüküme
timiz önem vermek
tedir. Bu çerçeve 
içerisinde karşılıklı 
birbirimizden çeşitli 
taleplerimiz söz 
konusu olabilmek
tedir. Bu çerçeve 
içerisinde İncirlik 
ile ilgili zaten şu 
anda yapılan bazı 
konuların yeni bir 
düzenlenmeye 
bağlanmasıyla ilgili 
bazı talepler vardır, 
bunlara da 
hükümetimiz, tah
min ediyorum ki 
kısa süre içinde bir 
cevap verecektir." 
SUUDİ ARABİSTAN 
VE BAE ZİYARETİ 
Suudi Arabistan ve 
Birleşik Arap 
Emirlikleri'ne 
(BAE) yapacağı 
ziyaretle ilgili de 
bilgi veren Gül, 
Cidde'de İKÖ Genel

Sekreteri 
Ekmeleddin 
İhsanoğlu ile 
görüşeceğini, daha 
sonra da BAE'ye 
giderek, Abu Dabi 
ve Dubai emirlik
lerini ziyaret ede
ceğini belirtti. 
Gül, Cidde'yi 
ziyaretinde İKÖ'ye 
verdikleri desteği 
teyit edeceklerini, 
teşkilattaki reform 
çalışmalarını tekrar 
gözden geçirecek
lerini ve teşkilatın 
İslam ülkeleri 
arasındaki etkin
liğinin artırılması, 
birçok problemin 
çözülmesi ve daha 
işlevsel hale gelme
siyle ilgili istişarel
erde bulunacağını 
kaydetti.
İKÖ'nün 57 

üyesinin bulun
duğuna, 1.5 mil
yarlık nüfusu temsil 
ettiğine ve BM'den 
sonra en büyük 
siyasi organizasy
on olduğuna dikkat 
çeken Gül, bu 
nedenle teşkilata 
çok önem verdik
lerini söyledi. 
Gül, Cidde'de 2. 
Türk Makine ve 
Makine Ekipmanları 
Fuarı'nın açılışını 
yapacağını da 
belirtti.
Dışişleri Bakanı 

Gül, daha sonra 
BAE'ye geçerek, bu 
ülkenin devlet 
başkanı, dışişleri 
bakanı ve diğer 
yöneticileriyle 
görüşmelerde bulu
nacağını kaydetti. 
Özellikle Irak 

savaşından sonra 
iki ülke arasındaki 
ticaretin çok daha 
canlı hale geldiğini, 
Türk işadamlarının 
bu ülkede 
üstlendiği işlerin 
miktarının çok yük
sek boyutlara 
ulaştığını, 
ekonomik ilişkilerin 
çok derinleştiğini 
ifade eden Gül, bu 
ziyaret 
çerçevesinde siyasi 
konuların yanında, 
özellikle ekonomik 
ağırlıklı birçok 
konunun ele alı
nacağını belirtti.

Barbaros BALMUMCU

Zeytinspor - Yolören
Zeytinspor sahaya çok 

istekli çıktı, oyuna güzel 
başladı. İlk akını da 
Zeytinspor gerçekleştirildi. Ne 
varki İlerleyen dakikalar 
Zeytinspor için hiç de iyi 
değildi. Yolören takımının 
geliştirdiği ilk akında kale
ciye kadar gelen topu 
nedense kaleci topu tutmak 
yerine geri çekilerek, topun 
kendisine gelmesini bekledi, 
bereket topun azizliği ile kale
ci iki hamleyle topu uzak
laştırdı.

Burada şu gerçeği yaz
madan geçemeyeceğim; Bu 
tür pozisyonlarda, kenar 
yönetim neden bu futbolcuyu 
ikaz etmez.

Zeytinspor oyunda pas 
hataları yapmaya başlayınca, 
Yolören takımı sahaya 
hakimiyetini yavaş yavaş 
kurdu.

Yolören takımında oynayan 
8 sırt nolu futbolcuyu, 
Zeytinspor’dan kimse fark 
edemedimi? Bu oyuncu 
ayağına aldığı her topu olum
lu kullanıyor. Takımı yön
lendiriyor. İcabında geri gelip 
müdafasına yardım ediyor.

Yolören takımı bu güzel 
oyunun semeresini 30. 
dakikada attığı güzel golle 
devreyi bitirdi.

İkinci yanı maçın hakimi 
misafir takım Yolören’di.

Zeytinspor’un defans

anlayışı değişmiş. Sanki biz 
müdafa yapmadan bu maçı 
alırız havasında göründüler.

Yolören futbol takımı aldığı 
bütün toplarla Zeytinspor 
müdafasını geçip, gol üretme 
istekleri vardı.

Çok geçmeden 2. gollerini 
bulan misafir ekip, top çe
virip güzel paslarla 
Zeytinspor”un üstüne gitti.

Zeytinspor’un hocasının, 
maçı okuyamayışı, kimin 
nerede, nasıl oynayacağını 
söylemesi gerektiğini 
düşünüyorum.

GemHk’lilere üzüntü veren 
maç için ne yazayım, kime ne 
söyleyelim bilmiyorum.

Sayın Zeytinspor başkanı 
veya idarecilerinden ben kim
seyi göremedim.

Maç, Yolören takımının 
attığı 2. golden sonra 
Zeytinspor’un attığı tek golle 
4-1 gibi bir skorla bitti.

Zeytinspor zannediyorumki 
tam bir amatör ruhla 
mücadele etmek istiyor. Lâkin 
her yapılan sporun bir başarı 
kazanması gerekir.

Bu gençler bu işi başara
mayacaklar diye düşünüyo
rum.

İlerideki maçlarda böyle 
hatalar yapmamalannı dile
rim.

Sayın çalıştırıcıya daha titiz 
olmasını tavsiye ederim.

r BURSA HAKİMİYET VE ’ 
I KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■ 

TEL_J(k224)_513 96 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

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?
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Çocuğunuzun cinsellikle ilgili sorularını nasıl yanıtlayacaksınız?
Çocuk büyütmek zor 
iş. Hele de cinsellikle 
ilgili sorular sormaya 
başladıklarında... 
Çoğu anne-baba 
böyle durumlarda 
hazırlıksız yakalanır
lar, ne yapacaklarını 
bilemezler. Peki nasıl 
cevap vermeli? İşte 
bir uzmanın görüş
leri...
Anne babalar küçük 
çocukların cinsellikle 
ilgili soruları 
karşısında çoğu 
zaman ne cevap 
verecekleri bileme
zler. Cinsellikle ilgili 
sorular genellikle 
beklenen yaştan 
önce ve istenmeyen 
ortamlarda gelir. 
Uzmanlara göre cin
selliğin biyolojik 
temelleri hakkında 
çocuk küçükken 
konuşmaya başla
mak, ileride cinsel 
konular hakkında 
anne ve babanın bu 
konuyu çocukla 
rahatça konuşup 
paylaşmasını sağlıy
or. Memorial 
Hastanesi Çocuk Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanlarından 
Uzm.Dr. Ayten 
Erdoğan ailelerin 
çocuklar soru sor

maya başladıkların
da, yaşları küçük 
diye onları duyma
zlıktan gelmemeleri
ni, kısa ve net yanıt
lar vermelerini öner
iyor.
Çocuğunuzu bil
gilendirmemeniz 
tehlikeli sonuçlar 
doğurabilir 
3 yaşından önce 
çocuk cinselliği ya da 
bebeğin nasıl oluş
tuğunu merak etmiy
orsa, ailelerin bu 
konulardan bah
setmesine gerek 
olmadığını belirten 
Uzm.Dr. Erdoğan 
şöyle devam etti: 
"Ancak çocuğunuz 
bazı sorular sormaya 
başladıysa, bunları 
duymazlıktan 
gelmeyip, soruları 
yanıtlamahsınız.
Çocuğunuz 4-5 
yaşında olduğu halde 
bu konuyu merak 
etmiyor ya da konuy
la ilgili sorular sor
muyorsa. onu siz 
yönlendirin. İlkokul 
dönemindeki bir 
çocuğun, cinsel 
organları, kız erkek 
farklılığını çoktan 
öğrenmiş olması 
gereklidir, bebeğin 
göbekten çıktığı, 

leyleklerin getirdiği 
şeklinde düşünmesi 
yaşına uygun 
değildir. Çocuğu bu 
konularda bil- 
gilendirmezseniz, 
arkadaşlarından yan
lış ve tehlikeli bilgiler 
edinebilir, fantezi
lerinde yanlış şeyler 
oluşabilir ve cinsel
liğin utanılacak bir 
konu olduğunu 
düşünebilir." 
Cinsel organları 
anlatırken nasıl bir dil 
kullanmalısınız 
Anne ve babaların 
genellikle erkek cin
sel organı için pipi, 
kadın cinsel organı 
için ise kuku gibi 
sözcükleri tercih 
ettiklerini belirten 
Erdoğan şunları 
söyledi: "Ancak 
doğru olan 
çocuğunuza bu 
organların gerçek 
isimlerini de açıkla
mak . Diğer isimlerin 
kullanılması duru
munda vücut organ
ları hakkında bilgilen
me ve anlamada 
yanılmalar olabilir. 
Çocuklar 
arkadaşlarından 
değişik isimler duyup 
size sorabilirler, bu 
yüzden bu isimleri 

söylerken kullan
madığınızı, uygun 
olmadığını, yakışıksız 
olduğunu da belirt
melisiniz." 
Çocuğunuz toplum 
içinde uygunsuz cin
sel sorular sorarsa... 
Market gibi bir yerde 
çocuğunuz"anne 
senin pipin nerede" 
gibi uygunsuz bir 
soru sorarsa bunun 
sadece çocukların 
aklına gelen bir şeyi 
hemen ifade etme 
özelliklerinden kay
naklandığını unut
mayın. Bu durumda 
kızgınlık ya da utanç 
tepkisi vermeyin, 
önemli olan bilgisini 
doğrulamak ve 
durumları anlamaları 
için gerekli yetenek
leri kazandırmaktır. 
Çocuğa bu tür 
konuşmalar için 
hangi ortamların 
uygun olduğunu 
anlatın. Çocuğa "biz 
nerede vücudumuz 
hakkında konuşu
ruz", "biz ne zaman 
vücudumuz hakkında 
konuşuruz", "kimlerle 
bu konu hakkında 
konuşabiliriz" gibi 
sorular sorup "evde 
veya doktorların 
ofisinde", "anne-baba 

ve doktorlarla" gibi 
cevaplamasını 
öğretebilirsiniz. 
Bebekler nereden 
gelir sorusunu nasıl 
cevaplayabilirsiniz? 
Uzmanlar, buna 
benzer sorular 
geldiğinde çocuğun 
bu konuyu neden 
merak ettiğini anla
mak için, gerekirse 
bazı sorular 
sorarak, onları 
dikkatle dinlemeyi 
öneriyor. "Biz 
genellikle çocukların 
bu sorularla cinsellik
le ilgili mekanik ve 
grafik detayları 
bilmek istediğini 
düşünürüz, ancak 
belki sadece hangi 
hastanede doğduğu 
gibi çok basit bir şeyi 
merak ediyor olabilir
ler. Bazen, bebekler 
annelerinden doğar 
gibi bir cevap mer
akını gidermeye 
yeterli olabilir" diyen 
Erdoğan şöyle 
devam etti: 
"Çocuğun sorularına 
göre cevaplarınızı 
yönlendirebilirsiniz. 
Örneğin 4 yaşında bir 
çocuğa gereğinden 
fazla bilgi vermek 
şaşırmasına neden 
olabilir. Örneğin 4

yaşındaki çocuğa 
hamilelerin kişilerin 
çocukları karnında 
taşıdığı söylendiği 
zaman, bazı çocuklar 
hamile kişinin 
çocuğu yemiş gibi 
düşüncelere kapılıp 
şaşırabilir." 
Konudan bahsetmek 
için nasıl bir ortam 
ve zaman 
seçmelisiniz?
Öncelikle kendinizi 
bu konu hakkında 
konuşmak için kendi
nizi hazır hisset
melisiniz. Ayrıca 
çocuğunuz da bu 
konuyla ilgili olmalı, 
cinsellik hakkında 
konuştuğunuzda 
çocuğunuz ilgili 
görünmezse, 
bir süre daha 
beklemelisiniz.

İdeal zayıflama diyeti nasıl olmalı?
Diyete başlayacak 
kişi mutlaka bunu 
istemeli ve kendini 
hazırlamalı 
Diyetisyen tarafın
dan kişinin beslen
me öyküsü, yaş, 
kilo, boy, fiziksel 
aktivite düzeyi ve 
vücut analizi ince
lenerek, alternati
fler içeren dengeli 
ve yeterli bir 
beslenme pro

gramı hazırlanmalı. 
Bir sonraki 
öğünde çok acık
mayı ve kan şek
erinin düşmesini 
engellemek açısın
da meyve, diyet 
bisküvi, küçük 
kepekli sandviç, 
ayran v.b ara öğün 
alternatiflerinin 
olduğu 3 ara öğün 
ve 3 ana öğünden 
oluşan dengeli bir 

beslenme pro
gramı olmalı. 
Unutmamak 
gerekir ki aç 
kalmak zayıflamak 
değildir.
Gün içinde ne 
kadar aktif olur- 
nursa olunsun, 
haftada en az 3-4 
kez spor yapılmalı. 
Günde 8-10 bardak 
su içmeye özen 
gösterilmeli.

Glisemik indeksi 
(kan şekerini hızla 
yükseltip 
düşürmeyen) 
düşük besinler 
tüketilmeli. Basit 
karbonhidrat 
denen şeker ve 
şekerli besinler 
yerine günlük kar
bonhidrat ihtiyacı 
hem daha tokluk 
veren, hem acık
mayı geciktiren 

kepekli ekmek, 
kepekli makarna, 
bulgur pilavı gibi 
lifli besinlerden 
karşılanmalı.
Yiyecekler 
tüketilirken ızgara, 
haşlama, buğula
ma türü yağ içer
iği düşük besinler 
tercih edilmeli. 
Şeker içeriği yük
sek gıdalar yerine 
meyve tüketilmeli.

SATILIK VİLLA
Um ur bey Polatkan 

Caddesi 'nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

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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Başdönmeşi hastalık habercisi olabilir
7'den 70'e herkeste 

görülebilen baş dön
mesi birçok farklı 
nedene bağlı olarak 
ortaya çıkıyor. Görme 
bozuklukları, iç kulak
tan kaynaklanan prob
lemler, ruhsal bozuk
luklar ve hatta beyin 
tümörleri baş dön
mesinin sebepleri 
arasında yer alıyor. 
Baş dönmesi ve den
gesizlik hissi, tüm 
dünyada ağrıdan 
sonra, en sık doktora 
danışılan ikinci 
şikayet. Hayatı boyun
ca başı hiç dönmemiş 
birisine rastlamak pek 
kolay değil. Baş dön
mesi birkaç saniyelik 
bir his olabileceği gibi 
aylarca hatta yıllarca 
zaman zaman mey
dana gelen ataklar 
şeklinde seyredebiliy
or. Acıbadem 
Hastanesi Kozyatağı 
ve "Kriton Curi Parkı

SİNE®DA™PF™I'°W

bu HAFTA Rez, Tel: 513 64 06
, ATLAS 

SİNEMASI'NDA 
BU HAFTA

Gönüllüleri" işbir- 
liğiyle gerçekleştirilen 
"Baş Dönmesi" 
söyleşisinde konuşan 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Kulak 
Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Alev Üneri, 
"Önemsiz kabul 
edilen baş dönmesi 
ciddi hastalıkların 
habercisi olabiliyor. 
Kadınlarda ve 30 - 50 
yaş grubunda daha 
çok görülen bu 
hastalıkta teşhisin 
doğru konulabilmesi 
tedavi açısından 
büyük önem taşır."

İçimdeki Deniz- Balans ve Manevra
Rez. Tel: 512 03 46

diyor.
Baş dönmesi nedir? 
Baş dönmesini, 
"kişinin vücuduyla 
dünya arasındaki 
algısının bozulması" 
olarak tanımlamak 
mümkün. Doç. Dr. 
Üneri "Baş dönmesi 
kişinin yaşadığı bir 
hareket illüzyonudur." 
diyerek şunları 
söylüyor: "Bazı baş 
dönmelerinde kişi 
etrafının ya da ken
disinin hareket ettiğini 
görürken; duvarlar, 
eşyalar dairesel 
olarak döner veya 
aşağıdan yukarıya 

kayar, bazen de 
etrafın değil ken
disinin hareket etmek
te olduğunu hissede
bilir. Bazen bu hareket 
o kadar kuvvetli ve 
hızlı hissedilir ki hasta 
gözünü açamaz ve 
ayakta durmakta 
güçlük çeker. Bu 
görüntü yanılgısının 
sebebi gözlerde 
nistagmus denilen 
istemsiz (refleks) 
hareketlerdir. Bir baş 
dönmesi atağı birkaç 
saniye sürebileceği 
gibi saatlerce, ya da 
hafifleyerek günlerce, 
aylarca sürebilir, 
bazen de belli aralık
larla tekrarlar." 
Baş Dönmesi Tipleri 
Vertigo ve Dizziness 
olarak baş dönmesi 
ikiye ayrılıyor. Vertigo 
tipi baş dönmesi 
birçok kişide rast
lanabiliyor. Hasta 
gözünü açtığı zaman 
etrafındaki objelerin 
kaydığını görüyor. 
Doç. Dr. Üneri bu tip 
baş dönmesi şöyle 
tarif ediyor: " Nasıl ki 
çocuklukta oynarken 
etrafımızda birkaç kez 
döndükten sonra 
durup gözümüzü 
açtığımızda etrafın 
kaydığını görürdük. 
Hasta da bunu görüy
or." Dizziness ise çok 
farklı seyrediyor. Bu 

tipte hasta tam bir 
dönme hareketi his
setmiyor, daha çok bir 
sarhoşluk hissinden, 
sersemlikten ve buna 
benzer başka bir 
rahatsızlık hissinden 
bahsediyor. Doç. Dr. 
Üneri "Bazen de baş 
dönmesi, dengesizlik 
hissi, bulutların 
üstünde yürüyormuş 
hissi, ya da yürürken 
bir tarafa çekilme 
veya aniden itilme 
şeklinde, dengesizlik 
şeklinde tarif edilir." 
diyor.
Stres tetikliyor 

Baş dönmesinin 
nedenleri periferik ve 
santral olarak ikiye 
ayrılıyor. Santral 
nedenler, santral sinir 
sistemini oluşturan 
MS gibi nörolojik 
hastalıklardan kay
naklanıyor. Periferik 
nedenler ise baş dön
melerinin yüzde 80'ini 
oluşturuyor. Periferik 
baş dönmeleri migren, 
kronik orta kulak 
hastalıkları, ameliyat 
ve travmalara bağlı 
oluşuyor. Doç. Dr. 
Üneri stresin de baş 
dönmesinde etken 
olduğunu belirterek 
şunları söylüyor: 
"Stres, tek başına baş 
döndüren bir faktör 
olmamasına rağmen, 
mevcut rahatsızlık

ların, kendisini daha 
şiddetli bir şekilde 
hissettirmesine yol 
açıyor. Ayrıca baş 
dönmesi ya da kronik 
dengesizlik problemi 
olanlarda bu 
hastalığın yanında 
psikosomatik 
şikayetler de oluş
maya başlıyor.
Zamanla stres denge
sizliği, dengesizlik de 
stresi arttırıyor ve tam 
bir kısır döngü 
oluşuyor." 
Tanı ve tedavi 
Baş dönmesi tanısı 
çok zor konan 
hastalıklardan biri. 
Doç. Dr. Üneri 
"Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı'nda yer 
alan Baş Dönmesi ve 
Denge Kliniği ile 
hastalığın tanısı ve 
tedavisinde başarılı 
sonuçlar alınıyor" diy
erek tetkikler 
konusunda şunları 
söylüyor: "Hastanın 
hikayesinden prob
lemin periferik mi, 
santral mı olduğunu 
ayırt etmeye çalışıyr 
oruz. Daha sonra 
nöro-otolojik 
muayene yapılır.
Muayenenin ardından 
odyolojik inceleme, 
ENG ve VNG gibi iç 
kulak fonksiyonlarını 
ölçtüğümüz 
tetkiklere geçilir.

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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92 
İlçe Tanm Müd. 5131186
ilçe Seç. Md. 613 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)k m i m 

h
j or-

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydy n 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 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 5134546
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 5İ3 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

04 NİSAN PAZARTESİ 
YASEMİN ECZANESİ 

Hamidiye Mah.
İstiklal Cad. .

BB^B GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ^^^B

YEREL SÜRELİ, YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2097 

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-Reklaıtıcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ikinci Amatör kümede mücadele eden Körfezspor, kendi sahasında Mamuşaspor ile puanları paylaştı

Körfezspor 2 ■ Mamuşkaspor 2
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İkinci Amatör 
kümede mücadele 
eden Körfezspor, 
kendi sahasında 
Mamuşaspor ile 
puanları paylaştı. 
Kurşunlu 
Belediyesi adına 
maçlara çıkan ve 
Mayıs ayında 
yapılacak genel 
kurulun ardından 
Kurşunlu 
Belediyespor 
adını alacak 
Mamuşaspor, 
gelecek yıl 
maçlarını Gemlik 
Atatürk stadında 
oynayacak.
Geçen hafta 
deplasmanda

kapadı.
İkinci yarıda daha 
iyi oynayan 
Körfezspor, 
kazandığı 
penaltıyı gole 
çevirince umut
landı. 1-1 
Golden sonra 
Körfez kalesine 
yüklenen 
Mamuşaspor, 
kaleci Alpay'ın 
hatasından duru
mu 2-1'e getirdi. 
Maçın bu şekilde 
biteceği bek
lenirken 90+3 de 
kaptan Kazım 
attığı golle 
takımını beraber
liğe taşıdı. 2-2 
Saha : Gemlik 
Atatürk

KÖRFEZSPOR : 
Alpay (**) Ekrem 
(*) (Yavuz **) 
Volkan '(**) Cem. 
(**) B. Kazım (***) 
Doğan (**,) Ferdi 
(**) Mehmet (**) 
Metin (*) (Fatih **) 
K. Kazım (***) 
Ceyhan (*) (Sezgin 
**) 
MAMUŞASPOR : 
Mustafa (*). 
Gürcan (**) Metin 
(**) (Semih *•) 
Selim (**) Volkan 
(***) Samet (**) 
Tamer (***) Tarık 
(**) Gürkan (**) 
Osman .(***) Refik 
(**) (Murat *) 
GOLLER : Dk. 34 
Gürkan Dk. 73 
Tamer



İbrahim Gülmez 151.144,36 YTL ile 2004 yılı birincisi oldu. İkinci Hüseyin Değirmencioğlu, üçüncü Muhsin Yaprak.

Vergi rekortmenleri belli oldu 
2004 yılı gelir vergisi beyanlarına göre bu yıl vergi rekortmenleri değişti. Üç yıldır birinciliği elde eden Ecz. Ferruh Erçek’in yerine bu kez 
Serbest Bölgede oto yedek parçası üreten İbrahim Gülmez 151.144,36 YTL ile alırken, ikinciliği yine Serbest Bölgede tekstilcilik yapan Hüseyin 
Değirmencioğlu 136.550,22 YTL ile üçüncülüğü ise Muhsin Yaprak 120.397,34 YTL ile elde etti. Kadri GÜLER’in haberi sayfa 4’de

5 Nisan 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

Vergide ilk 1O
İbrahim GÜLMEZ 151.144,36
Hüseyin Değirmencioğlu 136.550,22
Muhsin YAPRAK 120.397,34
İsmet KALI 118.753,20
FaikSAYlOĞLU 111.133,54
Nuri BAKIŞ 92.640,80
Şahap AKTAŞ 77.906,04
EsatCOŞKÜN 74.636,05
Gürcan ŞİRİN 69.646,65
Ferruh ERÇEK 60.481,60
İlk 100 rekortmenin devamı yarın

Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısının ilkini dün yaptı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında, Büyükşehir ile sorun haline gelen Su ve 
Kanalizasyon İşletmesinin BUSKİ’ye devredildiği Belediye Başkanınca açıklandı. 
Toplantıda, Borusan yolunun 30 metreye çıkarılması ve Kayıkhane ile Sınırtaş Sitesi 
arasına 10 metre genişliğinde bir gezi bandı yapılarak, plana işlenmesi kararı alındı.

Vergide artış
Gemlik Vergi Dairesi 2004 yılı mükellef 

vergileri açıklandı.
Vergi Dairesi Müdür vekili Yakup 

Ceylan’a göre bir önceki yıla göre yüzde 
32’lik bir artış var vergilerde.

2004 yılında gelir vergisi mükelleflerinin 
ödeyeceği toplam vergi miktarı ise 
5J84.333 YTL.

Kurumlar Vergisi bir ay sonra açık
lanacak..

Bunları da eklediğmizde Gemlik 
ekonomisinin durumunu görmek mümkün.

Anadolu da birçok il bu düzeyede vergi 
vermemektir.

Gemlik’teki vergi hacmi, biraz da olsa 
Bursa Serbest Bölgesi nedeniyle 
genişlemiş durumda.

Gemlik Vergi Dairesi yaklaşık iki yıldır 
Sayın Ceylan ile güzel bir yere geldi.

Bilgisayarlı sisteme geçilidi.
Ardından otomasyona..
Daire mükellef ilişkilerinde büyük 

iyileşme yaşandı.
Alan, eli sopalı, cezalandıran bir devlet 

yerine, güleryüzlü, sevecen ve iyi ilişkiler 
şergileyen bir devlet görünümü sergiledi 
Gemlik Vergi Dairesi.

Bunda da etkili olan kurumun başındaki 
yöneticidir demek abartı olmaz.

Sayın Ceylan Gemlik’ten gitmeden önce 
iyi izler bıraktı.

Gemlik Belediye Meclisi 
dün yaptığı toplantıda 
imarla ilgili konuları 
görüştü.
Belediyenin stratejik 
plan çalışmalarına esas 
teşkil edecek Kayıkhane, 
Sınırtaş Sitesi arasının 
doldurulması gündemin 
en önemli maddesi oldu. 
Zaman zaman sert geçen 
Meclis, 8 Nisan günü 
yeniden toplanacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Kemal Demirel zeytini 
meclise taşıyor

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel dün ziyaret 
ettiği İlçe 
Başkanlığında Gemlik 
zeytinin sorunlarını 
TBMM taşıyacağını 
söyledi. Demirel 
zeytinlikte basın 
toplantısı düzenledi. 
Haberi 5’de

Özel sektör Gemlik’e 
vergi dairesi yapıyor

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür vekili Yakup 
Ceylan, ilçemizdeki büyük 
bir özel sektör kuruluşu
nun, dünyada ilk kez 
devlete vergi dairesi 
yapacağını söyledi. 
Eski SSK Hastanesi 
arkasındaki kendi arsaları
na yapılacak olan vergi 
dairesi, iki katlı ve çelik 
konslrlksiyon olacak. 5’de j YakupİvSYLAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA Ticaret Odasından

Tarım
Tarım Türkiye’nin doğal yapısı gereği önemli 

gelir kaynaklarından birisi..
Ancak;
Tarımda verimlilik çok düşük.
Bunun nedenleri çok.
Bir kere çok ciddi boyutlarda toprak kaybı 

yaşanmaktadır.
Köyden kente kaçış hala gündemin ilk 

sıralarını işgal etmektedir.
Üretim- verimlik- fayda üçgeninde durum 

hiçbir zaman üreticinin lehinde işlememektedir.
Ürünün değerlendirilmesi tarımsal kalkınma

da önemli bir ayak.
Ne var ki;
Üreticinin hakkını aldığı asla söylenemez.
Yıllardan beri söylenegelen varsayım artık 

gerçektir ve tüm çabalara karşın değiştirile- 
memektedir.

“Tarımsal ürün tarlada 1 lira pazarda bin lira.” 
İşin bir başka boyutu da,
Tarımsal gelirin tarımsal üretimin arttırılması

na yönlendirilememesi...
Çünkü köylü ya da küçük çiftçi ürettiklerinin 

karşılığıyla ancak tarımsal ara girdi gereksinimi
ni karşılayabilmekte ve asgari düzeyde geçimini 
sürdürebilmektedir.

Gerçek bir tarım kalkınması milyonlarca 
köylünün atıl iş gücünün seferber edilmesi ve 
milyonlarca küçük işletmenin verimli tarım 
yapacak duruma gelmesi demektir.

Türk ekonomisinin kurtuluşu tarıma verilen 
önemden geçmektedir.

Tarımın ülkedeki tüm sosyal,ekonomik ve 
siyasal kurumların elele vermesiyle zenginleşe
ceği açıktır.

Dünyadaki gelişmiş ülkeler önce tarımsal 
kalkınmayı sağlamış sonrasında ekonomik 
yapısını güçlendirmiştir.

Bunun için,tarıma sağlanamn kaynak 
dağılımının toplum yararına ve dengeli bir 
biçimde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Ürün değerlemesi, bilinçli tarım, çiftçi eğitimi 
konularının içtenlikle ele alınması toplumsal 
sorumluluk ve zorunluluktur.

Göstermelik dayanaksız ve amaçsız adımlar
dan hızla uzaklaşmak şarttır.

Çünkü tarım özellikle yer altı ve yer üstü 
zenginlikleri açısından son derece verimli bir 
coğrafyada bulunan ülkemiz için doğru bir çıkış 
noktasıdır.

Sığ politikaya alet edilmeyecek öneme sahip
tir.

Türkiye önceliklerini doğru belirlemek zorun
da..

Türkiye buğdayı ithal eden bir ülke olmayı 
haketmiyor.

Yerleşke ziyareti

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticileri yerleşkede 
Prof:^Abdurrahim Korukçuyu ziyaret ettiler.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim kurulu 
üyeleri Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
yerleşkesi Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. 
Abdurrahim 
Korukçu’yu 
makamında ziyaret 
ettiler.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, başkan
lığındaki yönetim 
kurulu üyeleri 
Emrullah Özaydın, 
Paşa Ağdemir, Zafer 
Yıldırım, Oda Genel 
Sekreteri Ağah Arda 
dün öğle saatlerinde 
Yerleşkeye gittiler. 
BİLGİ ALDILAR 
Yerleşkede Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
Danışmanı Prof.
Abdurrahim Korukçu 
ile görüşen heyet, 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.
Korukçu, önümüzde
ki 2005-2006 öğretim 
yılı için Gemlik 
Yerleşkesine ithalat 
ve ihracat ile Bitki 
Üretimi prograam-

larının açılacağını, 
bunun için ilçedeki 
bir özel sektörden 
belirlenen mevcut 
binanın düzenlen
mesi için yaptıkları 
teklifin sıcak karşı
landığını ve çalış
malara başlandığını 
söyledi.
Prof. Korukçu, 
Sungipek Fabrika 
alanındaki yeşil bitki 
örtüsünün temiz 
liğinin yapıldığını, alı
nan parçalama maki- 
nasıyla toplanan bitki 
lerin yeşil göbre 
yapılması için 
ayrıldığını söyleri. 
Korukçu” Yaptığımız 
çalışmalarla bitki 
örtüsünü kurtardık. 
Yakanda ağaçlarda 
eksiltme ve akla

malara başlayacağız. 
Yüksekokulların 
yapımına bir trilyon 
liradan daha fazla bir 
ödenek gerekecek. 
Açılacak okulları 
çevrenin ihtiyacına 
göre tesbit ettik. 
Gemport, Borusan, 
Borçelik gibi çevrede
ki büyük kuruluşlarla 
bilgi alışverişinde 
bulunduk. Gelecek 
yıllarda bu sayıyı 
yükselteceğiz.” dedi. 
DESTEK SÖZÜ 
VERDİLER 
Ticaret Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’da yerleşkede 
açılacak okullar için 
Gemlik ticaret ve 
Sanayi Odasının elin
den gelen desteği 
vereceğini söyledi.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Yenisini 

alacağımdan kaybolanın hükmü yoktur.
Adem VURAL
Em. Hava Albayı
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Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısının ilki dün yapfı.

So ve kanalizasyon BUSKI’nin
Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında, Büyükşehir ile sorun haline gelen Su 
ve Kanalizasyon İşletmesinin BUSKİ’ye devredildiği Belediye Başkanınca açıklandı. 
Toplantıda, Borusan yolunun 30 metreye çıkarılması ve Kayıkhane ile Sınırtaş Sitesi 
arasına 10 metre genişliğinde bir gezi bandı yapılarak, plana işlenmesi kararı alındı.
Seyfettin 
SÇKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi'nin Nisan ayı 
toplantısında 
Kayıkhane-Manastır 
arasına gezi yolu 
yapılması gündeme 
getirilirken Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Su ve 
Kanalizasyon İşlet
melerinin BUSKİ’ye 
devrinin yapıldığını 
açıkladı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
Başkanlığında dün 
toplanan Belediye 
Meclisi, 
gündeminde bulu
nan iki maddeyi . 
görüştü.
Toplantının açıl
masından sonra 
DYP’li üyeler 
Başkanlığa bir 
önergel verdiler. 
Manastır da deniz 
dibinden kopup su 
yüzüne çıkan kanali 
sazyön borusu için 
verilen önerge, 
Belediye Başkan 
Mehmet Turgut

Belediye Şehir Plancısı plan üzerinde gezi 
bandını meclis üyelerine anlatırken görülüyor

pff?WI^TOecîisi dün yaptığı toplantıda Kayıkhane ile Sınırtaş Sitesi 
arasına 10 metre genişliğinde bir gezi bandı planı kararını onayladı.

tarafından gündeme 
alınmadı.
Başkan Turgut 
"31 Mart 2005 tari
himden itibariyle Su 
ve Kanalizasyon 
İşletmesi protokol ile 
BUSKİ’ye devredildi. 
Bunun için bizimle 
ilgisi yok. Gündeme 
alınması gerekmi 
yor." cevabını verdi. 
Meclis gündeminin 
ilk maddesi olan

Denetleme Raporu 
Komisyon Başkanı 
AKP'li Menderes 
Bingül tarafından 
meclis üyelerine 
okunarak açıklama
da bulunuldu. 
Gündemin ikinci 
maddesi olan İmârla 
ilgili konularda 
Serbest Bölgeye 
giden yolun iki şer
itli olarak yapımının 
plana işlenmesi İ 
görüşüldü.
Bursa yolun girişin
den itibaren yaklaşık 
100 metresinin 
Engürücük köy sınır
larında olduğu geri 
kalanının ise 
bölgedeki kuru
luşların mülkiyetinde 
olduğunu söyleyen 
Başkan Turgut, İmar 
planına işlenebilme

si için bu yerlerin 
terk edilmesi gerek
tiğini hatırlattı ve 
yapılacak projede 
gidiş geliş yolu 
olarak projelerinin 
hazırlandığını söyle
di. Yapılan oylamada 
istek komisyona 
görüşülmek üzere 
havale edildi. 
KAYIKHANE 
MANASTIR’YOLU 
SAHİLDEN 
Meclisin en önemli 
kararlarından biri 
Kayıkhane-Manastır 
arasına yapılacak 
dolgu ile yaratılacak 
gezi alanı oldu. 
10 metre eninde ve 
Kayıkhane ile 
Sınırtaş Sitesine 
kadar uzatılması 
düşünülen gezi yolu
nun 5 metresi yol,

kalan bölümünün ise 
duvar ve yeşil alan 
olarak proje?- 
lendirildiği öğrenildi. 
Belediye Şehir 
Plancısı tarafından 
meclis üyelerine 
proje üzerinde bil
giler verilirken, 
MHP'li üye Osman 
Doğan'ın "Dolgu 
denize akabilir" 
düşüncesine Başkan

Mertçe
Sinan 
MERTOĞLU

İBRET
Mehmet Ali Ağca, 
Papa II. Jean Paul’e 
dua ediyormuş.
Yıllar önce öldürmek için 
kurşun yağdır.
Şimdi dua et! 
İbret!

Turgut karşı çıktı. 
İmar Planına işlemek 
için yapılan oylama 
oy çokluğu ile kabul 
edilirken, Başkan 
Turgut, ret oyu 
veren meclis 
üyelerinin isimlerini 
yazdırdı.
İsim yazdırmaya 
itiraz eden Osman 
Doğan, "İktidar 
üyelerinin red ettik
leri önergeler için 
isim yazılmıyor/ 
Muhalefet için isim 
aranıyor, kabul edile
mez bir durum 
yaratılıyor" dedi. 
Başkan ise, “sizi 
düşündüğüm için 
yazdırıyorum. İleride 
kullanabilmeniz 
için”dedi.
Gemlik Belediye 
Meclisi Serbest 
Bölgeye giden 
yoliçin vereceği 
karatın Büyükşehir 
Meclisine yetişe
bilmesi için 8 Nisan 
2005 Cuma günü 
yeniden 
toplanacak.

KAYIP
Gümüşhane İli Torul İlçesi Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım nü us cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Ergin KADI
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İbrahim Gülmez 151.144,36 YTL ile 2004 yılı 
birincisi oldu. İkinci Hüseyin Değirmencioğlu

i Rekortmenleri

Kadri GÜLER

Gemlik Vergi 
Dairesine kayıtlı 
mükelleflerin 
31 Mart 2005 
gününe değin 
verdikleri beyan
namelerde sonu
cu, Gemlik Vergi 
rekortmeni 
Serbest Bölgede 
Oto Yedek 
Parça üretimi 
yapan firma sahip
lerinden İbrahim 
Gülmez oldu.
Gülmez, 2004 
yılında 364.546,02 
YTL. matrah beyan 
etti. İbrahim 
Gülmez, bu 
matrah ile 
151.144,36 YTL. 
vergi ödeyecek. 
Gemlik Vergi 
İkincisi yine 
Serbest 
Bölgesinde Tekstil 
Ürünleri 
imalatçılığı yapan 
Hüseyin 
Değirmencioğlu 
341.946,27 YTL 
matrah ile 
136.550,22 YTL 
gelir vergisi öde
yecek.
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan yap
tığı açıklamada, 
2004 yılında 
Gemlik’te gelirler

Vergi Dairesine yeni Müdür atandı
Merzifon Vergi Dairesi Müdürö Mehmet Sade Gemle geliyor
GemlikVergi 
Dairesi vekili 
Yakup Ceylan’ın 
Bursadaki Vergi 
Denetmenliği 
görevine geri çarıl- 
ması nedeniyle 
Gemlik Vergi 
Dairesi

belli oldu

vergisi tahhakkuk- 
larında yüzde 
32 oranında artış 
olduğunu söyledi. 
2003 yılı Gemlik 
Vergi gelirlerinin 
3 trilyon 898 mil
yar 109 milyon lira 
olmasına karşın 
2004 yılı vergi 
gelirlerinin 
5. 184.333 YTL 
olduğunu bildirdi. 
2003 yılında 
2004 kişi beyanda 
bulunurken, bu 
sayı 2004 yılı 
beyannamelerinde 
2 bin 689’a 
yükseledi.
Gemlik Vergi 
Dairesinin moder
nizasyona geçtiği
ni ve mükelleflerle 
daha iyi ilişkiler 
kurduğunu

Müdürlüğüne 
Merzifon Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade 
atandı.
Yakup Ceylan 
Gemlik’teki 
görevinin sona 
erdiğini, bu neden

bilderen Ceylan, 
gayri safi menkul 
gelirlerinde 
geçmiş yıllara 
göre artış 
gözlendiğini, 
meslekler bazında 
vergi ödeyenleri 
bilgisayar ortamın 
da sıraladıklarını 
belirterek, ” Vergi 
dairemiz başarılı 
bir dönem geçir
miştir. Bu yılki 
vergilerin artışta 
meslek mensu- 
larının da önemli 
payı var.
Biz, mükellefleri
mize kapılarımızı 
açtık.
Güleryüzlü, bir 
vergi dairesi 
olmaya çalıştık. 
Dairemiz bu 
performansıyla 

le Bursa 
Defterdarlığındaki 
görevine döneceği
ni, ardından 
Ankarad a düzenle
nen Toplam Kalite 
Semineri’ne 
katılacağını 
söyledi.

Bursa sırala
masında hak 
ettiği yeri aldı.” 
dedi.
GÖREV 
DEĞİŞİMİ 
Yakup Ceylan 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdür 
vekilliğine 
atandığından 
bugüne kadar 
büyük değişikler 
yaptıklarını, 
amaçlarının 
Gemlik’te olan 
sanayi kuru
luşlarının da 

Gemlik Vergi 
Dairesinin 
mükellefi olmasını 
sağlamak 
olduğunu söyledi. 
Ceylan, “Bu konu
da adım atıldı. 
Ancak, benim 
görev sürem 
tamamlandığı için 
Bursa’ya 
döneceğim.
Bizim bıraktığımız 
yerden bu 
göreve atanan 
arkadaşımın 
devam edeceğini 
sanıyorum. 
Gemlik vergi 
ödemede ve 
tahsilatında hem 
de Türkiye de 
önemli 
ilçelerden biri 
haline geldi." 
dedi.

I 
1
1

BURSA HAKİMİYET ’j
VE KENT I 

GAZETELERİNE | 
İLAN ve REKLAM

ALINIR I
KÖRFEZ REKLAM | 

TEL : (0.224) 513 96 83

Pimapen 
dükkanı
soyuldu

Seyfettin Şekersöz açıldığını fark 
Ilıca caddesi ederek polise 
üzerinde bulunan haber verdiler.
Uygunlar 
Pimapen 
işyerine giren 
hırsız yada hırsı
zlar Bilgisayar 
ve ekipmanlarını 
çaldılar.
Önceki gece 
olduğu tahmin 
edilen soygunun 
sabahı işyerine 
gelen dükkan 
çalışanları 
imalathanenin 
yanında bulunan 
yazıhane 
kapısının

Olay yerine 
gelen ekipler 
kapının levye 
ile açıldığını 
tespit ettiler. 
Hırsızların 
yazıhanede bulu
nan bir adet 
Bilgisayar kom- 
pütörü ile 
monitörünü 
çaldıkları belir
lenirken polis.
ekipleri olay 
yerinde parmak 
izi araştırması 
yaptılar.
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Kemal tel zeylini meclise I w
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
TBMM'ne verdiği 
önergelerle adından 
söz ettiren CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, zey
tinin geleceği için 
Meclise araştırma 
önergesi verdi.
Demirel, zeytinin 
barış, dostluk ve 
bereketi simgeleyen 
ve besin değeri çok 
yüksek olan bir 
yiyecek olduğunu 
belirterek "Akdeniz 
uygarlığının sem
bolü olan zeytin 
ağacı, tarih boyunca 
bu bölgede kurulan 
tüm uygarlıkların 
temelini oluştur
muştur" dedi. 
"Zeytin bütün 
ağaçların ilkidir" 
açıklamasıyla 
meclise verdiği 
önergede zeytinin 
Akdeniz bölgesinde 
ticaretin temeli ve 
besin maddesi, ışık 
kaynağı, sağlık ve 
güzellik iksiri olarak 
ta kullanıldığını 
söyleyen Kemal 
Demirel, "Zeytin ve 
zeytinyağının başta

kalp-damar hastalık
ları olmak üzere 
sindirim sistemi, 
kemik yapısı beyin 
ve sinin dokuları - 
üzerinde çok önemli 
foksiyonları bulun
maktadır. Sağlıklı bir 
hayat için zeytin ve 
zeytin ürünleri besin 
mamüllerimiz 
arasında bulun
malıdır.
Zeytinyağında yak
laşık yüzde 80 
oranında bulunan 
oleik asit insan 
sütündeki en önemli 
yağ asididir ve 
doğumdan hemen 
sonra bebeğin sinir 
dokularının gelişi

minin sağlanmasın
da temel bir işleve 
sahiptir.
Zeytin üreticileri, 
başta üretim olmak 
üzere çeşitli aşa
malarda zorluklarla 
karşı karşıya 
kalmaktadır.
Zeytin üretimi yapan 
halkın, büyük 
çoğunluğunun 
arazisi küçük, zeytin 
ağacı sayısı azdır. 
Bu yüzden geçim
lerini sağlayacak 
kazancı ancak elde 
edebilmektedirler.
Bu üreticilerin 
desteklenmesi ve 
üretim alanlarının 
genişletilmesi 

gerekmektedir. 
Zeytinin işleme aşa
masında kullanılan 
maddelerin tüketilen 
zeytine olan etkileri 
hangi düzeydedir. 
Bu ürünlerin insan 
vücuduna verebile
ceği etkiler neler 
olabilir..
Zeytin üretimi yapan 
halkımızın üretim, 
işleme ve satış aşa
masında karşılaştık
ları sorunların belir
lenmesi ve bu 
sorunlara çözüm 
yollarının bulun
ması, ihracatının 
artırılması ve teşvik 
edilmesi.Sağlıklı 
yaşamak için zeytin 
ve zeytin ürünlerini 
tüketmekte olan 
halkımız açısından, 
zeytinin üretiminden 
tüketimine kadar 
geçen aşama 
içerisinde meydana 
gelen kimyasal ve 
fiziksel zararların 
belirlenerek bun
ların asgari düzeye 
çekilmesi" için 
TBMM'ne araştırma 
önergesi verdi.

“Balıkhane
bize verilsin”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
Milletvekili Kemal 
Demirci'den Gemlik 
Balık Hali için 
destek istedi.
Balıkçı Hali'nin ka
patılarak Bursa 
Büyükşehir'e taşı
nacak söylenti
lerinin sıkıntılara yol 
açacağını vurgu
layan Dernek 
Başkanı Dalarel, 
konu hakkında

hazırladıkları 
dilekçenin bir 
örneğini Demirel'e 
verdi;
1982 yılında Gemlik 
Belediyesi'ne ver
ildiği öğrenilen 
Balık Hali'yle ilgili 
araştırma 
yapacağını söyleyen 
Demirel, Gemlik 
Balıkçılarının mağ
dur edilmemeleri 
için girişimlerde 
bulunacağı sözü 
verdi.

CHP, Polis Teşkilatı’nın kuruluşunu kutladı Yeni Iferoi Oairesi yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik CHP İlçe 
Örgütü, yayınladığı 
yazılı basın açıkla
masında Polis 
Teşkilatının kuru
luşunun 160. 
yıldönümünü kutladı. 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, yaptığı 
açıklamada, 
toplumumuzun en 
önemli ihtiyaçların
dan birinin güvenlik 
duygusu olduğunu 
söyledi.
İnsanları dışarıdan 
gelebilecek 
tehlikelere karşı 
korumak amacı ile 
bir arada yaşamaya 
zorlayan unsurlardan 
birinin güvenlik olsa 
bile "Bir arada 
yaşayan insanlar
arasında sorunlar

. | çıkması ve güvenlik

amacı ile bir arada 
olan kişilerin birbir
lerinin güvenliklerini 
tehdit eder hale 
gelmesi hiçte az rast
lanan bir durum 
değildir" diyen 
Erdem Akyürek, 
"Global dünya 
düzeni ve Avrupa bir
liği sürecinde ülkem
izde her alanda 
olduğu gibi Emniyet 
hizmetleri alanında 
da atılım ve ilerlemel

er görülmüştür." 
dedi.
Tüm dünyada kabul 
gören ve insan hak
larının bir gereği olan 
sanıktan delile değil, 
delilden sanığa 
gidişin hayata geçir
ilmesi için polis teşk
ilatlarının tam 
donanımlı olmasının 
gerektiğine işaret 
eden CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "Tek amacı 

halkının huzur ve 
güvenliğini sağlamak 
olan Türk Polis teşki
latının mensupları 
günün 24 saatinde 
vatandaşların layık 
olduğu hizmeti en 
üst seviyede verm
eye çalışmaktadır. Bu 
mücadelesinde 
muhakkak ki en 
büyük yardımcısı 
halkımızın kendisine 
verdiği ve vereceği 
destektir.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak 
'Görevleri uğruna 
şehit düşen polisler
imizi anarken' güven
liğimizin teminatı 
olan Emniyet 
görevlilerimize 
başarılar diliyor, 
kuruluş günlerini 
kutluyoruz" şeklinde 
konuştu.

Hükümet Konağı’nın 
içinde hizmet veren 
Gemlik Vergi Dairesi, 
yapılacak kendi 
binasına taşınacak. 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Sahil 
Devlet Hastanesi'nin 
arkasında Vergi 
Dairesi Müdürlüğüne 
ait lojman olarak 
kullanılan bina ile 
bahçesini özel 
sektör tarafından 
Türkiye'de ilk defa 
iki katlı çelik konsi- 
liksiyondan

Vergi Dairesi 
yapıtırılacak.
Vergi Dairesi 
Müdür Vekili Yakup 
Ceylan, gazetemize 
yaptığı açıklamada; 
İnşaatın eylül, ekim 
aylarında başlayarak 
dört ayda bitirile
ceğini 550 m2 alanda 
yapılacağını söyledi. 
Ceylan, ‘Yapt/ğ/m 
araştırmaya göre, 
özel sektör dünyada 
ve Türkiye’de 
ilk kez Vergi Dairesi 
yaptırıyor' dedi.
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B, sıMta operasyonu te altı
Filistin Ulusal Özerk 
Yönetimi Başkanı 
Mahmud Abbas, 
İsrail tarafından 
aranan Filistinli mili
tanların silahsız
landırılması ve 
Filistin kuruluların
da istihdam 
edilmelerinin 
sağlanması amacıy
la harekete geçti. 
Abbas, silahlarını 
bırakacak Filistinli 
militanlara, Filistin 
kurumlarında onurlu 
bir yaşam sağlaya
cak iş garantisi 
sözünü verdi.
Abbas tarafından 
yayımlanan karara 
göre, bu konuda 
çalışmak üzere, biri 
Gazze Şeridi'nde, 
diğeri Batı Şeria'da 
olmak üzere, iki 
komite oluşturula
cak.
Her iki komitenin 
görevleri arasında, 
silahların toplan
masının yanı sıra bu 
silahların parası 
ödenmişse 
karşılığında tazmi
nat ödenmesi de yer 
alıyor.

BAYRAM O G LU7 N DAN 
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

aletleri - OİHAZLAR 
TÜM ÜRÜNLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİTLER

BAYRAM0ĞLU 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

Kararda, İsrail 
tarafından aranan 
militanlara, İsrail 
tarafından izlen
meyecekleri ve bir 
saldırıya uğramaya
cakları konusunda 
garanti verilirken, 
onlardan da İsrail'e 
saldırıda bulunmay
acaklarını taahhüt 
etmeleri isteniyor. 
Bu militanların 
sayısının 0 dolayın
da olduğu da belir
tiliyor.
İki hafta süreyle 
görev yapacak 
komiteler, Filistinli 
militanlara iş bulun
masını sağlayacak. 
Öte yandan, Filistin 
Yönetimi Başkam 
Mahmud Abbas, 
geçen günlerde,

Ramallah'ta bürosu
nun silahla taran
masından sonra 
istifa eden Ulusal 
Güvenlik Güçleri 
Başkanı Hacı İsmail 
Jabr'in yerine, geçi
ci olarak Tuğgeneral 
Nidal Assouli'yi 
atadı. Assouli'nin, 
Filistin güvenlik 
güçlerinin yeniden 
yapılandırılması 
tamamlanana kadar 
görev yapmasının 
beklendiği bildirildi. 
Filistinli kaynaklar, 
Batı Şeria’daki 
Filistin İstihbarat 
Servisi'nin Başkanı 
Tevfik Tiravi'nin, 
Abbas'ın isteği 
üzerine istifasını 
geri aldığını da 
belirtiyorlar.

Papa’nın cenaze töreni 
cuma günü yapıhcak

İtalya'nın başkenti 
Roma'nın Belediye 
Başkanı VValter 
Veltroni, Papa II. 
Jean Paul'ün 
cenazesinin Cuma 
günü toprağa verile
ceğini açıkladı.
Veltroni Repubblica 
Radyosu'na yaptığı 
açıklamada, "Cuma 
günü için hazır
lanıyoruz. Emsalsiz 
bir gün olacak" 
dendi.Vatikan ise 
definin ne zaman

lewMîimes'bnffiiye^ertM
New York Times 
Gazetesi başyazarı, 
dün yayımlanan 
makalesinde 
Türkiye'ye yönelik 
sert eleştirilerde 
bulundu. Başyazar, 
"AB'nin, sonunda 
Türkiye ile tam üyelik 
müzakerelerine 
başlamayı kabul 
etmesinin ardından 
Türk Hükümeti'nden 
ifade özgürlüğü ve 
insan haklarına 
ilişkin yükümlülükleri 
konusunda rahatsız 
edici sinyaller gelm
eye başladığım" 
yazdı.
Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
2002'de iktidara 
gelmesinin ardından 
demokrasi ve insan 
hakları konusunda 
doğru şeyler 
söylediğinin ifade 
edildiği makalede, 
Erdoğan'ın güçlü 
Türk Ordusu'nun 
karşı çıktığı yasaları 
çıkartma cesaretini 
gösterdiği ve bunun 
AB'nin Türkiye'yle 
üyelik müzakerelerine 
3 Ekim'de başlama 
kararına yol açtığı 
belirtiliyor. Makalede 
ayrıca şu görüşlere 
yer veriliyor: 
"Türkiye, berbat bir 
devre olan 1980 ve 
1990'lardan sonra 
vatandaşlarının hak
larına riayet etme 
konusunda önemli 
bir gelişme sağladı.

olacağını henüz res
men açıklamadı. 
Cenaze törenine 2 
milyon kadar kişinin 
katılması bekleniy
or.

M k t A MM MC t * | -'r/VMTM*

Fakat bu gelişme, 
şiddetle baskı altında 
tutmanın ülkede hala 
var olduğunu 
gösteren olaylarla, 
Dünya Kadınlar 
Günü'nde gösteri 
yapan bazı insanlara 
polisin şiddet uygu
lanması ve Bay 
Erdoğan'ın kendisini 
eleştirenleri mahkem
eye vermesi ile sekt
eye uğradı." 
Türk Hükümeti'nin 10 
yıldan uzun bir süre 
önce güvenlik güçleri 
tarafından köy
lerinden zorla 
çıkarılan 300 bin Kürt 
vatandaşına yardım 
etme konusunda 
verdiği sözü yerine 
getirme konusunda 
da başarısızlık sinyal
leri verdiğinin ifade 
edildiği makalede, 
ayrıca şu cümleler 
yer alıyor: 
"Bunların bir kısmı 
şimdi şehir 
varoşlarında fakir bir 
hayat yaşıyor. 
Sadece çok küçük bir 
kısmı geriye dönebil
di. İnsan Hakları 
Gözlem Grubu'nun 
geçen ay yaptığı açık

Cumartesi günü 
ölen Papa'mn 
cenazesi, Perşembe 
gününe kadar 
halkın ziyaretine 
açık tutulacak.

■İNGAöDIRECT

lamaya göre, bunun 
nedenlerinden biri, 
hükümet tarafından 
yerleştirilen 
paramiliter güvenlik 
güçlerinin bu insan
lar için oluşturduğu 
tehdit. Açıklamada, 
bu güçlerin geri 
dönenlere saldırdık
ları, hatta bazı 
durumlarda öldürdük
leri ifade ediliyor. 
Hükümet, bu güven
lik güçlerini buradan 
almalı ve geri dönen
lere tahrip edilmiş x 
köylerini, ev, okul, 
yol, su sistemleri ile 
sağlıMeşkilatlarını 
kurma konusunda 
yardım etmek için 
daha fazla şey yap
malıdır. Bütün bunlar 
para gerektirir.
Türkiye uluslararası 
standartlara uyarsa 
bu yardım sağlan
abilir. İstikrarlı ve 
demokratik bir 
Türkiye'ye ihtiyacı 
olan AB ve ABD, 
dikkatli bir gözlem 
yaparak ve 
Erdoğan hükümetine 
destek olarak bu 
konuda yardımcı 
olabilir." dendi.
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talar li derece ısınıyor
Yeni haftayla birlikte 
kar ve yağmur yurdu 
terk ediyor. Güneş 
yüzünü gösterirken, 
bütün bölgelerde sis 
bekleniyor. Kar yağışı 
Erzurum'da çarşamba 
bitiyor. İstanbul ve 
Ankara'da gökyüzü 
sisli olacak.
Hava sıcaklığı bugün
den gününden 
itibaren tüm yurtta 10 
derece kadar artacak. 
Hafta sonu İstanbul'
da 6, Ankara'da 4, 
Erzurum'da 3, 
İzmir'de 11, 
Samsun'da 5 derec
eye kadar düşen hava 
sıcaklığı önümüzdeki
çarşamba günü İstan- az bulutlu ve sisli ola

cak. Doğubul'da 16, Ankara'da 
15, İzmir'de 21, 
Adana'da 22, 
Antalya'da 20, 
Samsun'da 15 ve

BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06
.atlas İçimdeki Deniz ■ Balans ve Manevra

SİNEMASI’NDA
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

ŞENEN Salibe Malzemeleri M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Erzurum'da 8 derec
eye kadar yüksele
cek.
BUGÜN;
Hava açıyor...
Marmara, Ege, 
Akdeniz, Batı 
Karadeniz ve İç 
Anadolu'da gökyüzü

Anadolu'nun doğusu 
ve Artivin-Rize 
çevresinde etkili ola
cak kar ve karla 

karışık yağmur günün 
sonunda yurdumuzu 
terk ediyor. Mardin ve 
Hakkari çevresinde 
yağmur sürüyor. 
ÇARŞAMBA yurdun 
tamamı yağışsız bir 
gün geçirecek.
Marmara, Ege, Doğu 
Anadolu ve Doğu 
Karadeniz parçalı 
bulutlu, diğer yerler 
az bulutlu ve açık... 
Bütün bölgelerimizde 
gökyüzü yine sisli...

Devlet memurlarınınI 
sigorta kesinti tutarı artacak
Devlet memurların 
sigorta kesinti tutarı 
artacak 
04.04.2005 09:20 - 
Bu haber 5540 kişi, 
Mynet Haber bugün 
176.473 kişi tarafın
dan okundu 
Sosyal güvenlik 
reformu, devlet 
memurlarının çok 
büyük bölümünün 
sigorta kesinti tutar
larını yüzde 77.8'e 
varan oranlarda art
tıracak. Sosyal 
güvenlik kuru
luşlarını tek çatı 
altında toplayan, 
norm ve standart 
birliği sağlayan 
sosyal güvenlik 
reformu ile yine bu 
kapsamda getirilen 
genel sağlık sigor
tası sistemi, devlet 
memurlarını oldukça 
etkileyecek.
Halen sadece temel 
maaşlar üzerinden 
emeklilik primi 
ödeyen devlet 
memurlarının reform 
sonrası yan ödeme 
ve tazminatlar dahil 
bütün kazançları 
sosyal güvenlik 
kesintisine tabi ola
cak. Fakat bu 
süreçte çalışanlar 
için halen yüzde 16

olan emeklilik kesin
ti oranı, yüzde 9'a 
düşecek. Ancak, 
halen sağlık primi 
ödemeyen devlet 
memurları için refor
mun ardından yüzde 
5'lik sağlık primi 
devreye girecek. 
Bu arada kamu 
kuruluşları da 
memurlar için yüzde 
11 oranında 
emeklilik, yüzde 7.5 
oranında da sağlık 
primi ödemesinde 
bulunacak.
Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye gqre, 
sosyal güvenlik 
reformu ve sağlık 
primi, yeni 
dönemde, devlet 
memurlarının çok 
büyük bölümünün 
eskisinden daha 
fazla prim ödeme
sine yolaçacak. Prim 
kesintisindeki artış, 

üst kademelerdeki 
devlet memurları ve 
özellikle de üst 
düzey bürokratlar 
için yüzde 77.8'leri 
bulacak.
Sosyal güvenlik 
reformu, işe yeni 
başlayan 1 öğret
menin aylık kesinti 
tutarını 106,12 
YTL'den 118.18 
YTL'ye, 9'un 2'sinde- 
ki bir polis memuru
nun ise 106.31 
YTL'den 114.80 
YTL'ye çıkaracak. 
Eğer sosyal güven
lik reformunun 
ardından, geçmişte 
ücretlerdeki özel 
indirimin kaldırıl
ması sırasında 
yapıldığı gibi, kesinti 
farkı kadar bir kat
sayı artışına 
gidilmezse, binlerce 
memurun maaşında 
190 YTL'ye yaklaşan 
tutarlarda düşüş 
meydana gelecek.

IMF temaslara başlıyor

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

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

Türkiye Masası Şefi 
Rıza Moghadam 
başkanlığındaki 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) heyeti, 
dün Ankara'da 
temaslarına başlıyor. 
IMF heyetinde 
Moghadam'ın halefi 
olarak belirlenen 
Lorenzo Giorgianni 
de bulunacak.
Devlet Planlama 
Teşkilatı, Maliye 
Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası ve 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
uzmanları, IMF 
heyeti öncesinde, 
hafta sonunda niyet 
mektubu taslağını

güncelleştirmek 
amacıyla bir araya 
gelerek çalıştılar.
Moghadam ile 
Giorgianni başkan
lığındaki IMF 
heyetinin, bugün 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan ve Hazine 
Müsteşarı görüşmesi 
bekleniyor.
Bu arada, Devlet 

Bakanı Ali Babacan 
başkanlığındaki kala
balık bir ekonomik 
heyetinin, 16-17

Nisan tarihlerinde 
VVashington'da 
yapılacak olan IMF 
Bahar Dönemi 
toplantılarına katıl
ması bekleniyor. 
Öte yandan, IMF'nin 
yeni Başkanı 
Rodrigo de Rato 29 
Nisan'daki Yatırım 
Danışma Konseyi 
ikinci toplantısı için 
Türkiye’ye gelecek 
ve Türk yetkililerle 
görüşecek.
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38 YTL’ye bilgisayar
Vakıfbank ve Milli 
Eğitim Bakanlığı iş 
birliği ile hazırlanan 
'her öğretmene 
dizüstü bilgisayar' 
kampanyası başladı, 
'Her öğretmene 
dizüstü bilgisayar' 
kampanyası Vakıfbank 
Genel Müdürlüğü'nde 
düzenlenen basın 
toplantısıyla start aldı. 
Toplantıda konuşan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Salih Çelik, bir yıla 
yakın zamandır çalış
malarını sürdürdükleri 
projenin sonuna 
geldiklerini ifade etti. 
Bilgi çağının 
yaşandığı günümüzde 
öğretmenlerin de 
teknolojik gelişmelere 
yabancı kalmaması 
gerektiğinin altını 
çizen Çelik, Celeron 
ve Centrino işlemcili 
iki konfigürasyondan 
oluşan bilgisayarların 
peşin veya 48 aya 
varan taksitlerle öğret
menlere satılacağını 
ifade etti. Çelik, öğret
menlerin hiç para ver
meden bilgisayar 
sahibi olmalarını arzu 
ettiklerini ancak

bunun mümkün 
olmadığını ama en 
uygun ortamı oluştur
maya çalıştıklarını 
ifade etti.
Vakıfbank Genel 
Müdürü Ahmet Kaçar 
ise, kampanya için 
düzenlenen ihaleye 
yeterliliği olan tüm 
yerli ve yabancı fir
maların davet edildiği
ni anımsattı. Kaçar, 
'Her Öğretmene Bir 
Bilgisayar 
Kampanyası'ndan Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
Üniversiteler ve Özel 
eğitim kuruluşlarında
ki öğretmenler, emekli 
öğretmenler ve 
Vakıfbank çalışanları 
ile Vakıfbank 
emeklililerinin yarar
lanabileceklerini vur
guladı. Kaçar, 
Centrino işlemcili bir

inci grup diz üzsü bil
gisayarların satışının 
TNB Bilgisayar 
Sistemleri A.Ş. firması 
tarafından, Celeron 
işlemcili ikinci grup 
diz üstü bilgisa
yarların ise Data 
Teknik AŞ, Casper 
Bilgisayar ve Sentim 
Bilişim tarafından 
satışının gerçekleşe
ceğini dile getirdi. 
Öğretmenlerin, kimlik
leri ile Vakıfbank 
şubelerine müracat 
etmeleri ile kampa
nyadan yararlanabile
ceklerini anımsatan 
Kaçar, uygulama ile 
satışı gerçekleşecek 
olan bilgisayarların 
piyasadan yüzde 25- 
30 daha cazip 
olduğunu vurguladı.

}KK yeniden kuruldu
Teröristbaşı 
Abdullah Ocalan'ın 
isteği doğrultusun
da PKK yeniden 
kuruldu.
Adı Avrupa'da ve 
Amerika'da terör 
örgütleri listesinde 
yer aldığı için önce 
KADEK, ardından 
da KONGRA-GEL 
olarak değiştirilen 
terör örgütü PKK, 
yeniden kuruldu. 
Terör örgütünün 
1999'da başlattığı 
sözde ateşkesi 
2004 Haziran ayın
da sona erdirdiğini 
açıklamasının 
ardından İmralı'da 
tutuklu bulunan 
teröritsbaşının 
verdiği emir 
doğrultusunda 
başlanılan kurulma 
çalışmaları sona 
erdi.
Terör örgütüne 
yakınlığı ile bilinen 
internet sitelerinde 
yer alan açıkla
malara göre, terör 
örgütü PKK'nın

kuruluşu, terörist- 
başının doğum 
günü olan bugün 
ilan edildi. PKK 
adına yapılan açık
lamada, "PKK'nın 
1970'lerde kuru
luşu Kürt halkı için 
bir hamle olurken, 
bugünkü yeniden 
yapılanması 
Ortadoğu'daki ide
olojik ve siyasi 
çıkmazlara ve 
insanlığın karmaşık 
sorunlarına karşı 
çözümleyici hamle 
olma özelliğini de 
taşımaktadır" 
denildi.
Terör örgütü 
PKK, KONGRA- 
GEL bünyesinde 
faaliyet gösterecek.

İlk olarak 1978 
yılında kurulan 
terör örgütü 
PKK 1984’te 
silahlı eylemlere 
başladı. 1990'h yıl
larda bu eylemler
ine hız veren 
terör örgütü 
PKK, elebaşı 
terörist Abdullah 
Öcalan'ın 1999 
yılında yakalan
masının ardından 
dağılma sürecine 
girdi.
Bu süreç içinde adı 
terör örgütleri liste
sine giren terör 
örgütü PKK, 2002 
yılında KADEK, 
2003 yılında da 
KONGRA-GEL 
adını aldı.

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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Kart borçları kabarıyor
Bankaların "kara 
listesi" büyüyor. İlk 
iki ayda tüketici 
kredisi ve kredi 
kartı borçlarını 
ödemedikleri ya da 
geç ödedikleri için 
39.2 bin kişi "kara 
liste"ye alındı. 
Listedekilerin 

' toplam sayısı, 515 
bine yaklaştı. 
Merkez Bankası 

' verilerine göre, 
negatif nitelikli 
ferdi kredi ve kredi 
kartı adetlerine 
ilişkin listeye, ocak- 
şubat döneminde 
tüketici kredisi ve 
kredi kartı 
borçlarını 
ödemedikleri ya da 
geç ödedikleri için 
39 bin 192 kişi 
alındı. Listeye ocak 
ayında 17 bin 559, 

, şubatta 21 bin 633 
kişi girdi.
BÜYÜK BÖLÜMÜ 
KREDİ KARTI 
BORÇLULARI 
İlk iki ayda "kara 
liste"ye alınanların 
36 bin 182’yle 
büyük bölümünü 
kredi kartı borçlu
ları oluşturdu.
Kredi kartı borcunu

Petrol fiyatları rekor kırdı
Uluslararası bor- 
salarda geçen hafta 
kritik seviyelerden 
kapanan petrol fiy
atları, yeni haftaya 
rekor fiyatlarla 
başlangıç yaptı. 
New York 
Borsası'nda 31 sent 
yükselen ABD hafif 
petrolünün varili, 
57.79 dolara ulaştı. 
Böylece psikolojik 
öneme sahip 60 
dolar sınırına 
oldukça yaklaşılmış 
oldu. Borsada 17 
Mart'ta 57.60 dolar, 
geçen hafta cuma 
günü de 57.70 dolar 
seviyesi 
görülmüştü.
Londra Borsası'nda 
işlem gören Brent 
petrolü de borsa 
tarihinin en yüksek 
seviyelerinde 
geziniyor. 29 sent

ödemeyenlerin 
sayısı 35 bin 391, 
gecikmeli olarak 
ödeyenlerin sayısı 
791 oldu. Kredi 
kartı borçlularının 
sayısının yüksek 
olmasında, kul
lanımı giderek 
artan kart faiz
lerinin hala yüksek 
düzeylerde 
seyretmesi önemli 
bir rol oynadı.
Listeye sözkonusu 
dönemde 2 bin 
866'sı bireysel 
kredi borcunu 
ödemeyen, 144'ü 
ise gecikmeli 
ödeyen olmak 
üzere toplam 3 bin 
10 kişi alındı.
LİSTEDEKİLERİN 
TOPLAM SAYISI 
Sözkonusu listeye 
alınanların sayısı, 
şubat ayı sonu 
itibariyle 514 bin 

yükselen Brent'in 
varili, 56.80 dolar
dan satılıyor. 
Kuzey 
Yarımküre'deki kış 
mevsimi sona erme
sine rağmen ulus
lararası borsalarda 
petrol fiyatlarının 
rekor seviyelerden 
bir türlü geriletile- 
memesi, petrol 
ihraç eden ülkeler 
örgütü OPEC'i daha 
kararlı önlemler 
almaya zorluyor. 
OPEC'e yakın kay
naklar, kartel örgütü 
üyelerinin Irak hariç 

272'ye yükseldi. 
Bunların 439 bin 
704'ünün borcunu 
ödemediği, 74 bin 
568'inin ise gecik
meli 
olarak ödediği 
belirlendi.
Şubat sonunda 
"kara liste"dekilerin 
430 bin 89'unu 
kredi kartı borçlu
ları oluşturdu.
Kredi kartı borcunu 
ödemeyenlerin 
sayısı 367 bin 178, 
gecikmeli ödeyen
lerin sayısı 
62 bin 911 oldu. 
Tüketici kredisi 
borçlularının 
toplam sayısı ise 
72 bin 526'sı bor
cunu ödemeyen, 
11 bin 657'si gecik
meli ödeyenler 
olmak üzere toplam 
84 bin 183 olarak 
gerçekleşti.

Mart ayında 27.7 
milyon varil olan 
günlük üretimlerinin 
Nisan ayı için gün
lük 400 bin varil 
artışla 28.1 milyon 
varile yükseltile
ceğini ifade ediyor
lar.
Analistler, ulus
lararası borsalarda 
petrol fiyatlarının 
birkaç hafta içinde 
psikolojik önem 
taşıyan 60 dolar 
seviyesini geçmek 
için denemede 
bulunmasını 
bekliyorlar.

Körfezspor -
Geçen hafta yenik durum

da iken, galibiyete geçen 
Körfezspor bu hafta 
oynadığı maçta son 
dakikaların uzatmalı zamanın
da beraberliği yakaladı.

Gözlemlediğim kadarıyla 
her iki takımda eşit güçte. Ne 
varki göze daha iyi görünen 
Mamuşaspor’du.

Körfezspor’da, dörtlünün 
ortasında oynayan liberonun 
yaptığı hata af edilir gibi 
değildi. Bu mevkide oynayan 
futbolcu tek pas oynamaya 
mecburdur.

Libero; Takımı ileri çıkaran, 
takımı derleyip toparlayan 
kişidir.

Bu mevki, takımın beynidir. 
Yaptığı hatalardan 31. dakika
da Mamuşaspor istifade edip, 
ilk devreyi galibiyetle kapattı.

İkinci yarı, maça 
Körfezspor istekli başladı.

Gıda ve içkiye 94 katrilyon
Türk halkı, geçen 
yıl dayanıklı tüke
tim malları için 40 
katrilyon, enerji, 
ulaştırma ve haber
leşme için 55 katri
lyon, konut için de 
yaklaşık 20 katrily
on lira harcadı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ver
ilerine göre, 2004 
yılında gıda ve içki 
harcamaları önceki 
yıla göre yüzde 12, 
dayanıklı tüketim 
malları harcamaları 
yüzde 42.6 enerji, 
ulaştırma, haber
leşme harcamaları 
da yüzde 10.5 
oranında yükseldi. 
Yarı dayanıklı ve

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

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Mamuşaspor
60. dakikada kazanılan 

penaltıyı Doğan gole çevir
ince, durum eşitlenmiş oldu.

Hatalar zincirini tekrar
layan Körfezspor; ‘muhakkak 
gol atacağız’ der gibiydi.

Uzatma dakikaları 
oynanırken, Körfezspor, attığı 
şık golle beraberliği yakaladı.

Mamuşa Bursa takımı, ne 
varki Kurşunlu 
Belediyespor’un desteği ile 
sahaya çıkıyorlar.

Sayın Kurşunlu 
Belediyesi’nin bu 
düşüncesinden dolayı kut
larım.

Gemlik’te spor kulüplerinin 
çoğalması, tesislerin çoğal
ması, gençlerin yetişmesi 
demektir.

Bundan sonra grublarında 
yapacakları maçlarda 
başarılar dilerim.

dayanıksız tüketim 
malları için 2003 
yılına göre yüzde 
23.6 daha fazla har
cama yapan vatan
daş, bu gruptaki 
mallar için de 41.4 
katrilyon liralık har
cama yaptı.
Hizmetler için 33.5 
katrilyon, konut 
sahipliği için de 
19.9 katrilyon liralık 
harcama gerçek

leşti.
Devletin maaş ve 
ücret için yaptığı 
harcamalar, önceki 
yıla göre yüzde 
16.4, diğer cari har
camaları da yüzde 
14.3 oranında 
arttı.Kamu, 2004 
yılında. 42.5 katrily
on liralık maaş ve 
ücret öderken, 14.2 
katrilyon liralık da 
cari harcama yaptı.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?
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fttogaedeta nelere ihtrti?
Kavga her ilişkinin 
tuzu biberi sayılır. 
Ancak sık sık 
kavga etmek veya 
kavgaların gereğin
den fazla 
büyütülmesi, 
ilişkiye ciddi zarar 
verebilir, hatta 
bitmesine bile 
neden olabilir. 
İşte kavganın 
kuralları;
Kavga ederken 
partnerini aşağıla
mak, iğnelemek 
yanlış. İsteklerinizi 
kabul ettirmek için 
eşinize saygı duy
duğunuzu hisset
tirmeniz gerekiyor. 
Uzmanlara göre 
ilişkide kavgalar 
genelde yanlış 
anlamalardan kay
naklanıyor. Alman 
ilişki terapisti Hans 
Jellouschek'e göre 
kavgaların kon
trolden çıkmasını 
engellemek için bu 
kurallara dikkat 
etmeniz gerekiyor: 
* GÜÇ SAVAŞI: 
Asla karşınızdakini 
aşağılayarak, 
değersizleştirerek 
güçlü olan taraf 
haline gelmeye 
çalışmayın.
İlişkide iki tarafın 

da sözü aynı oran
da geçmeli.
* SALDIRGANLIK: 
Eğer bir şeye

kızgınsanız bunu 
iğnelemeler ya da 
yapmacık bir neza
ketle anlatmayın, 
derdinizi doğrudan 
sözlerle dile 
getirin.
* SEN YERİNE 
BEN: Cümlelere 
'sen' ile değil 'ben' 
ile başlayın.
Karşınızdakini 
suçlamak yerine, 
hissettiklerinizi ve 
düşündüklerinizi 
aktarmaya çalışın. 
* ÖĞÜTLER: 
Talep gelmediği 
sürece karşınız
dakine "Sen de 
şöyle yapmasay
dın" gibi öğütler 
vermekten kaçının. 
Bazen bu tarz 
'bilmişlikler' kavga 
çıkmasına neden 
olabiliyor.
* ONUN HATALARI: 
Partnerinizin yap
tığı bir şeye sinir 
oluyorsanız, bunun 

sizinle ilgili olabile
ceğini düşünün. 
Belki partnerinizin 
yaptığı o davranışı 
kendiniz de yap
mak isteyip 
gerçek
leştiremediğiniz 
için sinir oluyor- 
sunuzdur.
* SAYGI FAKTÖRÜ: 
Karşınızdakinden 
bir şey talep 
ettiğinizde, ancak 
onu olduğu gibi 
kabul ettiğinizi ve 
saygı duy
duğunuzu hisset
tirdiğinizde başarılı 
olursunuz.
* KIYASLAMA 
YOK: 'Asla', 'hiçbir 
zaman* gibi 
kelimeler kullan
maktan kaçının. 
Partnerinizle ilgili 
kıyaslamalar yap
mayın. Kavga 
nedenini 
saptırmayın.

Kadın. w;lriıi(i Wı;w
İkt 
cir

Yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, 
geçen her yıl 
kadının sinirlerini 
olumsuz etkiliyor. 
Kadınlar yaş
landıkça huysu
zlaşıyor, erkekler 
ise sakinleşiyor! 
Orta yaşın altında
ki erkekler ise 
kadınlara oranla 
daha huzursuz ve 
sinirli. İngiltere'de
ki Middlesex 
Üniversitesi'nce 
yapılan bir araştır
mada, yaşları 18 
ila 60 arasında 
değişen sinirli 
mizaca sahip 101 
kadın ile 52 erkek 
incelendi. Buna 
göre, orta yaşın 
altındaki erkeklerin 
kadınlara oranla 
daha çabuk sinir
lendiği ve her şey
den hüZUrsüZ 
olduğu ortaya 
çıktı.
Orta yaş ve 
üzerindeki kişiler

SATILIK
Umurbey Polatkan CaddesPnde 

restore edilmiş, 
kullanıma hazır

VİLLA 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

L ÜKS VİLLA .
Te/ 513 96 83

incelendiğinde ise, 
ortaya şaşırtıcı 
sonuçlar çıktı.
Kadınların 30 
yaşından sonra 
daha sinirli bir 
yapıya 
büründüğünü 
söyleyen uzman
lar, "Erkekler ise 
50 yaşından sonra 
sakinleşmeye 
başlıyor" dedi. 
KURALCI OLUYOR 
Kadınların yaş
landıkça önemsiz 
olayları bile aşırı 
büyüttüğünü 
belirten araştırma
cılar, erkeklerin ise

yaşları ilerledikçe 
olaylara karşı daha 
duyarsızlaşmaya 
başladığını belirtti. 
İlerleyen yaşlarda 
da, evliliklerde bu 
durumun çiftler 
arasında problem 
yarattığını 
söyleyen uzman
lar, "Yaşlandıkça 
daha kuralcı 
olmaya başlayan 
kadınlar, eşlerinin 
kuralsız ve 
duyarsız tavırları
na sinir olunca, 
tartışmalar çıkıyor" 
şeklinde konuştu. .
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'Dağınık ev’ çocuğun zekasını etkiliyor
Dağınık evin, 
çocukların zeka 
gelişimini olumsuz 
etkilediği belirtildi. 
New Scientist der
gisinde yayım
lanan habere göre, 
İngiliz ve Amerikalı 
bilim adamları, 3 
ve 4 yaşlarındaki 
8000 çocuk 
üzerinde yaptıkları 
araştırmada, evde
ki koşulların 
çocuklara yapılan 
zeka testlerinin 

| sonuçlarına ne

ölçüde etki ettiğini 
incelediler.
Bilim adamları, 
dağınık bir evin, 
çocuğun zeka 
gelişimi üzerinde 
az da olsa 
ölçülebilir olumsuz 
etki yaptığını tespit 
ettiler. Bundan 
önce yapılan 
araştırmalarda da 
küçük ve dağınık 
evlerle gürültülü 
çevrenin çocuklar
daki düşük zeka 
seviyesiyle bağlan

tılı olduğu ortaya 
çıkmış, ancak bu 
araştırmalarda 
sosyal ya da 
ekonomik 
statüyle genetik ve 
çevresel faktör
lerin ayrımı tam 
olarak yapıla
mamıştı.
Yeni araştırmada, 
bu faktörleri ayrı 
ayrı inceleye
bilmek için denek 
olarak tek yumur
talı ve çift yumur
talı ikizler kul

lanıldı.
Penn-State Üniver 
sitesi'nde görevli 
araştırma başkanı 
Stephen Petrill, 
çocukların zeka 
seviyesini kelime 
bilgisi ve gramer 

ni, test sonuçlarını evlerdeki koşullar- 
çocukların la karşılaştırdık- 1
yaşadıkları larını belirtti.

testlerinin de 
bulunduğu çeşitli 
testlerle ölçtükleri-

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
IVletalik Gri - Hidrolik Direksiyon -

0.535. 378 18 OO
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Sayfa 11

Erkeklerde kışıriığın nedenleri
İktidarsız erkekler 
cinsel ilişkiye 
giremedikleri için 
kısırlık sorunu yaşa
biliyor ama her kısır
lık problemi olan ikti
darsız anlamına 
gelmiyor. Erkek kısır
lığının birçok nedeni 
var. Çocuk sahibi 
olmak için uğraşan
ların bilmesi gereken 
en önemli şeylerden 
biri de mikroenjek- 
Siyonun ya da tüp 
bebek yöntemin 
uygulanmasında 
jinekologla üroloğun 
ortak çalışması çok 
önemlidir. Çünkü 
ürolojik tedavi gören 
hastaların daha 
sonra uygulanan tüp 
bebek yönteminde 
başarı şanslarının 
arttığı tespit 
edilmiştir.
Erkek kısırlığının 
nedenleri
-Hormonal etkenler: 
Beyinden salgılanan 
bazı hormonlar 
sperm yapımına etki 
eder bu hormonların 
salgısı yeterli ola- 
mayabilir.
-Metabolik sebepler 
diyabet gibi 
-Psikoseksül bozuk
luklar, cinsel ilişki 
bozukluğuna yol 
açtığı için.
-Derin bir prostat ve 
batın ameliyatı

nedeniyle spermin 
geçtiği yolarda olan 
tıkanıklıklar ve kesik
ler.
-İlaca bağlı sebepler: 
Bazı ilaçlar geriye 
boşalma yapar. Anti- 
depresan tarzı 
ilaçların bir çoğu 
kısırlığa neden olur. 
Tansiyon ilaçlarının 
bazıları da aynı etkiyi 
gösterir.
-Genetik anomaliler 
ve bunlara bağlı 
bozukluklarda kısırlık 
yapabilir. Klingelter 
sendromunda 
örneğin hastanın 
kadın gibi göğüsleri 
büyüktür, saçları 
uzar penis ve teslis
leri vardır ama sper
mi yoktur. Bu durum 
şekil olarak da çıplak 
gözle anlaşılabilir. 
Genetik yapısı 
araştırıldığında 
anomali anlaşılır. 
Yine genetik neden
lerle testiste sperm 
üreten doku hücreler 
bulunmayabilir bu 
durum da önemli bir 

kısırlık sebebidir.
-Testisin karın içinde 
olması önemli kısırlık 
nedenlerinden biridir. 
-Ergenlik sonrası 
geçirilen kabakulak 
da kısırlığa yol açar.
-Aşırı sıcaklık da 
spermi etkiler. 
Fırıncılar, cam 
işleyen, şiddetli ısıya 
bağlı çalışanlarda, 
sürekli oturan şoför
lerin sperminde mut
laka düşüklük olur. 
Kişi bir süre sıcak 
ortamdan uzaklaştığı 
zaman spermleri nor
male döner.
-Kemoterapi geçir
miş olmak: Bu 
nedenle kemoterapi 
öncesinde sperm 
dondurulur ki has
tanın ileride tüp 
bebek yöntemi ile 
çocuk sahibi olma 
şansı doğsun. 
Kemoterapiden uzun 
bir süre sonra sperm 
normal haline 
gelebilir.
-Radyasyona maruz 
kalmak kalıcı kısırlık 

nedeni olabilir. 
-Varikosel: Testisten 
çıkan toplar damar
ların aşırı ve anor
mal olarak büyük 
oluşu genişlemiş 
olması reflü 
dediğimiz geri akımı 
oluşturmaları, ayrıca 
testiste ısı etkisi ve 
beslenme bozukluğu 
sonucu testiste 
sperm üreten 
hücreleri toksik bazı 
maddelerle karşı 
karşıya bırakır. Bu 
durum maddeler 
testis içinde etki 
yarattığı için sperm 
oluşumunu kötü etk
iler. Testislerin sono- 
grafik muayenesi ve 
damarsal araştırıl
ması gerekir. Böyle 
bir durum cerrahi 
müdahale ile 
düzeltilir. Varikosel 
ameliyatının başarı 
şansı değişiktir. 
Eskiden varikosel 
ameliyatları çıplak 
gözle yapılırdı. Şimdi 
ise mikroskobik 
olarak yapılıyor. 
Mikroskobik yapılan 
ameliyatların başarı 
şansı diğerlerine 
oranla çok daha yük
sek. Ameliyat olacak 
kişilerin bunu iyi 
bilmesi ve ameliyatı 
yapacak doktordan 
da bu konuda bilgi 
alması gerekiyor.

■I

Merde gırtlak

Çukurova Kulak, 
Burun, Boğaz 
(KBB) Derneği 
Başkanı Prof.
Dr. Levent 

Soylu, 
Türkiye'de 
sigara kul
lanımının 
yaygın olması 
nedeniyle, 
en sık görülen 
kanser tür
lerinden 
birisinin gırtlak 
kanseri olduğu
na dikkat çek
erek, bu konu 
üzerinde durul
ması gerektiğini

kaydetti.
Sigara alışkan
lığının, 
ayrıca ses 
kısıklığı gibi 
birçok soruna 
da yol açtığını 
ifade eden 
Soylu, bu konu
da yapılacak 
konferans ve 
çalışmalarla 
söz konusu 
hastalıkların 
tedavisi 
konusunda 
yapılması 
gerekenlerin 
değerlendirile
ceğini kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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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
51329 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoölu-Esadafc) 514

12
20
10

12

Anytur 514 47

72
49

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
51310 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. 
ilçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 

Halk Eğitim Müd.

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

256 77 84

NÖBETÇİ ECZANE

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

30 60
12 12
13 23

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

544
(212) 516
(226) 811

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)
Topçular (226)
Eskihisar (262)

ı 814 10 20
ı 363 43 19
ı 655 60 31

OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 5400
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL m 79

613 30 33

613 14 25

YERLİYURTLAR
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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"Kaymakamlık Küçükler Futbol Turnuvası"nda iki takım finale kaldı

11 Eylül ile Lale ■ Kemal finalde
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti ile İlçe 
Spor 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa organize 
ettikleri 
"Kaymakamlık 
Küçükler Futbol 
Turnuvası"nda iki 
takım finale kaldı. 
Yarın ilçe Atatürk 
stadında saat 
14.00 de 
oynanacak final 
maçında 11 Eylül 
ile Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
okulları karşı 
karşıya gelecek.
11 Eylül İlköğretim

Okulu'nun finale 
yükselmesinin 
ardından dün 
oynanan maçta 
Lale-Kemal Kılıç, 
güçlü rakibi 
Cumhuriyet 
İlköğretim'i 
2-1 yenmeyi 
başardı.
Sahaya, Faruk, 
Sefa, Mustafa, 
Emre, Emirhan ve 
Orhan tertibiyle 
çıkan Lale-Kemal 
Kılıç takımı, 
Mustafa, 
Samedhan, 
Abdullah, 
Sadettin, Eyüp ve 
Sertaç'tan oluşan 
Cumhuriyet 
İlköğretim 

takımını yenerek 
adını finale 
yazdırdı.
20'şer dakikadan 
iki devre oynanan 
maçın ilk yarısın
da takımlar gol 
atamazken ikinci 
yarıda Cumhuriyet 
25. dakikada 
Sadettin'le 
1-0 öne geçti. 
Golün bir dakika 
sonrasında Lale- 
Kemal'den Emre 
durumu 1-1 
yaparken 
32'de Emirhan 
takımının ikinci 
golünü atarak 
maçın 
sonucunu 
belirledi.

Her Akşam Canlı Müzik ve Fasıl
Zengin meze çeşitleri * sıcak Izgara - 

Balık Çeşitleri-Salata Çeşitleri ve itinalı 
servisimizle hizmetinizdeyiz 

Dıgıtürk
Miiessesemizde 

izlenebilir

SaIonumuz 
DüqÜN, 

Sünnet. Nİşan, 
KokTEyL ve 
CÜnLerİNİZ 

İÇİN 
kİRAyA VERİLİR

: (0.224) 514 36 00 - 513 49 24

L



Kurtuluş Savaşından sonra Yunanistan'a giden eski Gemlikli ramların çocukları ata topraklarını görmeye geldiîer.

Kioslular Belediye’yi ziyaret etti
Gemlikten Yunanistana göç eden rumların bulunduğu Kloş ve Yeni Kios kentlerinde yaşayan bir otobüs Kanserle Mücadele ve Yardım Derneği 
üyesi, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u ziyaret ettiler. Kaymakam Mehmet Baygül’ün de katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki dostluk, 
kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için karşılıklı söz verildi. Grup Başkanı Cristina Varia Belediye Başkanını Kios’a davet etti. Haberi sayfa 3’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
6 Nisan 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Marrnarabirlik 
600 ton güğre 

dağıttı
72 nollu Marmara Birlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi ortaklarına 600 ton 
gübre ve ilaç dağıtımı yaptı.
Kooperatif Başkanı İbrahim Aksoy, 3 
yıl üst üste kooperatife zeytin veren 
ortaklara dağıtım yapıldığını söyledi.

Haberi sayfa 2’de

Üvey babası tarafından "baba” demediği için dövülerek öldürülen küçük Emirhan'ı cesedi bavulla annesi Balıkesir’de gömmeye götürdü

Üvey baba cinayeti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Neler oluyor bu hayatta
Gençliğimizden kullaklarımda mırıl

dandığımız bir şarkı vardı..
Neler oluyor bu hayatta... diye başlayan..
Biz gazetecilerin işi hergün çok değişik 

olayları takip etmek.
Kimi olaylarda üzülür, kimi güler kimi ise 

yaşananlardan bıkarız.
Dün, bir yandan Seyfettin, bir yandan 

ben olayların peşinde koşup durduk.
Şu an saat 22.oo ye geliyor.
Biz gazeteciler ve baskıcılar görevleri 

miz başındayız.
Gemlik Körfez’i sîzlere okutabilmek için..
Gemlik büyük bir kent oldu.
Aynı anda birçok olay birlikte yaşana 

biliyor.
Dün, yasak aşk hikayesinini hüzün dolu 

sonucunu gördük.
Üç çocuklu bir anne, sabıkalı, alkolik bir 

sevgili..
işsiz sevgililin üvey oğluna uyguladığı 

darp sonucu küçük Emirhanın ölümü..
Daha acısı, istenmeyen ölüm sonrası 

küçüğün cesedinin yok edilmek için 
annesi tarafından bavulla Balıkesir’e 
taşınması..

Neler yaşanıyor hayatta neler..
Benim ülkemin insanları bu tiyatro oyu

nunu, hergün başka başka konularla izli 
yor. Bu tiyatro sahnesinde..

Üç çocuklu sevgilisiyle nikahsız yaşayan Murat Topal adlı şahıs, sevgilisinin 5 yaşın
daki oğluna “senin baban kim” sorusuna “Ender” demesine sinirlenerek dövdü. 
Başını duvara çarpan Küçük Emirhan daha sonra öldü. Anne Melahat Semizi tehdit 
eden Topal, cesedi bir bavula koyup, annesiyle Balıkesir’deki ailesine gönderdi.
Yürekleri sızlatacak 
olay önceki gün 
Kayhan Mahallesi 2 
Notu Cadde Altıçiftlik 
Apartmanın birinci 
katında yaşandı.
Balıkesir de evliyken 
Murat Topal adlı şahısla 
ilişkiye giTfeh Melahat 
Semiz.adlı, itadın, eski 
eşinderi boşandı.
Beş yıldır Murat Topalla 
nikahsız yaşayan 
Semiz’in 5 yaşındaki 
büyük oğluna 
babasının kim Üvey çocuğu Emirhan Erdin'i töverek öldüren Murat Topal ve nikahsız
olduğunu soran üvey 
baba, “Benim babam 
Ender” demesi üzerine 
küçük Emirhan’ın 
sonunu hazırlayan 
dövme olayı başladı. 
Kanlar içinde kalan 
küçük çocuğun ölmesi 
üzerine, çözüm de 
bulan üvey baba, 
çocuğun cesedini balu- 
la koyup sevgilisini 
Balıkesir deki annesinin 
evine gönderdi.
Emirhanın dayısı duru
mu jandarmaya 
bildirinice İki sevgili 
tutuklandı. Sayfa 5’de

yaşadığı sevgilisi Melehat Semiz, Adliye’ye götürülürken görülüyor.

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

Haftada Bir

Yeni Ceza Yasası...
1 Nisan 2005 ‘de çıkarıla

cağı daha önce söylenen, son
radan ertelenen Yeni Ceza 
Yasası basına acımasız Para 
- Hapis cezaları getiriyor...

Bu yasa aynen kabul 
edilirse ;

Ne olacak - gazeteci ne 
yapacak. ?

Gazeteci - yazar önemli bir 
gelişmeyi hangi kelimeleri 
eğip - bükerek verecek .

Köşe yazarının bir cümlesi 
10 yıla kadar hapis ve evini - 
barkını - ocağını satsan ödeye
meyeceğin kadar bir para 
cezası getiren bu basın 
yasasından kurtulabilecek şek
ilde yazmak için kıvranacak...

Benim yaşım 72 olduğu için 
hapisten kurtuluyorum ama 
para cezasını ödemeyene 
benim mali varlığım nede 
gazetenin sahibi olarak Sayın 
Kadri Güler ‘in parası yeter...

Hapsegirmemek - para 
cezası vermemek için yazar 
gibi yapacağız...!

Çiçekten - böcekten - ağaç
tan konular bulacak, belki 
de manken kızları yazacağız.

Pahalı bir lokanta da veya 
ekabirlerin gezdiği yerlerde ki 
yenen yemekleri yazsak , bu 
defada yemeyenlere - yiye
meyenlere ayıp olmaz mı. ?

Yoksa romantizme sığınıp 
“ Delikanlının gözlerinde ki 
yaş, adeta sanki gecenin o 
simsiyah ürkürtücü görün
tüsünün sabahın da Gemliğin 
dağlarını örtmüş kurşuni 
bulutlardan süzülüyor, genç 
kızın yüreğinin içine kadar 
iniyordu** diye uyduruk aşk 
yazıları mı yazalım. ?

Yazı yazmak için kulağı ter
sten gösterip konuyu iyice 
sünepeleştirmek gerekecek...

İstenen ne. ?
Bu düzenin adamı ol - İkti

darla çatışma - Yerli sermay
eye dokunma - Yabancıyı 
küstürme.

Yani kısaca okurlar; Suya 
tirit yazılar yaz.

Olsun bitsin.
Gençler bilmezler, 1950’li 

yıllar da iktidar da olan 
Demokrat Parti’nin sonunu 
getiren de çıkardığı buna 
benzer yasalar oldu.

Korkunç maddeler vardı bu 
yasada da.

Gazete kapatma ötesinde 
matbaa kapatma Yetkisi de 
veriyordu.

Yani iktidarın kızdığı gazeteyi 
basmakta suçtu..

Amaç açıktı..
Gazete kapatılırsa, ayni mat

baa da başka isimle yeni bir 
gazete çıkarılması mümkün 
olmasın..

Kim dergisi kapatıldı; Yerine 
hemen çıkarılan derginin 
kapağı şöyle idi.

“Kimi ararsan bu dergi de 
bulursunuz.”

Gazeteler - matbaalar kap
atıldı.Gazeteciler yazarlar 
hapse atıldı - ağır para 
cezaları verildi.

Peki Türkiye karanlığa girdi 
mi. ?

Basın bütün baskılara rağ
men satır aralarında özgür 
fikirlerini - tenkitlerini yay
maya devam etti. Yasaklanan 
haberleri bir şekilde halka 
duyurmanın yolunu mutlaka 
buldu.

Daha da kötüsü fısıltı 
gazetesi olur olmaz şeyleri 
halkın kulağına fısıltadı.

Menderes’in düşüşünü hız
landıran yasa oldu.

Son günlerde basın da 
yazılıyor.

Başbakan diyelim ki örtülü 
ödenekten bazı yerlere para 
vermiş. Yasaya göre bu para 
verdiği kişiler açıklanamaz, 
gizli - devlet sırrı.

Bunu Başbakan - parayı 
alan birde bu gizli bilgilerin - 
paranın devlet adına kayıtlarını 
tutan Başbakanlık Müsteşarı 
bilir.

Bu Müsteşar hakkında 
geçmişine ait bazı haberleri 
yazarsanız bundan sonra uç 
olacak.

Bu Müsteşar yazdığı kitabı 
başkasının kitabından aşırma - 
yürütme olduğu Üniversite 
tarafından açıklandı. İstifası 
istendi, aşbakan susuyor...

Müsteşarda susuyor.
Şimdi ; gazeteci olarak suçu 

Üniversite raporu ile belge
lenmiş kişi en yüksek kadro 
da kalmamalı diye uyaran - 
dikkat çeken bir yazı 
yazarsanız “ Kodese “ giriy
orsunuz.

Böyle adalet mi olur.. ? 
Böyle ceza yasası mı olur..? 
Avrupa Birliğine uyacağız 

diye adi suçlara verilen 
cezalan indiriliyor.

Bu yasa Türk toplumuna 2 
gömlek fazla gelmiyor mu 
sayın Körfez okuyucuları..?

“ Basın özğürlüğünden 
doğacak sorunları tek 
giderme yolu gene basın 
özgürlüğüdür.” diyen Büyük 
Atatürk ‘ün 80 yıl önce 
söylediği söz iktidarların 
kulağına küpe 
olmalıdır....

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, dağıtılan ı 
ve gübre'nin ortakların 3 yıllık zeytin limitlerine *Ç 

göre yapıldığını söyledi.

Marmarabirlik 600 ton
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
ortaklarına 600 
ton gübre ve ilaç 
dağıtımı yaptı. 
Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, dağıtılan 
ilaç ve gübre'nin 
ortakların 3 yıllık 
zeytin limitlerine 
göre yapıldığını 
söyledi.

I Kooperatif ortak- 
■ İdi IIIUI ÜUllUdlI 

sonra birliğe 
daha iyi sahip 
çıkmalarının 
gerektiğine 
değinen Aksoy, 
verilen 
ilaç ve gübre 

paralarının zeytin 
toplama sezo
nunun sonunda 
ödeneceğini 
belirtti. 
Marmarabirlik'in 
ortaklarına daha 
iyi hizmet vere
bilmesi için ortak
ların birliğe her

zamankinden 
daha fazla sahip 
çıkmalarını 
isteyen Aksoy, 
bunun kooperatife 
daha çok zeytin 
vermeleriyle 
mümkün olacağını 
söyledi.
" Ortaklarımız 
birliğe gerçekten 
sahip çıkmak 
istiyorlarsa fazla 
zeytin vermeleri 
lazım.
Marmarabirlik ve 
Gemlik 
Kooperatifi ortak
ların sayesinde 
ayakta kalacak" 
şeklinde konuştu.

GARANTİ'DEN 
KREDİ
Öte yandan 
Garanti Bankası 
ile yapılan pro
tokol gereği 
Kooperatif ortak
larına son 3 yıl 
içinde verdikleri 
zeytin ortala
masının yüzde 35'i 
oranında kredi 
verileceğini duyu
ran İbrahim 
Aksoy, verilen kre
dinin ödeme tarihi 
Aralık ayı sonu 
zeytin teslimatın
dan sonra ola
cağını duyurdu.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Kioslular Belediye’yi ziyaret etti
Gemlikten Yunanistana göç eden rumların bulunduğu Kios ve Yeni Kios kentlerinde yaşayan bir otobüs Kanserle Mücadele ve Yardım Derneği 
üyesi, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret ettiler. Kaymakam Mehmet Baygül’ün de katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki dostluk, kardeş
lik bağlarının güçlendirilmesi için karşılıklı söz verildi. Grup Başkanı Cristina Varla Belediye Başkanını Kios’a davet etti.
Gemlik Belediyesi 
dün yine tarihi gün
lerinden birini yaşadı. 
Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da 
ülkemize gezmeye 
gelen, Yunanistana 
Gemlik’ten göç eden 
rumların çocukları 
ilçemize de gelerek 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygül ile 
görüştüler.
Dün, saat 12.oo 
sıralarında bir oto
büsle Belediye ye 
gelen Yunanisitan’ın 
Kios ve Yeni Kios 
kentlerinde yaşayan 
Kanserle Sevaş 
Derneği üyesi rumlar, 
belediye önünde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
belediye meclis 
üyelerince karşı- / 
landılar.
Yunanlı heyetin başı 
sağlık görevlisi 
Cristina Vaira, 
Türkiye’ye geldik
lerinde atalarının 
doğduğu Gemlik’i de 
görmek islediklerini, 
bu nedenle Belediye

Yunanistanın Kios kentinden İlçemize gelen bir heyet Belediye’yi 
ziyaretinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve Meclis üyelerince karşılandı

Gemlik’ten Yunanistan’a göç ederek orada Kios ve Yeni Kios adında iki ilçe kuran Gemlikli 
rumların çocukları dün Belediye’yi ziyaret etti. İki halk arasındaki dosluğun artırılması istendi

Başkanına Kios ve 
Yeni Kiosluların 
selamlarını getirdik
lerini söylediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
konukları bir buket 
çiçek ile karşılarken, 
yapılan tanışmadan 

sonra Yunanlı heyet 
Belediye Meclis 
Salonuna alındı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
konuklara yaptığı 
konuşmada, “ Şizleri 
aramızda görmekten 
büyük mutluluk duy

maktayım. Bu toprak
lardan göç ederek, 
Yunanistanda 
yaşayan rum 
hemşehrilerimiz ile 
iyi dostluk ilişkilerimi 
zi sürdürüyoruz, 
geçtiğimiz yıllarda 
bizleri ziyaret ettiler. 
Biz de bu yıl bir 
heyetle kendilerini 
ziyaret edeceğiz. 
Onlarla dostluk, 
kardeşlik ve kültürel 
bağlarımızı güçlendi
receğiz.” dedi. 
Salonda konuşan 
çprn heyetinin 
balkanı Cristina 
Varia, kendilerinin 
Kanserle Mücadele 
ve Yardımlaşma 
Derneği üyeleri 
olduklarını, kanser 
hastalığıyla savaşım
da sivil toplum 
örgütü olarak hem 
önlenmesinde hemde 
yakalananlara destek
le çalıştıklarını yap
tıklarını, zaman 
zamanda geziler 

düzenlediklerini 
söyledi.
Aralarında Gemlik’ten 
göç edenlerin çocuk
larının bulunduğunu 
da söyleyen Varia, bu 
ziyaretten çok mem 
nun kaldıklarını, daha 
sonra yeniden 
Gemlik’e gelmek iste
diklerini söyledi.

Mertçe
Sinan 
MERTOĞLU

Büyüme...
Ekonomi %9.9 oranında 
artmış.
Nasıl büyüme ise;
İşsizlik de büyük boyutta 
artıyor.
Bu ekonomi de bize özgü...
Büyü de..
Büyülen...

Toplantıya bu arada 
katılan Kaymakam 
Mehmet Baygül de 
kendisini tanıttıktan 
sonra, Söke 
Kaymakamlığından 
Gemlik’e atandığını, 
Söke’de de 
Yunanlılarla dostluk 
ilişkilerinin çok iyi 
kurulduğunu söyledi. 
Baygül konuşmasın
da, halkların birbirleri 
ne karşı düşmanlık
larının olmadığını, 
Türkler ile 
Yunanlıların, 
Yunanlılarla Türklerin 
aralarını zaman 
zaman bozanların 
siyasiler olduğunu 
söyledi.
Baygül, iki halk 
arasındaki dostluğun 
geliştirilmesi, kültürel 
ve ekonomik alanlar
da da sürdürülmesi 
istedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
konuklara Gemlik 
Belediyesi flaması ile 
belediye 
rozetlerinden ve 
Bursa ile Gemlik 
kitaplarını verdi. \ 
Kioslular daha sonra 
Bursayı gezmek için 
ilçemizden ayrıldı.
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Muhtarlar Derneği’ne Esnaf Odası sahip çıktı

Esnaf Odası’ndan muhtarlara destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yeni Çarşı'nın 
boşaltılmasıyla 
yersiz kalan 
Muhtarlar 
Derneği’ne Esnaf 
Odası sahip çıktı. 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Bekar 
Yokuşu'nda bulu
nan ve daha önce 
Gemlikspor'un kul
landığı yeri 
Muhtarlar 
Derneğine tahsis 
ettiklerini söyledi. 
Bir süre önce 
Muhtarlar 
Derneği'nin daveti 
üzerine ziyarete 
gelen AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
da yaptığı girişim
lerin boşa çık
masıyla birlikte 
yersiz kalan 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği’ne Esnaf 

Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
tarafından bir süre 
Gemlikspor'un 
kaldığı yer tahsis 
edildi.
Yeni Çarşı'da 
bulunmalarına rağ-

verdiklerimen
dilekçe ile 
kiralarında indirim 
isteyen Muhtarlar 
Derneği'nin bu 
isteği Belediye 
Encümeni tarafın
dan uygun 
görülmüş ancak 
indirim yapılması 
nedeniyle Katlı 
Otopark'a taşınma 
haklarının kay
bolduğu 
bildirilmişti.
Aldıkları tebligat 
ile ne olduğunu 
anlayamayan 
Muhtarlar 
Derneği'nin yaptığı 
girişimlerde sonuç 
alınamamıştı.

Yeni Çarşı 
esnafının dükkan
larını boşaltarak 
Katlı Otopark'ın 
altında bulunan 
dükkanlara taşın-

masıyla kendiler
ine yer arayan 
Muhtarlar 
Derneği’ne Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
kucak açtı. 
Her zaman 
Muhtarların yanın
da olmaya gayret 
gösterdiklerini 
ifade eden Talan, 
"Kamu hizmeti 
yapan 
Muhtarlarımıza 
düşük bedelle yer
imizi kiraladık. 
Gemlik'te yapıla
cak her iyi hizmete 
destek veren Esnaf 
Odası, 
Muhtarlarımıza da 
destek vermiştir" 
dedi.

‘Her zaman polisimizin yanındayız'
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
DYP Gemlik İlçe 
Yönetimi Başkan 
Yardımcısı Berkay 
Kırmızıay, Türk 
Polis Teşkilatının 
Kuruluşunun 160. 
yıldönümünde DYP 
İlçe Teşkilatı olarak 
bu şerefli kurumun 
yıldönümünü kut
ladıklarını söyledi. 
Kırmızıay, yaptığı 
yazılı 
açıklamada,seneni 
n her gününde 24 
saat halkın huzur 
ve güvenliğini 
temin etmek için 
çalışan Polis teşki
latının gücünü yine 
hizmet verdiği 
halkından aldığını 
söyledi.
Toplum kurallarını,

huzur ve güvenliği
ni hiçe sayan kişi 
ve kişilere karşı 
dün olduğu gibi bu 
günde tarafsız ve 
yansız olarak 
mücadele ede
ceğine inandığımız 
Polis teşkilatımızın 
her zaman yanında 
olduklarının altını 
çizen DYP Başkan 
Yardımcısı Berkay 
Kırmızıay, 
"Gerektiğinde bu

ülke içi ı şehitler 
vermiş gaziler ver
miş polis teşki
latının ebediyete 
intikal eden tüm 
şehitlerimizi 
saygıyla anıyoruz. 
Şehit ailelerinin 
karşısında bir kez 
daha saygıyla 
eğiliyoruz ve tüm 
gazilerimizin de 
karşısında her 
zaman saygıyla 
eğiliyoruz" dedi.

Vergi 
rekortmenleri
Dünden devam;
11- Ferruh ERÇEK
12-Ömer YUMAK
13- Mesut MORAL
14- Arif Erdem ÜNLÜ
15-Ali ÖZTÜRK
16- Zehra GÜLŞENİ
17- Elif BAŞER
18- Muzaffer ÇİLEK
19- (İsminin açıklanmasını istemiyor)
20- Kaya KESEN
21- Mürvet URÜNLU
22- Salih DEĞİRMENCİOĞLU
23- Nuray
BALKANCI
24- Mustafa SEMİZ
25- Erdal TUNALI
26- Mukaddes SERİM
27- Ali AĞIRBAŞOĞLU
28- Haluk ALTAN
29- Ahmet USLU
30- Bahar DENİZLİ
31- Remzi SOLMAZ
32- Mehmet AĞDEMİR
33- Zekeriye ÇAKIR
34- Mustafa TETİK
35- Engin ÜLGÜR
36- İsmet ÇETİNAVCI
37- Muarrem ÇİLEK
38- Mustafa ÇİLEK
39- Nurettin KARDEŞTUNCER

40- Erol ÖZKAYAN
41- Şahap Nuri ACI
42- A. Hamdi KISTAK
43- İ. Kemal KILIÇ
44- Derya SOLAK CANSEVER
45- Leyla Neveser BAYER
46- Ahket Duran YAZAR
47- Cavit MİRASYEDİ
48- Nuri Berkay KUMLA

60.481,60 
59.119,48
46.946,38
50,921,10 
45.905,97
37.788,41
43.534,50
41.700,00 
40,660,75
36.072,53
35.839,89
30.352,33
32.613,53

31.709,54
31.405,16
30.884,95
30.535,00
28.718,01
27.842,42
27.453,70
27.382,91
27.071,87
26.802,20
26.636,42
22.269,22
26.271,16
24.853,20
24.853,20
24.812,23
24.013,86 
23.351,59
23.336,34
22.783,38
20.413,31
19.889,26 
19.751,84
19.444,06
19.409,75 I

Kilim mobilya açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
"Kilim Mobilya" 
Gemlik'te ilk 
mağazasını açtı. 
Açılışı Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Kilim 
Mobilya AŞ. 
Pazarlama 
Koordinatörü 
Mustafa Yayla 
yaptı.
"Bir Kilim Yeter 
Sevgilim" slo
ganıyla evlenecek 
çiftlere mobilya 
satan firmanın ilk 
mağazası Hürriyet 
Caddesi Bütünler 
Düğün Salonu 
altında hizmete 
girdi.
Burhan Bütün 
tarafından hizmete

açılan Kilim 
Mobilya'nın açılışı
na katılan Kayseri 
Kilim Mobilya AŞ. 
Pazarlama 
Koordinatörü 
Mustafa Yayla, 
Gemlik'te ilk açtık
ları mağazada evle
nenlere kaliteli ve 
ödemede cazip fiy
atları sunacaklarını

söyledi.
Açılışı yapan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, bu 
tür mağazaların 
ilçede açılmasının 
sevindirici olduğu
na değinerek 
Gemlik'in her 
geçen gün il olma 
yolunda ilerlediğini 
söyledi.
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Üvey babası tarafından "baba” demediği için dövülerek öldürülen küçük Emirhan’ı cesedi bavulla annesi Balıkesir’de gömmeye götürdü

eri Üvey baba cinayetiM,60 
19,48 
96,38 
51,10 
15,97 
>8,41 
4,50 
'0,00 
0,75 
2,53 
9,89 
2,33 
3,53

9,54 
5,16 
4,95 
5,00
8,01 
2,42
3,70 
2,91 
1,87
2,20 
5,42
9,22 
1,16
3,20 
9,20
> 73 
(.86 
l,59
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Kadri GÜLER 
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birlikte yaşadığı 
kadının 5 yaşındaki 
oğlunun kendine 
“baba” demediği 
için döven ve başını 
duvara vurak 
ölümüne neden 
olan Murat 
Topal(36) ile küçük 
Emirhan’ın cesedini 
bavulla Balıkesir’e 
götüren annesi 
Melahat Semiz(28) 
tutuklandılar. 
Korkunç olay önce
ki gün Kayhan 
Mahallesi 2 nolu 
cadde Altınçiftlik 
Apartmanının birin
ci katında meydana 
geldi.
Edinilen bilgiye 
göre. Balıkesir’deki 
ilk evliliğinden 3 
çocuğu olan 
Melahat Semiz(28), 
Murat Topal(36) ile 
tanışıp yasak aşk 
yaşamağa başladı. 
İlişkinin ortaya çık
masından sonra ilk 
eşinden boşandı. 
Yaklaşık 6 ay önce 
sevgilisiyle çocuk
larından Emirhan ve 
Ahmet Erdin’i de 
alan Melahat Semiz 
ilçenin Kayhan 
Mahallesi 2 nolu 
cadde üzerinde 
bulunan Altıçiftlik 
apartmanına 
taşındı.
İşsiz ve sürekli 
alkol kullanan Murat 
Toprak, önceki gün 
alkollü olarak eve 
geldi ve büyük oğlu 
Emirhan’a “ Senin 
baban kim” diye 
sordu. Küçük 
Emirhan’ın “Benim 

;anı 
ıt, bu 
ın 
tının 
luğu-

dma 
diğini

babam Ender” 
demesi üzerine 
sinirlenen Toprak, 
Emirhan’a vurmağa 
başladı. Sinirlerine 
hakim olamayan 
üvey baba, küçük 
çocuğun başını 
duvara da vurdu. 
Kanlar içinde kalan 
küçük Emirhan’ın 
ağzından ve bur
nundan kanlar 
akmağa başladı. 
Annesi tarafından 
burnu ve ağzı temiz

lenerek başı çeş
menin altına sokul
du. Küçük çocuğun 
başının dönmesi 
üzerine yatağa 
yatırdı.
Gece çocuğundan 
ses gelmediğini 
gören anne, küçük

Emirhan’ın 
öldüğünü gördü. 
BALIKESİR’E 
GÖNDERİYOR 
Cinayetin ardından 
bir plan yapan 
Murat Topal, örtüye 
iyice sardığı 
çocuğun cesedini 
bavula yerleştirip 
paket yaptı.
Topal, konuşma
ması için ölümle 

tehdit ettiği Melahat 
Semiz'i, içinde 
çocuğun cesedi 
olan bavulla önceki 
gün saat 17.00 
sıralarında Bursa 
Terminalinden bir 
otobüse bindirip, 
memleketi

Balıkesir'e gönder
di.Gece kendisini 
karşılayan annesi 
ve ağabeyi tarafın
dan eve 
götürülürken 
çocuğu soran aile
sine, Emirhan’ın 
bagajdaki bavulun 
içinde olduğunu 
söyleyen kadın, 
ağabeyi tarafından 
hemen jandarmaya 

götürülerek teslim 
edildi.
Balıkesir polisi, 
Semiz'i bavuluyla 
birlikte Bursa 
Gemlik'ten gelen 
ekiplere teslim etti. 
Bu arada, Balıkesir 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılan 
minik Emirhan’ın 
cesedi, 
savcılık talimatıyla 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Dün, olayın balıke- 
sir jandarması 
tarafından Gemlik 
Emniyet

Kaymakam Baygül 
Yardımsevenler Derneğini

ziyaret etti

İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
sivil toplum örgüt
lerini ziyaretlere 
başladı.
Dün, Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği yönetici
lerini Gürle İş 
Merkezindeki 
bürolarında 
ziyaret eden

Müdürlüğüne 
bildirilmesi üzerine 
Murat Topal, yapılan 
operasyonla, dün 
saat 10.00 sıraların
da evinde yaka
landı.
Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
daha önce işlediği 
hırsızlık gibi suçlar
dan sabıkalı olduğu 
öğrenilen Topal'ın 
bir süre önce yine 
sevgilisinin çocuk
larından birini darp 
ettiği için tutuk
landığı, bu sebeple 
7 ay cezaevinde 
yattığı bildirildi.

Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
ilçedeki tüm sivil 
toplum örgütlerini 
ziyaret ederek, 
ortak bir proje 
üretmenin yolunu 
arayacaklarını 
söyledi.
Dernek Başkanı 
Dr. Nimet Ataoğuz 
da Kaymakam

Almanya doğumlu 
olan Melahat 
Semiz'in hayattaki 2 
çocuğunun şimdi 
Balıkesir'in bir 
köyünde oturan 
annesinde kaldıkları 
öğrenildi.
Murat Topal, 
Balıkesir’den geti 
rilen anne Melahat 
Semiz ile birlikte 
dün öğlen sonra 
Adliye’ye sevk edile 
rek çıkarıldığı 
mahkemece 
tuklandılar.
Olayı duyan mahal
lelinin ise 
şaşkınlığı sürüyor.

Baygül’ün 
Derneklerini 
ziyaretinden 
dolayı çok mem
nun olduklarını 
belirterek, 
“Gemlik için 
üzermize düşecek 
her görevi yerine 
getireceğiz.
Yeterki projeler 
belli olsun” dedi.



6 Nisan 2005 Çarşamba
DIŞ HABER

W Mire'de M» Man
I

Avrupa 
Parlamentosu'nun 
(AP) HollandalI 
Sosyal Demokrat 
üyesi Emine 
Bozkurt, hazırla
makta olduğu 
"Kadının Türkiye'de 
sosyal, ekonomik 
ve siyasi faaliyetlere 
katılımı" konulu 
raporunun taslağı 
hakkında basını bil
gilendirdi.
AP Kadın Hakları 
Komitesi üyesi 
Bozkurt, gelecek 
haftalarda 
komitelerin onayını 
aldıktan sonra 
Haziran ayında 
Parlamento Genel 
Kurulu'na sunul
ması öngörülen 
raporunu hazır
larken, Türkiye'de 
kapsamlı temas ve 
gözlemlerde bulun
duğunu belirtti.
l urkıye nın Ab ye 
üye olması için 
kadın hakları da 
dahil, insan hakları
na saygının mutlak 
bir koşul olduğunu 
söyleyen Bozkurt, 
hazırladığı raporun 
da, kadın hakları
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konusuna verilen 
önem ve önceliğin 
kanıtı olduğunu 
ifade etti.
"Türkiye'de, 
bugünkü durumda, 
kağıt üzerinde kadın 
haklarına yeterince 
saygı gösterildiğini, 
ancak pratikte 
bunun henüz 
gerçekleşmediğini" 
söyleyen Bozkurt, 
"İyi niyetli olduğunu 
yeterince göstermiş 
olan Türk hükümeti, 
kadınların okuma- 
yazma öğrenmesini, 
ış piyasasına ve 
siyasete katılımını 
sağlamak ve kadın
lara karşı şiddet gibi 
sorunların gerçek
ten çözülmesi için 
çaba göstermelidir" 
diye konuştu.
Bozkurt'un rapor 
taslağında Türk 

hükümetinden iste
nenler arasında, 
"kadın haklarıyla 
ilgili yasanın uygu
lanması", "kadın 
hakları ile ilgili kuru
luşlarla birlikte 
çalışılması ve bun
lara mali destek 
sağlanması", 
"kadınların tamamı
na eğitim olanakları 
temin edilmesi", 
"şiddete uğramış 
kadınlar için daha 
fazla sığınma evleri 
inşa edilmesi", "AB 
Komisyonu II. 
uapnne programına 
katılım için anlaşma 
yapılması", "kadın 
hakları ile ilgili 
kamu kampanyaları 
düzenlenmesi ve bu 
tür kampanyalara 
katıhnması" gibi 
unsurlar yer alıyor.

Dünyada idamlar artıyor
Uluslararası Af 
Örgütü, dünyada 
infaz edilen idam 
cezalarının 
sayısının, son 10 
yılın en yüksek 
seviyesine 
ulaştığını açıkladı. 
Rapora göre, 
2004'te yaklaşık 4 
bin kişi infaz edildi. 
Geçen yıl infazların 
büyük çoğunluğu 
Çin'de gerçekleştir
ildi. İstatistiklerde 
bu kadar keskin bir 
artış meydana 
gelmesinin nedeni, 
Uluslararası 
Af Örgütü’nün bu 
ülkedeki infazların 
sayısını belirleme 
yöntemini 
değiştirmesinden 
kaynaklanıyor. 
Geçen yıla kadar 
örgüt, infaz

FT: Fransa
Fransa'da 29 Mayıs'ta 
yapılacak Avrupa 
Birliği Anayasası'na 
ilişkin referandumda 
'Hayır' oyu çık
masının hem avro 
hem de Yeni Türk 
Lirası üzerinde olum
suz etki yaratacağı 
öne sürüldü.
İngiltere'de yayım
lanan saygın ekono
mi gazetesi Financial 
Times'ın haberine 
göre, kamuoyu 
anketleri doğrul
tusunda Fransızların 
taslak anayasayı red- 
deceğine ilişkin 
endişeler uluslararası 
yatırımcı çevrelerini 
giderek daha fazla 
endişelendiriyor. 
Fransız Jurnal du 
Dimanche gazetesi 
tarafından yaptırılan 
son ankete göre 
Fransızların yüzde 
55'inin referandumda 
'hayır' diyeceğini 
yazan Financial 
Times, anayasa 
taslağının kabul 
edilmemesi duru
munda Türkiye gibi 
AB üyeliği sürecinde 
olan ülkelerin mali 
piyasalarında sarsıntı 
yaşanacağını savun
du.

rakamlarını belir
lerken gazete 
haberlerinden 
yararlanıyordu ve 
bu hesaplamalarla, 
2003 yılında 
gerçekleştirilen 
infaz sayısı 700'dü. 
Ancak geçen yıl 
interneti kaynak 
olarak kullanan ve 
burada yer alan bil
gileri ülkede 
görülen dava 
dosyaları üzerinden 
ayıklayan örgüt, 
ulaştığı rakamın, bir

TÜRK PİYASASI DIŞ 
KAYNAKLI ŞOKLARA 
KARŞI ÇOK HASSAS 
Uluslararası yatırım 
bankası Bear 
Stearns'ın gelişmekte 
olan piyasalar anal
isti Tim Ash, 
Fransa'dan çıkacak 
'Hayır' sonucunun 
Türkiye'nin AB üyelik 
müzakerelerini etk
ileyebileceğini 
belirterek, bu durum
da, "Kendi içinde bile 
tereddüt yaşanırken 
AB nasıl genişleye
bilir?" sorusunun 
gündeme geleceğini 
söyledi.
Olası bir 'Hayır' duru
munda euro-dolar 
paritesi kadar, euro 
bölgesi dışında kalan 
Türkiye ve 
İngiltere'nin ulusal 
parasının bundan 

önceki yılın 5 katı 
olduğunu saptadı. 
Örgüt, bu verileri 
'gerçekten korkunç' 
olarak niteliyor.
Amerika Birleşik 
Devletleri'nde 
geçen yıl gerçek
leştirilen infaz 
sayısı 59 olarak 
açıklandı. İran'da 
infaz edilenlerin 
sayısı ise 159. Af 
Örgütü’nün raporu, 
İran'ı, çocuk zan
lıları da infaz 
etmekle suçluyor.

zarar görebileceği 
ifade edildi. FT'nin 
haberinde, Türkiye'de 
mali piyasaların hayli 
akışkan ve yabancı 
yatırımcılara açık 
olması nedeniyle 
dışarıdan gelibelecek 
şoklara karşı da has
sas olduğu belirtildi. 
BÜTÜN AB 
ÜLKELERİNDEN 
ONAY ALMASI 
GEREKİYOR 
Ekonomi, dış politika 
ve savunma alan
larında AB sınırlan 
içinde toplu hareketi 
öngören ve birlik için 
bir dizi yeni kanunu 
da beraberinde 
getiren anayasa 
taslağının yürürlüğe . 
girebilmesi için 25 
AB ülkesinin her biri 
tarafından kabul 
edilmesi gerekiyor.
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Sağlık personeline tayin müjdesi
Sağlık Bakanhğı'nca, 
eleman temininde 
güçlük çekilen yer
lerde 
görevlendirilmek 
üzere sınavla işe alı
nan sözleşmeli sağlık 
personeline 'tayin* 
hakkı tanındı.
Sözleşmeli sağlık per
soneli, Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
açıklanacak boş yer
lere sınavla atanabile- 
cek.Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Atama ve 
Nakil Yönetmeliği'ne 
göre, sadece 
görevlendirildiği 
yerde çalışma zorun
luluğu olan 
sözleşmeli sağlık per
soneli Sağlık 
Bakanhğı'nca ilan 
edilecek boş yerlere 
naklen tayin isteye
bilecek. Sözleşmeli 
sağlık personeli, yer 
değiştirme suretiyle 
naklen atanma hakkı
na sahip hale geldi. 
Ancak bunun için 
Sağlık Bakanlığı'nın 
boş yerleri ilan 
etmesi ve başvuruları 
alması gerekiyor. 
Konuya ilişkin, 
Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Atama ve 
Nakil Yönetmeliğinin 
Atamalara İlişkin Usul 
ve Esaslar başlıklı 8. 
maddesinin (d) 
bendinde şu ifade 
bulunuyor: 
"Bir sözleşmeli per
sonel pozisyon 
unvanından sınavla 
atanması öngörülen 
diğer bir pozisyon 
unvanına nakiller ile, 
sözleşmeli personelin 
aynı pozisyon unvanı

ile sınavla atanması 
öngörülen diğer boş 
pozisyonlara 
nakillerde sınav 
puanına göre yapıla
cak sıralama esas 
alınır."
Aynı yönetmeliğin (f) 
bendinde ise, 
"Sözleşmeli personel 
pozisyonları arasında 
kura veya sınavla 
yapılacak nakillerde, 
nakledilecek 
sözleşmeli personelin 
istihdam edildiği 
hizmet biriminde en 
az 1 yıl çalışmış 
olması şarttır" hükmü 
yer alıyor. Bu hüküm
lerle, sözleşmeli 
sağlık personeline, 
Sağlık Bakanhğı'nca 
açıklanacak boş 
pozisyonlara nakil 
hakki tan,nH> Rıı . 
halde ilan üzerine 
başvurular yapılacak 
ve bu başvurularda 
sınav puanı esas alı
nacak. Sağlık 
Bakanlığı yılda bir kez 
bu şekilde naklen 
tayin kadrolarını açık
layarak yerleştirme 
işlemlerini yapacak. 
Bakanlık geçtiğimiz 
günlerde açıkladığı 
boş kadrolara başvu
ran ve uygun görülen 
sözleşmeli sağlık per
soneli atadı.
Bununla birlikte 
sözleşmeli sağlık per

soneli becayiş (per
sonelinin bir hizmet 
biriminden başka bir 
hizmet birimine 
karşılıklı olarak yer 
değiştirmesi) yapa
bilecek. Sözleşmeli 
Sağlık Personeli 
Atama ve Nakil 
Yönetmeliği'nin 
Atamalara İlişkin Usul 
ve Esaslar başlıklı 8. 
maddesinin (g) 
bendinde, becayişle 
ilgili şu hüküm yer 
alıyor: 
"Sözleşmeli person
elin, aynı unvanda 
istihdam edilmek kay- 
dıyla, üstleri vası
tasıyla sözleşmenin 
bitimine bir ay kala 
ilgili İl Sınav ve Kura 
Komisyonlarına 
karşılıklı yer 
değiştirme talebinde 
bulunması halinde 
görev yerleri, talepleri 
doğrultusunda 
değiştirilir. Bu şekilde 
yapılacak bir yer 
değiştirmede, 
sözleşmeli person
elin, istihdam edildiği 
hizmet biriminde en 
az 1 yıl çalışmış 
olması şartı aranmaz. 
Ancak, sözleşme 
yapıldıktan sonraki 
karşılıklı yer 
değiştirmeler yeni 
sözleşme döneminin 
başlangıcında uygu
lanır.

M$nWını?
Genelkurmay 
Başkanlığı yetkilileri, 
"askerlik süresinin 
kısaltılması yönünde 
çalışma yapıl
madığını" bildirdiler. 
Yetkililer, "askerlik 
süresinin kısaltılması 
konusunun Türk 
Silahlı Kuvyetleri'nin 
(TSK) gündeminde 
bulunmadığını" ifade 
ettiler.
TSK, 15 Temmuz 
2003'ten itibaren 
geçerli olacak şek
ilde kara, deniz 
(Sahil Güvenlik 
Komutanlığı dahil), 
Hava Kuvvetleri ile 
Jandarma Genel 
Komutanhğı'nda 
muvazzaf askerlik 
hizmet süreleri ile 
yedek subay hizmet 
süresini kısaltmıştı. 
Askerlik süresi, 
erbaş ve erler için 18 
aydah 15 aya, yedek 
subaylar için 16 
aydan 12 aya 
indirilmiş, kısa 
dönem erbaş ve erler 
için de askerlik 
süresinin, 1111 sayılı 
Askerlik Kanunu 
uyarınca, yedek sub
ayların süresinin 
yarısı kadar uygulan
masına karar ver
ilmişti. Böylelikle 
eskiden 8 ay olan 
kısa dönem erbaş ve

Fen liselerine nakil kaldırıldı

erlik süresi, 6 aya 
indirilmişti.
TSK'nın yeniden 
yapılanma faaliyeti 
kapsamında gerçek
leştirilen uygulamay
la, mükellef asker 
sayısı yüzde 17 
oranında azaltılmış 
ve kuvvet yapısının 
küçültülmesine 
imkan sağlanmıştı. 
GÖNÜL: ASKERLİK 
SÜRESİ 
KISALABİLİR 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
bedelli askerlikle 
ilgili hiçbir çalış
manın gündem
lerinde olmadığını, 
ancak Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) 
modernizasyonu 
çerçevesinde asker
lik süresinin kısala
bileceğim açıkladı. 
AK Parti'nin TBMM 
Grup Toplantısı 
öncesinde gazeteci
lerin sorularını ceva
plandıran Bakan 
Gönül, Kızılcahamam 

Kampı'nda mil- 
letvekilleriyle sohbet 
ettiğini, bu sohbet 
sırasında 
Genelkurmay 
Başkanlığının ve 
bakanlığın bazı çalış
maları hakkında bilgi 
verdiğini söyledi. 
Milletvekillerinin 
bedelli askerlik 
konusunda çok ısrar
cı olduğunu dile 
getiren Gönül, 
"Bakanlığımızın 
bedelli askerlik 
konusunda hiç bir 
çalışması yok. Ancak 
milletvekillerimizin 
bu konuda ısrarlı 
talepleri var" diye 
konuştu.
Milletvekillerine 
ordunun moderniza
syonu çalışmaları 
hakkında bilgi 
verdiğini vurgulayan 
Gönül, modernizasy
on kapsamında 
askerlik süresinin de 
kısaltılmasının da 
gündeme gelebile
ceğini ifade etti.
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Fen liselerinde nakil 
yapılırken "doğal 
afet, can güven
liğinin olmaması, 
anne veya babanın 
ölümü, boşanma, 
öğrenci velisinin 
görev yeri değişik
liği" gibi öncelik 
sırası uygulaması 
kaldırıldı.
Fen Liseleri 
Yönetmeliği'nde 
yapılan değişikliğe 
göre, bu okullar 
arasında öğrenci 
nakilleri, 
"açık kontenjan 
bulunması, 
öğrencinin giriş 
puanının naklen git
mek istediği okulun 
sınavını kazandığı 
yıldaki giriş taban 
puanından az olma

ması ve puan üstün
lüğü" esaslarına 
göre yapılacak.
Önceki uygulamada, 
nakiller açık konten
jan ve giriş taban 
puanı gözetilerek, 
belirli öncelik sırası
na göre yapılıyordu. 
"Doğal afet, can 
güvenliğinin olma
ması, anne veya 
babanın ölümü, 
öğrenci velisinin her
hangi bir göreve 
atanması, görev yeri 
değişikliği, görevine 

son verilmesi, emekli 
olması, anne- 
babanın boşanması, 
öğrencinin 
öğrenim gördüğü 
yerdeki sağlık 
kuruluşlarından 
sağlık kurulu 
raporu alması, 
velisinin iş yerini 
nakletmesi veya iş 
yeri açmış olduğu 
tarihten itibaren en 
az 6 ay geçmiş 
olması" öncelik 
sırası koşullarını 
oluşturuyordu.
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«iyel ali terfi kizipzüyto
Polislerin aynı 
dönemde rütbe alan 
emsaller arasında 
ortaya çıkan eşitsizliği 
gidermek amacıyla 
hazırlanan yasa 
tasarısı, Hükümet 
tarafından TBMM'ye 
sunuldu.
Düzenlemede 

Emniyet Hizmetleri 
Sınıfı'na girmeden 
önce veya Emniyet 
Teşkilatı'nda iken 
yapılan askerlik 
hizmeti, fiili çalışma 
süresinden sayılarak, 
aynı hukuksal durum
daki tüm personele 
eşit uygulama yapıl
masına imkan tanınıy
or. Bu konuda 
Anayasa 
Mahkemesi'nin bazı 
iptal kararları da 
bulunuyordu. 
Hükümet, 'Emniyet 
Teşkilatı Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı'nı 
TBMM Başkanhğı'na 
gönderdi. Yürürlük ve 

I yürütme dahil 3 
maddeden oluşan 
yasa tasarısıyla, 3021 
sayılı Emniyet 
Teşkilatı Kanunu'nun 
değişik 55. mad

desinin 14. fıkrası 
değiştiriliyor.
Bu çerçevede, mevzu
at hükümlerine göre 
kazanılmış hak 
aylığında değer
lendirilmesi yapılan 
her türlü uzmanlık, 
master, doktora ve 
avukatlık stajı rütbe 
kıdeminde değer
lendirilmeyecek.
Ancak bu kanunun 12. 
maddesinde sayılan 
rütbeler içerisinde 
yapılan askerlik 
hizmeti, yurtdışı misy
on koruma, yurt dışı 
kurs ve diğer görevler 
sebebi ile geçirilen 
süreler ile tedavi ve 
istirahat süreleri, 
hanqi rütbede ifa 
edilmiş veya geçir
ilmiş ise o rütbedeki 
fiili çalışma süresi 
içinde değerlendirile
cek. Emniyet

Teşkilatı'na girmeden 
önce yapılan askerlik 
hizmeti, atanılan ilk 
rütbede ve adaylığın 
onanmasından sonra 
fiili çalışma süresin
den ayrılacak. Bu 
sürelerin sayılması 
sonucu emsallerine 
göre kıdemli sayılan
lar rütbe terfilerinde 
her ne sebeple olursa 
olsun rütbe olarak 
emsallerini geçemeye- 
cek.Tasarının genel 
gerekçesinde ise şu 
ifadelere yer veriliyor: 
"Yapılacak olan 
düzenleme ile aynı 
dönemde rütbe alan 
emsaller arasında 
ortaya çıkan eşitsizliği 
gidererek polis 
mesleğinin temeli olan 
hiyerarşik yapının ve 
disiplin sisteminin 
korunması amaçlan
mıştır.

:IJ, Erdoğan’dan yeni! 
TCK'da değişiklik istedi
Uluslararası 
Gazeteciler 
Federasyonu'nun 
(FIJ), Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a bir mek
tup göndererek, 
yeni Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 
düşünce ve ifade 
özgürlüğünü kısıt
layıcı hüküm
lerinden duyduğu 
kaygıyı ilettiği 
bildirildi.
FIJ Genel Sekreteri 
Aidan VVhite 
tarafından gönder
ilen mektupta, 
Türkiye'de basın 
özgürlüğü ve ifade 
özgürlüğünün 
temel ilkelerinin 
korunması için 
yasada gerekli 

' değişikliklerin 
I yapılması istendi. 
I Mektupta, 

TBMM'nin yeni 
TCK'nın yürürlüğe

girme tarihini 1 
Haziran'a 
ertelemesinin 
memnuniyetle 
karşılandığı da vur
gulanarak, "Bu 
yasadaki 25'ten 
fazla madde, Türk 
meslektaşlarımızın 
özgürce haber 
verme hakkını 
kısıtlıyor ve özellik
le gazetecilerin ve 
medyanın, keyfi 
biçimde 6 aydan 5 
yıla kadar hapis 
cezasıyla yargılan
masına yol aça
bilir" denildi.
"Yeni TCK'nın

Türkiye'de özgür 
basına karşı açık 
bir sindirme ve 
sansür poli
tikasının işareti 
olacağı" 
kaydedilen mek
tupta, 
"Hükümetinizi, 
Ceza Kanunu'ndaki 
bu maddeleri 
değiştirmek için 
derhal harekete 
geçmeye ve 
gazetecilere hapis 
cezalarının kullanıl- | 
masını ortadan 
kaldırmaya çağırıy
oruz" ifadesine yer 
verildi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*
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Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

o> o < >, EJZ'û
j a.
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Mart ayında döviz kazandırdı
YTL mevduat, altın 
ve kamu kağıtları da 
reel kazanç 
sağlarken, Borsa 
yatırımcısının reel 
zararı yüzde 10.2'ye 
kadar ulaştı. 
ANKA'mn yaptığı 
hesaplamaya göre, 
mart ayında en yük
sek reel getiriyi 
döviz yatırımcısı 
sağladı. Martta 
dolarda yüzde 5.3, 
euroda yüzde 2.9 
nominal getiri oluş
tu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün (DİE) 
mart ayı için yüzde 
0.26 olarak açık
ladığı tüketici fiyat
ları artışından 
arındırıldığında, 
dolar yatırımcısının 
reel kazancı yüzde

5, euro yatırım
cısının reel kazancı 
yüzde 2.6 olarak 
gerçekleşti. Mart 
ayında İngiliz 
Sterlini yatırımcısı 
yüzde 2.7, yen 
yatırımcısı yüzde 2.5 
reel getiri sağladı. 
ÜÇ AY 
Geçen ayki getiri
sine rağmen döviz 
yatırımcısı ilk üç ay 
itibariyle zarara 
uğradı. Dolarda 
ocak-mart döne

minde yüzde 0.7 
nominal artış, euro
da yüzde 4.4 düşüş 
gözlendi.
İlk üç ayda yüzde 
0.83 olan TÜFE 
artışından 
arındırıldığında 
dolarda yüzde 0.1, 
euroda yüzde 5.1 
reel kayıp oluştu. 
Aynı dönemde ster
lin yatırımcısı yüzde 
2.7, yen yatırımcısı 
yüzde 4.2 reel 
zarara uğradı.

YTL Mart ayında değer kaybetti
Yeni Türk Lirası 
(YTL), bu yılın Mart 
ayında bir önceki 
aya göre değer kay
betti.
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
1995=100 TÜFE 
bazlı reel efektif 
döviz kuru Mart 
ayında, bir önceki 
aya göre yaklaşık 
yüzde 0.6 azalarak 
155.8'den 154.9'a 
indi.
Aynı dönemde 
1995=100 ÜFE bazlı 
reel efektif döviz

kuru da yüzde 0.8 
gerileyerek 
139.9‘dan 141'e ger
iledi.
Bir başka deyişle, 
Yeni Türk Lirası, 
2005 yılının Mart 
ayında TÜFE bazın
da yüzde 0.6,

UFE'de ise yüzde 
0.8 değer kaybetti. 
Öte yandan YTL bir 
yıllık süre içinde 
TÜFE bazında, yak
laşık yüzde 0.4 
değer kazanırken, 
ÜFE bazında yüzde 
2.4 değer kaybetti.

"Kendi işimi kuruyorum" program
Avrupa Birliği İş 
Geliştirme Merkezi 
(ABİGEM), "Kendi 
İşimi Kuruyorum" 
Programı ile iş kur
mak isteyen kadın 
girişimcilere destek 
oluyor.
ABİGEM'den 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, "Kendi 
İşimi Kuruyorum" 
Eğitim Programı; 
pazarlama, iş yöne
timi, finans yöneti
mi, kalite, işlet

menin kuruluş 
prosedürleri, marka 
ve tutundurma 
çalışmaları konu
larını kapsayacak. 
ABİGEM'de 7 - 8 
Nisan 2005 ve 11 - 
12 Nisan 2005 tarih
lerinde gerçekleştir
ilecek olan eğitim 
sonrasında, kadın 
girişimci adaylarına 
katılım sertifikası 
verilecek. Toplam 
ücretin 20 YTL 
olduğu eğitim pro

gramı sonrası, mev
cut iş fikirleri 
yapılabilirlik çalış
masına aktarılacak 
ve iş planı hazırlan
ması konusunda 
ücretsiz danışman
lık desteği 
sağlanacak. İş kur
mak isteyen kadın 
girişimcilerin 
katılım için 215 44 
46 numaralı tele
fona başvuruda 
bulunabilecekleri 
kaydedildi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Sahadaki minikler
Pazartesi günü miniklerin 

yarı maçını seyrettim. Sahada 
minyatür bir kale ve 6’şar 
kişilik futbol maçı vardı.

Bu turnuvayı başlarındaki 
hocalar tertipleyip, organize 
etmişler.

Burada hangi takımın 
galip, hangi takımın mağlup 
olduğu önemli değil.

Önemli olan; bu çocuklara 
bu heyecanı, bu zevki, bu 
güzelliği tatdırmaktır.

Bu şenliği düzenleyen tüm 
öğretmenlerine sonsuz 
teşekkürler.

İşe bu yaşta, bu çağda 
çocuğa spor sevgisini aşılay
acaksınız. Yeşilliğin güzelliği 
ile örtülmüş bu sahaya 
çocukları çıkaracaksın, bu 
çocuklar top oynamasalar 
dahi, bu sahada gezinmeleri 
bile onlar için büyük nimet.

İçimizde öğretmenler, 
antranörler ve bu işi seven 
kişiler var.

Bana göre;
1- Sönmez Hoca; Belki 

lisansı yok ama bu işi seviy
or

2- Ömer Hoca; Hem öğret
men, hem lisanslı

3- Turgut Hoca; Hem 
öğretmen hem de lisanslı

4- Volkan; Lisanslı
5- Kubilay; Gündüz zamanı 

olursa..
6- Aykut İlhan; Lisanslı 

antranör.
Daha şu anda ismini 

bilemediğim, yahut hatırıma 
gelmeyen kişiler yapmak

istediklerinizi bir yere 
toplayın ve onları değer
lendirin.

Bu çocuklarla uğraşmanız 
size değer kazandırır.

Yukarıda isimlerini 
yazdığım kişiler bu iş içinde 
öncülüğünü yapıyordur 
zannediyorum.

Bugün Gemlikspor’un 
elinde olan 18 yaş grubuna 
dahil çok yetenekli sporcular 
var. Bu futbolcularla yeri 
geldiği zaman övünüyoruz.

Bu gençlerin ilk zaman
larını hatırlıyorum. Hatta 
elimizin altında fotorafları 
bulunan belki 50 kadar genç 
var. Bugünkü gençler niye 
olmasın?

Zamanı gelince bu sutün- 
dan bu düşündüklerimi ya
zabilir, ne yapılması gerek
tiğini araştırabiliriz.

Yaz okulu sportif manada 
Gemlik ismi altında neden 
olmasın? Bırakın bir iki gün 
sonra ne yapılmalı şeklindeki 
raporu, Ömer Hoca’nın hazır
lanacağını biliyorum. Bu 
çalışma raporu ile sayın 
Belediye Başkam’mızı ve 
kulüp başkanımızı rahatsız 
ederiz.

Sayın başkanımızın bir 
sözü var; gençler için hiç bir 
zaman rahatsız olmam 
demişti.

Davetiyemiz çok evvelden 
elimizde izlediğimiz zaman 
davete icabet ederiz.

Şimdi raporu ve içeriğini 
Ömer Hoca’dan bekliyoruz.

BURSA HAKİMİYET VE
_ KENT GAZETELERİNE - 

İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM 1
■ TEL: (0^24)^3 96 8^ ■

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

Karfez
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
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Bahar! Gelme üstüme!
Bahar geldi! 
Güneş sıcak 
yüzünü bize biraz 
daha fazla göster
meye başladı... 
Ancak bahar 
gelişini neşe 
içinde, güneşin 
sıcaklığıyla müjde- 
lese de biz onu 
öyle karşılayamıy- 
oruz nedense. 
Tersine, güneşin 
sımsıcakhğına ve 
ışığın göz 
kamaştı rıcılığına, 
kan dolaşımı 
sorunları, uyku 
rahatsızlıkları ve 
baş ağrılarıyla 
merhaba diyoruz. 
Ya da gün boyu 
yorgun ve keyifsiz 
sürükleniyoruz 
oradan buraya. Tek 
istediğimiz ise 
uyku! Bu sorun
ların tek bir adı 
var: Bahar yorgun

lukları.
Bahar yorgunluk
ları çoğu zaman 
bir hayal ürünü 
olarak tanımlanır. 
Ama gerçekten de 
vücudumuzun kış 
döneminden yaz 
dönemine geçiş 
sürecinde çok 
çabalayıp çalış
ması gerekiyor. 
Çünkü bu 
dönemde metabo
lizmamız tam 
anlamıyla, içimizde 
bir bahar temi
zliğine başlamış 

oluyor. 
Vücudumuzda 
daha fazla hormon 
üremeye ve eski 
hücreler yenlerini 
yeni hücerlere 
bırakmaya başlıy
or. Bu da daha 
fazla enerji demek 
oluyor...
Bu bahar yorgun
luğunun suçlusu 
aslında biraz da 
ışık. Kulağa biraz 
paradoksal geliyor 
oalbilir, ancak çok 
ışık insanı tembel 
yapabiliyor. Günler 

ilerledikçe daha 
geç akşam olmaya, 
hava dah geç 
kararmaya ve 
sabahlar gün daha 
erken aydınlan
maya başlıyor. Bu 
da vücudun uyku 
hormonu olan 
melatonini daha az 
boşaltmasına 
neden oluyor. 
Bunun sonucunda 
da uzun uyku 
süreçlerimiz 
kısalıyor, uyku yet
miyor ve bu da bizi 
yoruyor. Ayrıca kış 
boyu tek taraflı 
beslenme şekli, 
hareketsizlik ve sık 
sık üşütüp hasta 
olmak vücudumuz
daki güç ve vita
min deposunu 
tüketmiş oluyor. 
Yine de tüm bunlar 
için birşeyler yapa
biliriz...

Bahar yorgunluğu
na karşı öneriler 
Meyve, sebze ve 

kepekli ürünleri sık 
tüketin.
Açık havada bolca 
hareket yapın. Sık 
sık merdiven çıkın, 
bisiklete binin. Ya 
da spora gidin.
Kan dolaşımını 

harekete geçirmek 
için sabahları jim
nastik yapın, duş 
alın ve özellikle 
duşunuza soğuk 
suyla son verin. 
Ayrıca banyo 
yaparken, küvete 
biberiyeli jeller 
döküp banyoda 
dinlenin.
Bağışıklık sistemi

nizi güçlendirmek 
için sık sık 
saunaya gidin. 
Böylece vücud
unuz ısı değişim
lerine uymayı

öğrenecektir. 
Gardrobunuzu

yenileyin. Kış ton
larını artık terkedip 
yerine açık ve taze 
renkler koyarak 
kendinize pozitif 
enerjiler aşılayın. 
Tüm bunlara rağ
men yine de bahar 
üstünüze geliyor 
ve yorgunluk 
veriyorsa, bırakın 
versin! İyice 
esneyin ve gerinin. 
İşlere biraz ara 
verin.
Koltuğunuzda 
şöyle arkanıza 
yaslanıp göz
lerinizi kapatın ve 
dinlenin. Bu kadar- 
lık birşey elbette ki 
hepten tembellik 
sayılmaz... Hele 
buna alışmak hiç 
değil.

Çocuğunuza ayakkabı alırken dikkat edin
Çocukların ayakları 
çabuk büyür... Sık 
sık da yeni ayakkabı 
almak gerekir...
Çocuk ayakkabıları 
kaliteli malzemeden 
yapılmış olmalı ve 
ayağa tam otur
malıdır. Ayakkabı 
ayağa ufak geldiği 
takdirde ayağı sıkıp 
hatalı duruşa neden 
olabilir. Bu nedenle 
doğru ayakkabıyı 
almak çok önem
lidir...
1 ile 3 yaşındaki 
çocukların her altı 
veya sekiz haftada 
bir ve 3 ile 6 yaşın
daki çocukların da 
dört ile altı ayda bir 
olmak üzere ayak
larının büyüyüp 
büyümediklerini 
kontrol edin. 3 ile 6 
yaş arasındaki 
çocukların ayakları 
yılda iki veya üç 
numara birden atar. 
Çocuğunuz, 
ayakkabısı ayak
larını sıktığında 
yakınmaz, ağlamaz. 
Çünkü o yaşlarda 
olan çocukların 
ayakları fazlasıyla 
yumuşak ve esnek 
olur. Ayakları, çok 

küçük ayakkabılara 
da ağrısız ve acısız 
bir şekilde sığabilir. 
Bu nedenle de 
çocuğun ayağına 
sağlıklı olan şekli 
vermesi için 
ayakkabı seçimi çok 
önemlidir. İşte size 
birkaç ipucu... 
Çocuğunuza 
ayakkabıyı öğleden 
sonra ahn...
Çocuk ayakkabısını 
sabah saatlerinde 
değil, öğleden sonra 
satın alın. Çünkü 
çocukların da ayak
ları büyüklerde 
olduğu gibi gün 
içinde şişebilir. Bu 
da ayağı normalden 
daha büyük gös
terir. Böylece ayağa 
büyük numaralı 
ayakkabı alma riski 
artar. Veya tersi de 
olabilir...
Ölçüm yöntemleri... 
Çocuğunuz yanınız
da olmadan 
ayakkabı almayın. 
Küçük çocukların 
da ayakkabı alırken 
ayakkabıyı deneme
si gerekir. 
Çocuğunuzun ayak 
ölçüsüne güvenmek 
yerine, uygun

ayakkabıyı bulmak 
için deneme yanıl
ma yöntemlerini ter
cih edin. Bunu da 
çocuğunuzun 
sağlığı için yapın. 
Baş parmakla 
ölçüm...
Ayakkabının ucuna 
baş parmağınızla 
bastırarak, 
ayakkal inin 
çocuğunuzun ayağı
na tam oturup otur
madığını, büyük 
gelip gelmediğini 
anlayabilirsiniz. 
Ayakkabı en uzun 
ayak parmağından 
bir baş parmak 
ölçüsüyle uzun 
olmalıdır. Bu esnada 
çocuğunuzun ayak
ta durması gerekir. 
Ancak aslında bu 
yöntemin güvenir
liği pek yoktur.

Çünkü çocukların 
çoğu, ayaktayken 
ayakkabılarına baş 
parmağınızla 
bastırdığınızda 
otomatik olarak 
ayaklarını kasarlar 
ve bu da 
ayakkabının bolmuş 
gibi durmasını 
sağlar.
Karton kalıp... 
Çocuğunuzun ayak 
numarasından daha 
kesin bir yöntemle 
emin olmak istiyor
sanız ve etrafta 
ayağı ölçmek için 
hiç birşey yoksa, 
çocuğunuzun 
ayağının taslağını 
çıplak olarak bir 
kartona çizin. En 
uzun ayak parmağı
na 12 milimetre 
daha katın ve kar
tonu öyle kesin.

Karton ayak kalıbı 
ayakkabıya oluyor
sa, ayakkabı uygun
dur. Her ayak için 
ayrı şablon hazır
layın. Çünkü ayak
ların ölçüleri farklı 
olabilir.
Özel öçümler... 
Ayakkabının genişil- 
iği de ayağa uygun 
olmalıdır. Özel 
ayakkabı 
mağazalarında 
ayağın genişliğini 
ve uzunluğunu 
kolayca ölçebilen 
ölçerler olur. Bunu 
satıcıya sorun... 
Ayakkabının 
Malzemesi 
Kararsız kaldığınız 

durumlarda; 
yumuşak, hafif ve 
esnek olan 
ayakkabıyı tercih 
edin. Bu tür 
ayakkabılarla 
hareket etmek daha 
kolay olur. Ayrıca 
ayakkabının tabanı 
kaymaya karşı 
dayanıklı bir 
malzemeden olmalı. 
Topuksuz olması da 
kaza riskini biraz da 
olsa azaltmaya 
yarar.
Ayakkabı alırken, 

destekleyici mantar 
tabanlardan uzak 
durun. Sağlıklı 
çocuk ayaklarının 
harekete yani antre- 
mana ihtiyacı vardır 
ve kendi kendilerini 
dengelemeleri iyidir.

Ayakkabıların dışı, 
hava alabilecek bir 
yapıda ve su 
geçirmez olmalıdır. 
Böylece ayakların 
uzun süre ayakkabı
da durması sonucu 
oluşacak nemin 
dışarıya çıkması 
kolaylaşır. 
Ayakkabının içi ise 
ayaklarda oluşacak 
nem ve teri kolayca 
emip, dışarıya ata
bilecek malzemeden 
yapılmış olmalıdır.
Spor ayakkabılar, 

günümüzde 
bahsedildiğinden 
daha iyidir. Oldukça 
esnek olmakla bir
likte ayakları sıkma
zlar. Ancak topuk 
başlığının ve 
tabanın sağlam 
olmasına ve ayakta 
oluşacak nemi 
dışarıya atabilecek 
yapıda olmasına 
dikkat edin.
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Baharın geldi ve 
havaların ısındı. Pek 
çok yerde renk renk 
cins cins mantar boy 
göstermeye başladı. 
Bu iştah açıcı man
tara çok tehlikeli, 
çünkü mantarların 
büyük çoğunluğu 
zehirli. Hele bir de 
mantarla ilgili yanlış 
inançları doğru 
sanıyorsanız 
yandınız..
İlkbahar veya sonba
harda ağaç oyukları, 
kırlar ve tarla 
kenarlarında ortaya 
çıkan mantarlar bil
inçsiz toplanıp 
tüketildiğinde sonu 
ölüme kadar varanis- 
tenmeyen durum 
ortaya çıkarıyor. 
Adana İl Sağlık 
Müdürü Dr. Serdar 
Mercan, beslenmede 
sıkça kullanılan man
tarların et kadar

bu hafta Rez. Tel: 513 64 06
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. ATLAS 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA
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
ilçe Tarım Müd. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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
Aydyn 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 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

6 NİSAN ÇARŞAMBA 
SERİM ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. 

Tel: 513 50 07
GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2099 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lezzetli olduğunun 
ifade edildiğini ancak 
protein yüzdesi 
açısından bakıldığın
da ete ulaşamadığını 
söyledi.
Doğada yetişen man
tarlar ile kültürü 
yapılan mantarların 
türlere göre değişen 
oranlarda besin 
değerlerine sahip 
olduğunu kaydeden 
Mercan, kültür man
tarı dışında türü bil

İçimdeki Deniz - Balans ve Manevra
Rez. Tel: 512 03 46

inmeyen mantarların 
yenmesinin öldürücü 
etki ortaya çıkara
bileceğini ifade etti. 
Türkiye'de besin 
maddesi olarak 
tüketilen mantarlar 
yanında, tür olarak 
sayıları 40 civarında 
olan ve çeşitli toksik 
madde içeren mantar 
bulunduğunu 
belirten Mercan, 
"Gelişme dönem
lerinde bu mantar

ların bilinçsizce 
toplanarak yenmesi 
ile oluşan zehirlenme 
olayları hemen 
hemen her yıl 
görülmektedir. Bu 
zehirlenmelerin 
bazıları ucuz 
atlatılırken, bazıları 
da üzücü olaylara yol 
açmaktadır, "dedi. 
Zehirli mantarları 
kolayca tanımak için 
pratik ayrım noktaları 
olmadığını bu neden
le iyi tanınmayan, 
yabani, bilinmeyen 
mantarların yen
memesi gerektiğini 
anlatan Mercan, 
"Türü bilinmeyen 
mantarların yenmesi 
durumunda kalp 
rahatsızlıkları, 
çarpıntı, şuur bozuk
lukları, 
bulantı, kusma, ishal, 
yüksek ateş, sol
unum va dolaşım 
yetersizliği meydana 
gelmektedir. Bu 
durumlarla 
karşılaşıldığında 
mu'tiâKâ cü yâkili 
sağlık kuruluşuna 
müracaat edilme- 
lidir."şeklinde konuş
tu.
MANTARLA İLGİLİ 
YANLIŞ İNANIŞLAR 
Mercan, halk arasın
da mantarlarla ilgili 

doğru olarak bilinen 
bazı bilgilerin de yan
lış olduğunu 
belirterek bu yan
lışlıkları şöyle sıral
adı
"-Zehirli mantar 
gümüş kaşıkla kay
natılırsa kaşık kararır 
-Sirkeli, tuzlu suda 
kaynatmak mantarın 
zehrini ortadan 
kaldırır
-Pişirilen mantarın 
zehiri kaybolur
- Mantar yoğurt ile 
yenirse zehirlemez 
-Kurutulmuş mantar 
zehirlemez
- Çayırda yetişen 
mantar zehirlemez
-Ağaç üstündeki 
mantarlar zehirlemez 
-Koparılınca man
tarın rengi 
değişmezse zehir
sizdir, iç kısım mav
ileşirse zehirlidir." 
MANTAR

NÖBETÇİ ECZANE

ZEHİRLENMESİ % 85 
ÖLÜMLE 
SONUÇLANIYOR 
Orman Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre sahip 
olduğu flora ve iklim 
koşulları nedeniyle 
değişik ortamlarda 
yetişen doğa mantar
ları yönünden 
oldukça zengin olan 
Türkiye'de 40 civarın
da yenen mantar türü 
yemeklik olarak 
toplanıyor. Toplanan 
bu mantarların için
den 25'e yakını 
ticarete konu edilip 
pazarlarda satılıyor 
ya da ihraç ediliyor. 
Dünyada yaklaşık 20 
civarında türünün 
üretimi kültür 
ortamında yapılan 
mantarın zehirlisinin 
yenmesinin yüzde 85 
ölümle sonuçlandığı 
belirtiliyor.
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Gemlik Lisesi spor salonunda devam eden turnuvada final maçlarına kalmak için takımlar büyük çaba gösteriyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
LİG Heyeti'nin 
düzenlediği 
İlköğretim 
Okulları Voleybol 
Turnuvası'da 
güçlü takımlar 
rakiplerini kolay 
yeniyor.
Gemlik Lisesi 

; spor salonunda 
devam eden tur
nuvada final 
maçlarına kalmak 
için takımlar 
büyük çaba gös

teriyor. 
ERKEKLER 
Dün yapılan 
erkekler maçların
da 11 Eylül 
İlköğretim rakibi 
Hamidiye 
İlköğretim'! 25-17 
ve 25-12'lik setler
le 2-0 yendi.
Günün ikinci 
maçında 
Umurbey 
Abdullah Fehmi, 
Engürücük 
İlköğretim'i 25-15 
ve 25-21'lik setler
le 2-0 yenmeyi 
başardı.
KIZLARDA

Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim, rakibi 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim'i çek
işmeli geçen 
maçta 25-27 25- 
11 ve 15-12'lik 
setlerle 2-1 
yendi.
Kızların ikinci 
maçında ise 
Şehit Cemal 
İlköğretim takımı 
Engürücük 
İlköğretim'i 25-5 
ve 2-7'lik setlerle 
kolay mağlup 
etti.

GÜRLf RfSTRURRNT'H)
Her Akşam Canlı Müzik ve Fasıl
MIÇtîiOÇtıiluiıtitinL:Sünnet. Nİşan.

Dıgıtürk 
Müessesemizde 

izlenebilir

KoltTEyl ve 
GünIerİnİz 

İÇİN 
kİRAyA VERİlİR

1 Tel: (0.224) 514 36 00 -5134924



Küçükler Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda 11 Eylül takımr şampiyon oldu.

Turnuvanın en büyüğü; 11 Eylül İlköğretim
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Lig Heyeti ile İlçe Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği İlköğretim Okulları Küçükler Kaymakamlık Futbol 
Turnuvası'nda 11 Eylül takımı şampiyon oldu. Şampiyon 11 Eylül finalde Lale Kemal’i 5-1 yendi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 12’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ I

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
7 Nisan 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

Tutuklanan acılı anne küçük Emirhan’ın gözleri önünde dövülerek nasıl öldürüldüğünü Mahkemede bir bir anlattı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

En büyük cani insan..
İnsanın insana yaptığı... diye başlanır 

söze..
Kimse yapmazmış..
Doğru.
Doğayı tahrip eden, canlıları yok eden, 

güzellikleri çirkinleştiren, sevgiyi sevgisiz 
leştiren, savaşlarla hemcinslerini yok eden 
hep insan değil mi?

İşte Gemlik’in imajını yine zedeleyen bir 
olay yaşadık önceki gün.

Küçücük, mahsum bir yavrunun hunharca 
dövülerek ölürûüne neden olan bu kişiye 
insan denebilir mi?

Birlikte yaşadığı kadınını satacak kadar 
aşağılaşan bu kişiye insan denebilir mi?

Bir ananın yanında yavrusunu döverek 
ölmesine seyirci bu kişiye insan denebilir 
mi?

Bugün, gazetelerdeki manşetleri görür 
gibi oluyorum.

Ulusal basın, böylesine bulduğu bir 
malzemeyi bir günde tüketmez.

Hürriyet, küçük Emirhan’ın öldürülüşünü 
manşetten verdi.

Gemlik birkaç gün daha imaj kaybedecek.
Oysa, manşetlere başarılarla, güzellikler

le, çıkmak isterdik.
Bunu başaramıyoruz.
Aramızda nice insan kılıklı caniler dolaşı 

yor, dikkatli olalım.

Küçük Emirhan’ın üvey babası tarafından feci 
şekilde dövülerek öldürülmesine, kahvaltıda 
annesinin yedirdiği 4 yumurta neden olmuş
Kayhan Mahallesi 2 
Notu caddedeki 
Altıçiftlik Apartmanın 
birinci katında üvey 
babası Murat Toprak 
tarafından feci şekilde 
dövülerek öldürülen 5 
yaşındaki Emirhan’ın 
acı öyküsünü anlatan 
annesi, çocuğunun 
gözü önünde ölümün- ' 
deki ayrıntıları anlattı.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

Anne Melahat Semiz, mahkemede çocuğunun Öldürülüşündeki tüyler ürperten
ayrıntıları anlattı. Küçük Emirhan dün Balıkesir'in Işıklar Köyünde toprağa verildi.

OğrencilerPolis'iunutmadı
Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri öğret
menleri Serpil Aka ile birlikte, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt’u makamında ziyaret 
ederek kuruluş yıldönümünü kutladılar. 2’de

AKP’liler polisi kutladı
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve İl 
Genel Meclisi üyeleri, Polis Türk Polis 
Teşkilatı’nın 160. yıldönümü nedeniyle İlçe 
Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’u makamın
da ziyaret ettiler. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
AK Parti ilçe Yönetimi, Türk Polis Teşkilatının 160. kuruluş Yıldönümü'nü 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaptıkları ziyaretle kutladılar.

En Önemli An, En Önemli Kişi, En Önemli İş.
Yaşamımızda her şeyin bir önemi 

vardır.En önemli kişi, en önemli an,en 
önemli iş.

Biliriz ama bir türlü sırasını saptaya
nlayız.

AKP’liler polisi kutladı
Aslında olayları akışına bırakmak galiba 

en iyisi. Çünkü yaşam öncelikleri de 
kendiliğinden belirliyor.

Bir hikayeyle ama gerçeğe çok yakın bir 
hikayeyle size bir ipucu verelim.

“Bir zamanlar, bir kralın aklına şöyle bir 
düşünce geldi: 'Eğer bir işe ne zaman 
başlayacağımı, kimi dinleyeceğimi ve yap
mam gereken en önemli şeyin ne 
olduğunu bilseydim, giriştiğim her işi 
başarırdım. 'Krallığın dört bir yanına,kim 
kendisine her iş için en uygun anı, bu iş 
için en gerekli kişinin kim olduğunu ve 
yapılması gereken en önemli şeyin ne 
olduğunu öğretirse, ona büyük bir ödül 
vereceğini duyurdu. Bilgeler, kralın huzu
runda toplandı; fakat sorulara verdikleri 
yanıtlar, birbirinden tümüyle farklı oldu. 
Kral, hâlâ doğru yanıtları aradığı için, 
yakınlardaki bir bilgeye danışmaya karar 
verdi.

Bilge kişi, hiç ayrılmadığı bir ağaç 
kovuğunda yaşıyor; yanına halk dışında 
kimseyi kabul etmiyordu.

Bu nedenle kral, halktan biri gibi giyindi 
ve yola düştü. Bilge kişinin yaşadığı 
kovuğa yaklaştıklarında, kral atından indi 
ve korumalarını orada bırakıp yola tek 
başına koyuldu.

Bilgenin olduğu yere vardığında onu, 
yaşadığı kovuğun önüne çiçek tarhları 
kazarken gördü.

“Ey bilge kişi, size birkaç önemli konu
da danışmaya geldim. Doğru şeyi doğru 
zamanda yapmayı nasıl öğrenebilirim? En 
fazla gereksinim duyduğum, dolayısıyla 
ötekilerden daha fazla ilgi göstermem 
gereken kişiler kimdir? En önemli ve her 
şeyden önce gelen sorum ise şu: Kendimi 
vermem gereken işler nelerdir?”

Bilge, büyük bir dikkatle kralı dinledi, 
fakat bir yanıt vermedi. Döndü,yapmakta 
olduğu işini sürdürdü.

Yoruldunuz” dedi kral. “Küreği bana 
verin de siz biraz dinlenin.” Bilge kişi, 
“Sağ olun” dedi ve küreği krala verdi, 
yere oturup dinlenmeye başladı.

Kral, iki tarh kazdıktan sonra sorularını 
yineledi.

Bilge kişi, ona yanıt vermek yerine 
ayağa kalktı; elini küreğe uzattı ve

“Siz biraz dinlenin; bir parça da ben 
çalışayım” dedi. Fakat kral, küreği onaver- 
medi; tarh kazmayı sürdürdü.

Saatler birbirini kovalıyor, güneş yavaş 
yavaş ağaçların ardından batmaya başlıy
ordu. Sonunda, kazmayı toprağa saplayıp 
bilgeye döndü:

“Ey bilge kişi, senin yanına, sorularıma 
bir yanıt bulmak için geldim, Eğer yanıt 
vermeyeceksen, söyle de evime döney
im.”

Bilge kişi, gözlerini uzaklara dikti: “Bak, 
bir adam koşarak buraya geliyor, Bakalım 
kimmiş, ne istiyormuş...”

DEVAMI YARIN..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Yönetimi, Türk 
Polis Teşkilatının 
160. kuruluş 
Yıldönümü'nü İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
yaptıkları ziyare
tle kutladılar. 
Kalabalık bir 
heyetle Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u makamın
da ziyaret eden 
AKP’liler, polisin 
yaptığı başarılı 
çalışmalardan 
ötürü teşekkür 
ettiler.
Kutlamayı bizzat 
gelerek yapmak 
istediklerini ifade 
eden İlçe Başkam 
Enver Şahin, her 
zaman polisin 
destekçisi olacak
larını söyledi.

Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt'ta 
ziyaretten 
memnun 
olduğunu 
belirterek 
Emniyet'in yap
tığı çalışmalar 
hakkında 
kendilerine 
aydınlatıcı bil
giler verdi.

Öğrenciler Polis'i unutmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türk Polis 
Teşkilatının 160. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri 
Emniyet müdür
lüğün"! ziyaret etti. 
Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 
Serpil Aka ile bir
likte İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u makamında 
ziyaret eden 
öğrenciler, polisin 
kuruluş 
yıldönümünü kut
ladılar.
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'tan

nadolu Lisesi öğrencileri Emniyet Müdürü’nü 
ziyaret ederek kutlama yaptılar

ilçede yaşanan 
olaylar hakkında 
bilgiler alan

öğrenciler kötü 
alışkanlıklara 
yönelmeyecekleri

konusunda söz 
verdiler.
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Tutuklanan acılı anne küçük Emirhan’ın gözleri önünde dövülerek nasıl öldürüldüğünü Mahkemede bir bir anlattı

Küçük Emirhan’ın üvey babası tarafından feci şekilde dövülerek 
öldürülmesine, kahvaltıda annesinin yedirdiği 4 yumurta neden olmuş
Kadri GÜLER- 
Türkiye dün, Kayhan 
Mahallesi iki nolu 
caddede bulunan 
Altıçiftlik Apartmanının 
birinci katında üvey 
babası tarafından hun
harca öldürülen Küçük 
Emirhan'ı konuşuyor. 
Önceki gün, Gemlik 
Adliyesi'ne çıkarılan 
küçük Emirhan’ın 
ölümüne neden olan 
üvey baba Murat Topal 
ve annesi Melahat 
Semiz'in tutuklanmasın
dan sonra, ölüm 
olayının bilinmeyen yön
leri ortaya çıktı, 
ilk eşinden ayrıldıktan 
sonra hemşehrisi Murat 
Topal ile yasak ilişkiye 
giren ve 5 yaşındaki 
oğlu Emirhan ile 2 
yaşındaki Ahmet Efe'yi 
de yanına alan Melahat 
Semiz, Gemlik'e yer
leştikten sonra 
sevgilisinin kendini 
erkeklere para karşılığı 
sattığını söyledi. 
Mahkeme tutaklarına 
yansıyan ve küçük 
Emirhan’ın ölümünü 
yargıca safha safa anla
tan acılı anne, tüm soru
nun olay günü sabah 
kahvaltısında 4 yumur
tanın oğlu Emirhan ile 
Ahmet Efe'ye 
yedirmesinden sonra 
başlandığını söyledi/ 
Anne Melahat Semiz 
olayı şöyle anlattı: 
" Olay günü 
Balıkesir'den annem 
beni telefonla aradı ve 
Murat'ı polislerin 
aradığını, cezası 
olduğunu söyledi. 
Murat, bana anneme 
evde olmadığını söyletti. 
Ben evde yokken, 
bakkaldan 4 bira aldırt
mış. Murat bana zorla 
fuhuş yaptırmaktaydı. 
O gün saat 20.oo 
sıralarında biriyle 
ilişkiye girmek için 
evden dışarıya çıktım. 
Saat 22.30 sıralarında 
eve döndüğümde, Murat 
evde bira içmeye devam 
ediyordu. Ben, gelme
den biraz önce, büyük 

oğlum Emirhan'a 
"senin baban kim" diye 
sormuş. Emirhan 
,"Ender" diye cevap
lamış..
Buna sinirlenerek 
yeniden sormuş ve 
korkan çocuk "sensin" 
demiş.
Ben eve girdiğimde 
konuşma sürüyordu. 
Murat yeniden oğluma, 
"Ben değilim lan" diye 
cevap verdi.. Murat 
Emirha'a yine "Senin 
baban kim" diye sorun
ca, Emirhan da bu kez, 
"Benim babam Ender. O 
beni deniz kenarına 
götürüyor, şeker alıyor, 
yüzmeye götürüyor." 
dedi, 
Sabah kahvaltıda 
pişirdiğim bütün yumur
taları oğlum Emirhan’ın 
yediğimi anlatarak, 
çocuklardan ve benden 
bıktığını ve sinirlendiğini 
söyleyerek Emirhan'a 
tekrar vurmağa başladı. 
Emirhan'ı yanına çek
erek iki yumruğuyla 
göğsüne vurdu. Oğlum 
yere düşüp kafasını 
vurdu. Sinirini alamayan 
Murat, sonra bir de tokat 
attı.
Emirhan'a sonra yum
ruk attı. Çocuk divandan 
yere sırtüstü düştü. 
Kafasının yere çarptı. 
Çüncü kez, tekrar 
yüzüne tokat attı.
Emirhan' ın başı tekrar 
yere çarptı. Ağzı burnu 
kanamaya başladı. Elini 
yüzünü temizledim. Bu 
kez yine vurmaya 
başladı. Emirhan’ın 
gözleri kaymaya 
başladı, dişleri kilitlendi. 
Yanında oturduğumda 
dişlerini açmaya 
çalıştım.
Murat yanıma geldi ve 
bana "çekil" dedi ve itti. 
Çocuğun yakasından 
tutarak sürükleyerek 
banyoya götürdü. O 
sırada Emirhan ayakları 
ile çırpınıyordu. Banyo 
da yere yatırdı. Emirhan 
inliyordu.
Ayılsın diye bir kova 
üzerine su döktü.

Ben, oğlumu kucağıma 
aldım, İkimizi birlikte 
duşun altına soktu. 
"Yeter artık" diye 
bağırdım. "Şus seni de 
gebertirim" dedi. 
Çocuğu yatağa yatırdım 
kıyafetlerini değiştirdim. 
Ağzını temizledim. Murat 
bana "dokunma yeter'.' 
dedi. Dişlerli kilitleniyor
du. "Elleme o kendinde 
değil" dedi. Ben "dokto
ra götürelim" dedim. 
"Seni de çocukları da 

öldürürüm." diye tehdit 
etti. "Birini götürdün 
başımı yaktın, yine 
yakarsın." diye bağırdı. 
Yalvarmalarıma karşı 
çıkış kapısının önüne 
yatak koyup beni 
engelledi. Anahtarları da 
alarak doktora gitmemi 
engelledi.
Ben "çocuk ölecek" 
dedim. "Bırak ölsün, 
yarın gider teslim olu
rum." dedi. "Onun 
cezasını da yatarım" 
diye bağırmaya başladı. 
Sonra kendisi uyudu. 
Oğlumu yatırdım. Gece, 

saat 3.oo sıralarında 
katlığımda Emirhan’ın 
nefesi duyulmuyordu. 
Ayakları buz gibiydi, 
kalbini dinledim 
ölmüştü." dedi. 
BİRLİKTE ÖLMELİM 
Anne Melahat Semiz 
daha sonra oğlu 
Emirhan’ın yaşatmak 
için kalp masajı yap
tığını, değişiklik 
olmadığı için Murat ın 
da mesaj yaptığını

söyledi.
Anne Semiz, "O zaman 
oğlumun öldüğünü 
anladım."dedi.
Ölen çocuğu kucağına 

alan anne, Emirhan’ın 
hareket etmeyince, 
öldüğüne kanaat getir
erek,çocuğunu yatağa 
yatırdıktan sonra üzer
ine battaniye ile 
örttüler.
Acılı anneye döven 
zalim üvey baba, "Sesini 
çıkarma yoksa seni de 
gebertirim"diye bağırır. 
Annenin "ne olur 
Ahmedime bir şey 
yapma" diye yalvarması
na "Tamam bir şey yap
mayacağım. Sakın 
bağırma" dediği de 
öğrenildi.
Daha sonra Murat’a git-, 
mek için yalvardığını 
söyleyen anneye “Seni 
de keserim, çocuğunu 
da keserim. Sonra gider 
banyoya kendimi 
asarım” diyen Murat 
Topal, “Ben gidip teslim 
olduktan sonra cesedi 
nereye götürürseng 
ötür"der. Sabah olunca 
Murat’a “teslim ol” 
diyen Melahat Semiz’e, 
“Ben teslim olmam. 
Zaten cezam var. Bunu 
da üstüne ekletip 20 yıl 
yatamam. Kes sesini. 
Cesedi parçalar, zeytin
liklere gömer, kayboldu 
süsü veririm. Ben seni 
bırakmam, ikimiz birilik
te intihar edeceğiz." 
dedi.
BAVULLA BALIKESİR’E

YOLLUYOR
Acılı anne oğlunun 
Gemlik’te gömülmesine 
izin vermeyerek, 
Balıkesir’e götürüp 
orada gömmeyi teklif 
edince, Murat’ın 
yatıştığını görür.
Melahat Semiz olayın 
sonrasını şöyle anlatır: 
“ Bunun üzerine 
Balıkesir’e götürme 
dedi. Israr ettim. Beni ve 
Ahmet Efe’ye alıp 
sahildeki çay bahçesine 
götürdü. ‘Siz burada 
bekleyin benim işim var1 
deyip gitti. O sırada 
Emirhan’ın cesedi evde 
kalmıştı. Kendisi 
kardeşinin iş yerine 
gitti. Döndüğünde, 
yanında bira ve fare 
zehiri vardı. Eve gittik. 
“Sen bizi üç arabasına 
bindir.” dedim.
‘Göndermiyeceğim ’ 
dedi. Israrım üzerine 
‘saat 17. oo arabasıyla 
gidersiniz’ dedi. Evdeki 
valizi alıp Emirhan'ı 
içine yerleştirdi. 
Bağlamam için bana 
bakkaldan ip aldırdı. 
Valizin açık kalan kısım
larına da havlu ve eşof
manları koyup ka pattı. 
Valizi bağladı. Murat, 
valizi sırtında getirip 
bagaja koydu. Gemlik 
Belediye otobüsüyle 
Bursa Terminaline gittik. 
Metro firmasından bilet 

Mertçe
Sinan
MERTOĞLU

GAYE
Büyük gazetelerde başka 
konu yokmuş gibi
Atatürk Mason mu idi, değil 
mi idi diye tartışılıyor..
Mason derneklerini kapa 
tan, nasıl mason olabilir ki?
Gaye başka...

aldı. Kendisi valizi yer
leştirdi. Fişleri bana 
verdi. ‘Ben gelirsem 
beni Balıkesir de 
yakalarlar’ diyerek, ben
imle gelmedi. Bana 15 
milyon lira para verdi. 
Ben Balıkesir’e hareket 
ettim. Susurluk’ta oto
büs durunca annemi 
arayıp, beni karşıla
maları istedim. Saat 
03. oo de Balıkesir’e 
geldiğimde annem ve 
ağabeyim bizi karşıladı. 
Durumu onlara anlatınca 
ağabeyim beni eve 
götürmedi, doğrudan 
jandarma karakoluna 
götürdü.”
Küçük Emirhan’ın acılı 
ölümü sonunda dün 
Balıkesirden Bursa Adli 
Tıp Kurumuna gelen 
babası oğlunun cesedini 
alarak Balıkesir’e 
götürdü. £mirhan bal- 
akesir’de toprağa veril
di. Bu arada küçük 
Ahmet Efe’nin dövülme
si nedeniyle Murat 
Toprak’ın şimkayeti 
sonucu 7 ay ceza alması 
sırasında mahkeme 
hakiminin melaat 
Semiz’e “kızım sana bu 
adamdan hayır yok. Git 
annenin evinde 
kal”dediği ve adliyede 
para toplanarak 
MKelahat semiz’in 
Balıkesir’e gönderildiği 
öğrenildi.
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Görevlerinde başarılı çalışmalar yapan yöneticileri Kaymakam Mehmet Baygül 
Takdirname ile ödüllendirdi.

Başarılı yöneticilere takdirname
Vergi 

rekortmenleri
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Görevlerinde 
başarılı çalışmalar 
yapan yöneticileri 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
Takdirname ile 
ödüllendirdi. 
Tayini çıkan Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan, 
Emekli olan 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Emir 
Şahin ile Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mümin Torlak 
başarılı hizmet
lerinden dolayı 
takdirname aldılar. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
makamında 
yapılan törende 
Hükümet 
Binasındaki birim 
müdürleri de 
katıldı.
Gemlik Vergi 
Dairesinde başlat
tığı otomasyon 
çalışmaları ile bil
gisayar sistemine 
geçilmesinde 
başarılı çalışmalar 
yapan Yakup 
Ceylan ile 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu'nun yeniden 
restorasyon çalış
malarında hizmeti 
olan ve Emekliliğe 
ayrılan Emir 
Şahin'e 
takdirname veren 
Kaymakam 
Baygül, çalış
malarından dolayı 
kendilerine 
teşekkür etti. 
Şehit Etem 
İlköğretim Okulu 
Müdürü mümin 
Torlak ise fakir 
bölgede bulunan 
okulun 
ihtiyaçlarını 
karşılamada gös
terdiği gayreti ve 
açtığı okuma 
yazma kurslarının 
başarıya ulaş
masındaki hizmeti 
nedeniyle 
Takdirnameyle 
ödüllendirildi.

Kaymakamlık 
müessesesinin 
ceza müessesesi 
olmadığının bir 
kez daha altını

çizen Baygül, 
"Tüm 
arkadaşlarımın 
çalışmalarından 
son derece mem

nunum. Bu 
takdirnameler hep
imize verilen bir 
ödüldür" dedi.

Dünden devam;
49- Feridun KAHRAMAN 18.635,00
50- Muhammed ETKESER 15.698,12
51-Tamer DÜNDAR 17.532,57
52- Mustafa Kemal NALCI 16.850,00
53- Neriman AY 16.183,84
54- Şeyda SARAL 15.988,15
55- İbrahim Fehmi KULABER 15.839,35
56- Uğur ŞİMŞEK 15.568,65
57- Haşan BAYER 15.245,01
58- Koray GÜNEŞ 15.057,08
59- Yadigar AKIN 14.947,39
60- Ünal BAYER 14.740,17
61- Murat SÜMER 14.129,17
62- İbrahim ERSÖZ 13.951,65
63- Berrin KAHRAMAN 13,944,58
64- Mehmet KAHRAMAN 13.870,63
65- A. Murat SOLAKSUBAŞI 13.829,09
66- Fatma Berna KISTAK 13.768,82
67- Yalçın GÜLOVA 13.647,54
68- Ahmet GENCER 13.645,99
69- İbrahim ETKESER 11.202,72
70- Gökhan TAYLAN 13.529,25
71- Tevfik SOLAKSUBAŞI 13.076,28
72- Tuğran SELÇUK 12.904,38
73- Erdoğan BARUTÇUOĞLU 12.655,88
74- Hürkan KARABOGA 12.310,20
75- Oya KILIÇ 12.210,58
76- Abdullah KAVLAK 12.129,09
77- Alaattin AKCAN 11.970,48
78- Atila ETKESER 10.047,44
79- İbrahim ÇAKAR 11.746,49
80- Ekrem AKIN 11.399,52
81-Yusuf ÇALIŞKAN 11.296,19
82- Talat KARAKAŞ 11.284,57
83- Ali ATAN 11.293,26
84- Kaya TURA 10.891,59
85- Ersin YAVUZ 10.586,20
86- Hüseyin SÖNMEZ 10.558,58
87- Levent Süha GİRGİN 10.408,03

Ziraat Bankası’na
ATM yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSO 
Gemlik'te 12 bin 
emekliye hizmet 
veren, Ziraat 
Bankası'na ikinci 
ATM cihazı 
yapılıyor.
Pazar günü yer
ine yerleştirile
cek olan ATM 
cihazının yeni ve 
sıfır olduğu 
bildirilirken eski
ATM cihazının da 
yenileneceği 
öğrenildi.

Uzun zamandan 
beri banka 
önünde kuyruk
ların oluşması 
emeklileri sıkın
tıya sokarken ikin

ci ATM cihazının 
gelmesi rahatlık 
sağlayacak.
Yaz aylarında 
gelen 
yazlıkçılarında 
Ziraat bankası 
ATM'lerinden fay
dalandığı göz

önüne alındığında 
yaklaşık 20 bin 
emekliye hizmet 
veren ATM 
cihazlarının son 
sistem Siemens 
marka olacağı 
belirtildi.
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AK Parti İlçe Yönetimi, Sivil Toplum örgütlerine yönelik 
kahvaltılı toplantı düzenledi.

Akp’den
kahvaltılı toplantı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AK Parti İlçe 
Yönetimi, Sivil 
Toplum Örgütler
ine yönelik kah
valtılı toplantı 
düzenledi. 
Cumartesi günü 
saat 10.00 da 
Milton 
Gazinosunda 
yapılacak toplan
tıda siviktoplum 
örgütlerinin 
düşünce ve pro
jeleri hakkında 
bilgiler alınacak. 
İlçe Başkanı 
Enver şahin, 
yaptığı açıklama
da. temsili 
demokrasinin 
çoğulcu, 
katılımcı ve yarış
macı niteliğini 
parti olarak

önemsediklerinin 
altını çizerek, 
"Bu özelliklerin 
hayata geçir
ilmesinde verimli, 
kaliteli ve 
denetimli bir 
kamu yöneti

minin kurul
masında ve 
sürdürülmesinde, 
sivil toplum 
örgütlerinin 
önemine ve 
vazgeçilmezliğine 
inanıyoruz" dedi.

II Birincisi karateciler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'da yapılan 
Yıldızlar Karate 
Şampiyonası'nda 
kilolarında İl 
Birincisi olan 
başarılı öğrenci
ler Sivas'a gitti. 
9-10 Nisan 2005 
günü Sivas'ta 
yapılacak 
Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası'na 
katılacak olan 
11 Eylül İlköğre
tim Okulu 7/D 
sınıfı öğrencisi 
M. Haşan 
Demirci, 50 kilo
da Gemlik'i tem
sil edecek.
Okul bahçesinde 
toplanan sınıf 
arkadaşları ve 
öğretmenleri 
Haşan Demirci'yi 
alkışlar arasında 
uğurlarken ken
disinden başarı 
beklediklerini 
söylediler. 
DİĞER 
ŞAMPİYON 
ATATÜRK'TEN 
Öte yandan

Sınf arkadaşları ve Öğretmenleri Haşan 
Demirci’yi uğurlarken

Bursa'da yapılan 
İl Birinciliğinde 
60 kiloda birinci 
olan Atatürk 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Uğur 
Gülhan, birlikte

Sivas'a gidecek
leri arkadaşı 
Haşan Demirci ile 
birlikte Gemlik'e 
şampiyon olarak 
döneceklerini 
söyledi.

SATILIK
VİLLA

Umurbey Polatkan Caddesi’nde 
restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA
Tel : 513 96 83

J-J i] J MI S MI 
^-\"T J M J OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00

ABONE OLDUNUZ MU?
K&fez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Talabani’nin Devlet Kte davasında simim1
Başkanlığı kutlanıyor
Irak Kürtleri'nin 

"amca"sı olarak 
kabul edilen Celal 
Talabani’nin 
cumhurbaşkanı 
seçilmesi üzerine, 
Erbil halkı sokak
lara dökülerek kut
lamalara başladı. 
1975 yılında 
Kürdistan 
Yurtseverler 
Birliği'ni (KYB) 
kuran Talabani, 
1980'lerde Saddam 
Hüseyin rejimine 
karşı ayaklandı. 
1933'te Bağdat'ın 
400 kilometre kuzey 
doğusundaki 
Kalkan Köyü'nde 
doğan Talabani, Irak 
yönetimine karşı 
1961 yılında gerçek
leştirilen ayaklan
maya katıldı. 
Talabani bugün Irak 
Parlamentosu'nda 
gerçekleştirilen

BAYRAM OĞLU’ N DAN 
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

seçimde, 275 san- 
dalyeli meclisten 
227 oy alarak res
men Devlet 
Başkanlığı'na seçil
di. Böylelikle 
Talabani, Irak tari
hinde seçimle yöne
time gelen ilk devlet 
başkanı oldu. 
Seçim sonuçlarının 
açıklanmasından 
hemen sonra Erbil 
halkı sokaklara 
döküldü ve Celal 
Talabani’nin Devlet 
Başkanlığı'na getir

ilmesini coşkuyla 
kutlamaya başladı. 
Şehrin her bir tarafı 
Talabani posterleri 
ile donatıldı ve halk, 
gelin arabası gibi 
süslediği arabalarıy
la caddelere akın 
etti.
Erbil halkı, 
Kürdistan bayrakları 
ve Talabani poster
leri ile "Yasasın 
Başkan", "Yaşasın 
Kürtler" sloganları 
atarak kutlamalara 
katıldı.

Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 
(AİHM), Kıbrıs Rum 
kesiminden Türkiye 
aleyhine yapılan 
şikayetlerde "pilot 
dava" seçilen 
başvurunun ince
lenmeye alınmasını 
kabul etti.
AİHM, bununla bir
likte, KKTC'de 
kurulan ve 
Rumların mal ve 
mülk iddialarım 
araştırmakla 
görevlendirilen 
tazmin komisy
onunun, eksiklik

Knıas'a teı ijiil Jıl
Kırgızistan'da Narın 
Eyalet 
Mahkemesi'nin 33. 
bölgede seçimleri 
iptal etmesini 
protesto eden kişiler, 
valilik ve adliye 
binalarını işgal ettiler. 
Öte yandan, 
Kırgızistan Merkez 
Bankası'nın 
Calalabad Şubesi'nde 
500 bin dolar kadar 
para kayboldu, 
adaylardan 
Karganbek 
Samakov'un taraftar
ları, mahkeme 
kararının adil 
olmadığını öne sür
erek, Samakov'un 
seçim yasasını ihlal 
etmediğini iddia ediy
orlar.
Sayıları hakkında 
çelişkili bilgiler ver
ilen ve işgal sırasın
da herhangi bir 
engellemeyle 
karşılaşmayan 
eylemcilerin, mahke
menin kararı düzeltil- 
inceye kadar işgali 
sürdürecekleri belir

lerini tamamlaması 
halinde kabul 
edilebileceği 
mesajını verdi. 
Rumlar, bu komisy
onun gayri meşru 
olduğunu iddia 
ediyorlardı.
AİHM'nin ileride 
Rum davalarını 

tildi.
MERKEZ 
BANKASININ 
500 BİN DOLARI 
KAYIP 
Öte yandan, 
Kırgızistan Merkez 
Bankası'nın 
Calalabad Şubesi'nde 
20 milyon Som (yak
laşık 500 bin dolar) 
kayboldu.
Kırgızistan 
Başsavcılığı, ayak
lanma sırasında 
Merkez Bankası'nın 
Calalabad Şubesi'nde 
bulunan 100 milyon 
som'un, muhafaza 
edilmek üzere Eyalet 
İçişleri Dairesi'ne 
gönderildiğini, ancak 
bu paranın daireye 

tazmin komisy
onuna göndermesi 
halinde, 
Kıbrıs Rum kesi
minden gelen ve 
Türkiye için sorun 
yaratan davaların 
seyri önemli ölçüde 
değişecek.

20 milyon som eksik 
olarak geldiğinin 
belirlendiğini 
açıkladı.
Başsavcılık, olayla 
ilgili soruşturmanın 
başlatıldığını duyur
du.
Başsavcılık ayrıca, 
ülkenin en büyük 
GSM operatörü olan 
ve devrik lider Askar 
Akayev'in oğluna ait 
olduğu iddia edilen 
BİTEL'in de incele
meye alındığını açık
ladı.
Başsavcılık, anonim 
şirket yapısındaki 
BİTEL'in resmi sahip
lerinin kimler 
olduğunu belirle - 
meye çalışacak.

ELEMAN ARANIYOR
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

Bilgisayar kullanabilen tecrübeli bayan muhasebeci 
ve pompa görevlisi elemanlar alınacaktır.

Müracat Tel: 0.224 522 81 90 - 522 81 04
Faks Tel: 0.224 522 82 65

YELTEKİNLER PETROL
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Başbakanlıkla TCK zirvesi
Basın Konseyi 
Başkanı Oktay Ekşi, 
yeni Türk Ceza 
Kanunu'nda (TCK) 
basın özgürlüğünü 
kısıtlayan maddelerle 
ilgili gazetecilerin 
taleplerini iletmek 
üzere Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüştü. 
Ekşi, Başbakan 
Erdoğan'a gazeteci
lerin taleplerini 
içeren 13 maddelik 
bir rapor sundu. 
Başbakanlık Merkez 
Bina'da yaklaşık 1 
saat süren görüşm
eye Ekşi'nin yanı şıra 
Hürriyet Gazetesi İcra 
Kurulu Başkam 
Vuslat Doğan 
Sabancı, Basın 
Konseyi Yüksek 
Kurulu Başkanı 
Turgut Kazan, Zaman 
Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ekrem 
Dumanlı ve Vatan 
Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Tayfun 
Devecioğlu katıldı. 
Görüşmede hükümeti 
temsilen Devlet 
Bakanı Beşir Atalay 
ve Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek hazır 
bulundu.
Görüşmenin ardın
dan Başbakan hk'tan 
ayrılırken gazete
cilere bir açıklama 
yapan Oktay Ekşi, 
Başbakan Erdoğan'ın 
daveti üzerine buraya 
geldiğini ve TCK ile 
ilgili görüş alış ver
işinde bulunduklarını 
söyledi. Gazetecilerin 
kendi pratiklerini

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 
Klirek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi

..TMC.sintine pompası. . ve a/ger malzemeler ılehızmeıınızdeyız

Irksın
ömerbey M ah. üstün Sok. 16/A 

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

aktardığını ve 
Hükümetin buna 
nasıl yaklaştığını 
öğrenme fırsatı bul
duklarını dile getiren 
Ekşi, "İtiraf edeyim 
ki, Başbakanhk'tan 
memnuniyetle ayrılıy
orum" dedi. TCK ile 
ilgili Nisan ayında 
değişiklik öngören 
bir tasarının tamam
lanacağını, bu 
tasarının da Mayıs 
ayında yasalaşacağı 
izlenimini aldıklarını 
vurgulayan Ekşi, 
Başbakan Erdoğan'a 
13 maddeden oluşan 
bir rapor sunduk
larını bildirdi. 
Erdoğan'ın yak
laşımını son derece 
iyimser bulduğunu 
anlatan Ekşi, gazete
cilerin sorularını da 
cevaplandırdı. 
Ekşi, Dâşüdkaıı 
Erdoğan'ın 'Bazı 
gazeteciler iş takibi 
yapıyor' yönündeki 
sözlerinin 
görüşmede gündeme 
gelip gelmediğinin 
sorulması üzerine, 
"Biz o konulara 
girmedik. Bir gazete
ci olarak sorgulama 
amacıyla girseydim, 
yakasını bırak
mazdım. Oyunun 
kuralları var. Hangi 
amaçlarla görüşmeyi 

yapıyorsanız, o 
çerçevede kalırsınız. 
Karşı tarafı bir sür
priz ile karşı karşıya 
bırakmak zarafet 
kurallarıyla bağdaş
maz" şeklinde konuş
tu.Ekşi, toplantıda 
bundan sonraki çalış
malara meslek kuru
luşlarından da iki 
temsilciyle katıl
masını karar
laştırıldığını bildirdi. 
Ekşi, Basın Konseyi 
Yüksek Kurulu
Başkanı Kazan ve 
Sabah Medya Grubu 
Hukuk Danışmanı 
Mehmet İplikçioğlu'- 
nun da Bakanhk'taki 
komisyon çalış
malarına katılacağını 
açıkladı.Başbakan 
Erdoğan'dan 15 
Mart'ta randevu 
isteyen, ancak 13 
ğuri öu iaı'eoe cevap 
gelmeyince talebini 
geri çektiğini açık
layan Ekşi, Başbakan 
Erdoğan'ın Özel 
Kalem Müdürü 
aracılığıyla Cuma 
günü kendisini 
aradığını söyledi. Bu 
konunun görüşmede 
gündeme gelmediğini 
belirten Ekşi, "Sayın 
Başbakan görüşme 
arzusunu cuma 
akşam bana söyledi, 
demekle yetindi.

haniıMıistHmHilı
Adalet Bakanlığı ve 
İçişleri Bakanlığı, 1 
Haziran 2005 tari
hinde yürürlüğe gire
cek olan yeni TCK ile 
tamamlayıcı yasal 
düzenlemelerin alt 
yapısını hazırlanan 
yönetmeliklerle oluş
turuyor.
Hazırlanan 'Adli 
Önleme Aramaları 
Yönetmeliği' ile kol
luk güçleri tarafından 
yapılacak aramaların 
esas ve usulleri 
belirlendi.
Yönetmeliğe göre 
savcının yazılı emri 
olmadan arama ve el 
koyma yapılamaya
cak, Savcının yazılı 
emri olmadan kims
enin üstü, özel kağıt
ları, eşyası ve aracı 
aranmayacak, konu
tuna girilmeyecek ve 
eşyalarına el konul
mayacak.
Kolluk birimleri savcı 
olmadan avukat

KPSS 2-3 Temmıız’da yapılacak
A grubu kadrolar ile 
öğretmen adaylarına 
yönelik Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSS), 2-3 
Temmuz 2005 tarih
lerinde yapılacak. 
Başvurular, 11-18 
Mayıs 2005 tarihleri 
arasında yapılacak. 
Sınava, A grubu 
kadrolara girmek 
isteyenler ile öğret
men adayları 
başvurabilecek. 
A grubu, müfettiş 
yardımcılığı, uzman 
yardımcılığı, denet
men yardımcılığı, 
aday meslek 
memurluğu 
(Dışişleri Bakanlığı) 
ve maiyet 
memurluğu (kay
makam adaylığı) gibi 
kadrolardan oluşuy
or. A grubu ve öğret
menlik kadrolarına

bürolarında arama 
yapamayacak. Hakim 
ve mülki amirin yazılı 
emri olmadan 
derneklerde hiçbir 
arama gerçekleştir
ilmeyecek. Ancak 
hakkında gıyabi 
tutuklama kararı ver
ilenler ile bu kişilerin 
kullandıkları araçlar 
emre gerek olmadan 
aranabilecek.
Yönetmeliğe göre 
güvenlik güçleri artık 
bilgisayar kaydı, 
evrak ve doküman 
incelemeyecek. Ele 
geçirilen doküman 
mühürlenerek 

yönelik yapıldığı için 
KPSS'ye sadece 
lisans mezunları 
ğirebilecek. 
İlköğretim, 

ortaöğretim ve ön 
lisans mezunlan 
bu sınava alınmaya
cak. Başvuru işlem
leri, ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
lerinin açacakları 
bürolarca yürütüle
cek. Adaylar başvu
ru evrakını, 
4 YTL karşılığında 
alabilecek.
Sınavın 2 Temmuz 

savcılığa gönderile
cek. İnceleme, savcı 
ve hakim tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Savcılık talimatı ile 
yapılan üst aramaları 
aynı cinsten görevlil
er tarafından gerçek
leştirilecek. Aranan 
kişiyi kimsenin 
görmemesi 
sağlanacak. Arama 
kişinin utanma duy
gusunu en az ihlal 
edecek bir şekilde 
yapılacak ve arama 
sırasında bedene 
dokunulmaması için 
gerekli özen göster
ilecek

Cumartesi günü 
yapılacak sabah otu
rumuna girecek 
adaylar 35 YTL, bu 
oturuma ek olarak 
diğer oturumlardan 
en az birine girecek 
adaylar da toplam 
45 YTL sınav ücreti 
ödeyecekler.
Adaylar, başvurma 
belgesi ile sınav 
ücretinin yatırıldığını 
gösterir banka 
dekontunu, 18 
Mayıs'a kadar aldık
ları yerlere teslim 
edecekler.

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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W di Mi telsi»' M Erkan Mumctfdan sıipriz a;ıl<lmi
CHP'nin asker 
kökenli milletvekili 
Değerli; askerlik 
süresinin 12 aya 
indirilmesi gerek
tiğini savundu. 
Değerli, gerekçesini 
şöyle anlattı.. 
Askerliğin 12 aya 
indirelmesi 
düşüncesine 
CHP'den destek 
geldi.. Değerli "Süre 
olarak askerlik bana 
göre de uzun”dedi. 
CHP Ankara 
Milletvekili ve Milli 
Savunma 
Komisyonu üyesi 
İsmail 
Değerli;askerlmiğin 
kısa süre önce 18 
aydan 15 aya 
indirildiğini hatırla
tan Değerli, sözleri
ni şöyle sürdürdü; 
"Bana göre; 15 ay 
12 aya,12 ayın sekiz 
aya, altı ayında 3 
aya indirilmesi 
uygundur.Eğer bu 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin çalış
ma sistemini boz

muyorsa. Bir sıkıntı 
zarar vermiyorsa 
uygun bir 
düşüncedir." 
Kuvvet komutan
larının da böyle bir 
düşünce içerisinde 
olabileceğini vurgu
layan Ankara 
Milletvekili İsmail 
Değerli, "Dünya 
orduları artık pro- 
fesyonelleşiyor.Sila 
hlar da artık pro
fesyonelleşiyor. 
Teknik bilgi 
dayanan bir yapılan
maya gidiyor.
Türkiye bir an önce 
her konuda kısıtla
ma yapıp

'Profesyonel 
Ordu'ya geçip bu 
şekilde örgütlen
mesi daha uygun 
olur.Biz milyonlarca 
kişiyi beslemek- 
tense Daha aktif, 
daha etkili yapıya 
gitmemiz gerek
tiğine inanıyor" diye 
konuştu.
BEDELLİ'YE KARŞI 
Ankara Milletvekili, 
bedelli askerlik 
uygulmasaına da 
başından beri karşı 

olduğunu, vurguladı 
ve "Bedelli askerlik 
Anayasa'nın eşitlik 
ilkesine de 
aykırı"dedi.

ANAP Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu, kongre 
konuşmasındaki, 
"CHP'den geçenlere 
ne verdin? Sen mi 
söyleyeceksin, ben 
mi söyleyeyim?" 
çağrısı ile ilgili 
bugün bir yazılı 
açıklama yaptı. 
Mumcu, kongre 
konuşmasındaki, 
"CHP'den geçenlere 
ne verdin? Sen mi 
söyleyeceksin, ben 
mi söyleyeyim?" 
çağrısının 
"Başbakan Recep 
TayyipErdoğan'ı, 
siyasi ve ahlaki vic
dan doğrultusunda, 
iddia ve ithamlarının 
gereğini yerine 
getirmeye davet 
niteliğinde" 
olduğunu kaydetti. 
ANAP Genel 
Başkanı Mumcu, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, ANAP 4. 
Olağanüstü Büyük 
Kongresi'nde yap
tığı konuşmayla 
ilgili olarak basında 

yer alan bazı 
haber ve 
yorumlar 
dolayısıyla 
açıklama 
yapma 
gereğinin doğ
duğunu ifade 
etti.Mumcu, 
konuşmasında ifade 
edilen hususların 
kendiliğinden gün
deme gelmediğini, 
konuşmasının haber 
ve yorumlara konu 
olan bölümünün 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
partisinden 
istifa eden mil
letvekillerine yöne
lik "Rozetlerini açık 
artırmaya çıkarmak" 
yönündeki 
ağır ithamına 
cevaben dile 
getirildiğini ifade 
etti. Kongre konuş
masındaki, 
"CHP'den geçenlere 
ne verdin? Sen mi 
söyleyeceksin ben 
mi söyleyeyim?" 
çağrısının, "Sayın 
Erdoğan'ı,

siyasi ve ahlaki 
vicdan doğrultusun
da, iddia ve itham
larının gereğini yer
ine getirmeye davet 
niteliğinde" 
olduğunu bildiren 
Mumcu, şunları 
kaydetti: 
"Konuşmamda 
atıfta bulunduğum 
hususların önemli 
bölümü kamuya 
açık, geriye
kalan da Ankara 

Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
elinde ve Maliye 
Bakanlığı Hesap 
Uzmanları kayıt
larında bulunan ve 
yakın zamanda bir 
soruşturma 
vesilesiyle ortaya 
çıkan bilgilerdir, 
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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Fonda 15 milyar birikti Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İşsizlik Sigortası 
Fonu'nda bugüne 
kadar 14 milyar 955 
milyon YTL birikti. 
Bu arada 2005 Mart 
ayında 84 bin 229 
kişiye, 22.milyon 
285 bin YTL ödeme 
yapıldı.
Türkiye İş Kurumu

•* Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
İşsizlik Sigortası 
fonu ile ilgili rakam
lar açıklandı. Buna 
göre, 2005 yılı Mart 
ayında, 84 bin 229 
kişiye toplam 22 
milyon 285 bin 85 
YTL ödeme yapıldı. 
31 Mart 2005 tarihi 
itibariyle, Fonun 
toplam gelirleri; 4 
milyar 581 milyon 
YTL işçi ve işveren 
primi (gecikme

. zammı dahil), 1 mil
yar 575 milyon YTL 
devlet katkısı, 7

- milyon 774 bin YTL 
İdari Para Cezası ve

PTT’derı on-line atağı
PTT on-line hizmet 
veren işyerlerinin 
sayısını bin 882'ye 
yükselterek 
Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek rakamına 
ulaştı.
PTT Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, PTT, PTT-Bank 
konsept modeli 
çerçevesinde on-line 
atağı başlattı. PTT, 5 
Nisan 2005 tarihi 
itibariyle Türkiye

Trabzon İli Maçka İlçesi Nufus Müdürlüğünden 
aldığım nufus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yusuf YILDIRIM

KörfezGRUP 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

Mehmet Tekbaş

8 milyar 789 milyon 
YTL faiz geliri olmak 
üzere toplam 14 mil
yar 955 milyon YTL 
olarak gerçekleşti. 
Fonun toplam var
lığı, işsizlik sigortası 
giderleri 525 milyon 
595 bin YTL ve 
ücret garanti fonu 
gideri 6 bin 151 YTL 
düşüldükten sonra, 
14 milyar 429 mily
on YTL oldu. Mart 
2005 itibariyle 
toplam fon var
lığının; yüzde 
62,56'sı bono, yüzde 
25,90'ı tahvil, yüzde 
5,55'i mevduat, 
yüzde 4,85'i döviz 
cinsi tahvil, yüzde 

genelinde 822 şube, 
bin 60 merkez olmak 
üzere toplam bin 882 
işyerinde otomasy
on; yani on-line 
hizmeti verir duruma 
geldi. Bu sayede 
vatandaşların 
değişik işlemlerini 
de anında gerçek
leştirebilen PTT, şu 
an 52 adet değişik 
hizmet posta ve 
banka hizmeti sun
abiliyor.
PTT Genel Müdürü

1,11'i dövize endek
sli tahvil, yüzde 
0,03'ü de döviz tev
diat hesabından 
oluşturdu. Fonun 
2005 yılı Mart ayı 
getirisi yüzde 2.2 
olurken, Mart ayı 
getirisi, döviz sepeti 
(yüzde 5,5) değişi
minin altında, ÜFE 
(yüzde 1,26) değişi
minin üzerinde 
gerçekleşti.
Fonun yıllık getirisi 
yüzde 27.5 olarak 
gerçekleşirken, aynı 
dönem itibariyle 
ÜFE artışı yüzde 
11,33 döviz sepeti 
değişimi ise yüzde 
7,6 oldu.

Rahmetli Mehmet Tekbaş’ı 
size bu sütunlardan eksiksiz 
olarak tanıtmıştım.

Zira rahmetli bu kişinin 
Gemlik’te hiç bir yakınıkalma- 
mamıştı. Ben de size kendi 
çabalarımla edindiğim bilgileri 
sizlere eksiz nakletmişim.

En yakın arkadaşı halen 
aramızda bulunan İbrahim 
Üre’nin yardımları ile rahmetli 
Mehmet Tekbaş’in kızı Elçin 
Tekbaş Öner’den aldığım 
mektubu size nakladiyorum;

Doğum: 1926
Ölümü: 1979
Gemlik’te doğdu. Bursa 

Ticaret Lisesi’ni bitirdi. 
Askerliğini Yavuz gemisinde 
bahriyeli olarak yaptı. 
Askerliği sırasında Donanma 
Futbol Takımında oynadı.

bütün, bütün kulüplerin 
tanıdığı bir kimseydi.

Rahmetlinin hastalığı 
sırasında kendisini yanhz 
bırakmayan sayın İbrahim Üre 
ile aralarında geçen nükte 
dolu yazıyı yazmak isterim;

Mehmet Tekbaş ile İbrahim 
Üre doktora giderler. Dr. 
Mehmet’e ve İbrahim’e; "Beni 
ölünce Gemlik mezarlığına 
gömmeyin” der. İbrahim sorar

-Neden?
-Yahu Gemlik mezarlığında 

her siyasetten bütün insanlar 
var. Ben onlarla geçinemem, 
Umurbey’de sadece Demokrat 
Parti’liler var. Hiç olmazsa 
onlarla konuşurum. Der.

Mehmet Tekbaş’ı ben 1959 
yılında Suğnipek 
Fabrikası’nda tanıdım. Adeta

İbrahim Şahin, son 2 
yılda PTT'nin 34 yeni 
anlaşmaya imza 
attığını belirterek, 
"Halkımızın günlük 
yaşamını kolaylaştır
ma yönünde hizmet 
yelpazesini artırarak 
devam edeceğiz" 
dedi. Şahin, 
PTT'Inin yaklaşık 2 
asırlık deneyimiyle 
vatandaşlara hizmet 
veren ender kuru
luşlardan olduğunu 
ifade etti.

Askerlik öncesinde olduğu 
gibi askerliktensonrada futbol 
hayatını devam ettirdi. Adalet 
ve Vefa’da oynadı. Beşiktaş 
kulübünün teklifini ise evlilik 
hazırlıklarından dolayı geri 
çevirdi.- Bursa Güven ve 
Pınarspor’da oynadı. 1962- 
1963 yıllarında; İzmir’de 
İzmir’de ünlü hoca Sulhi 
Karan’ın öğrencisi olarak 
öğrencisi olarak antranörlük 
kursuna katılması ile antranör
lük yaptı. 1967 yılında Antalya 
Sümerbank poplun 
Fabrika’sına tayın oldu. Kısa 
sürede fabrika bünyesinde
Poplinspor’u kurdu. 1967-1968

bir sene oynadığını iyi hatırlıy
orum. Ben de o yıllarda 
Elektrik takımında oynuyor
dum.

Birinci Mehmet Tekbaş 
yazımı bu yazımla ( aradan 
zaman geçsede) tamamlamış 
oldum.

Kıymetli kızı Elçin hanıme
fendiye sonsuz teşekkürler.

Allah’ın rahmeti seninle 
beraber olsun değerli insan.

Fotoğraftaki uzun boylu kişi 
eski Beşiktaş’tı futbolcu, rah
metli Şevket Yorulmaz ve 
Mehmet Tekbaş.

Resmin, baki kalan bu

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

yıllarıda hakemlik kursları
na katıldı. Çeşitli takımlar
da hocalık yaptı. 1968- 
1969 yıllarında orta 
hakemlik yaptı. 1975 yılın
da B.N.G.E’ye tayin oydu. 
1976 yılından 1978 yılının 
sonunu kadar sporla iç içe 
yaşadı. 1979 yılının sonun
da hastalanıp yatağa 
düştü. 29 Mayıs 1979 yılın
da Tann’nın rahmetine 
kavuştu.

Üç kız, bir erkek olmak 
üzere dört çocuk babası 
idi.

Rahmetli Mehmet 
Tekbaş, Fenerbahçe’n 
Lefter’le çok yakın 
dostluğu vardı. Zaman 
zaman Lefter’in, Tekbaş’ı 
Umurbey’deki evinde 
ziyaret ettiği biliniyor.

Futbol camiasında

kubbede hoş bir hatıra.

Gümüşhane İli Torlu ilçesi Nufus 
Müdürlüğünden aldığım 

nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Engin KADI
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Üvey anne olmak...
Daha önce başın
dan bir evlilik 
geçmiş biriyle 
evlenirken dikkate 
almanız gereken 
birçok şey var. 
Bunlardan biri de; 
başkasının 
çocuğunu 
yetiştirirken 
bununla başa çıkıp 
Çıkamayacağınız... 
Üvey anne olmak 
bir insanın hayatı 
boyunca yük
leneceği en zor 
rollerden biri hiç 
kuşkusuz. İnsan
ların aklında üvey 
anne kavramına 
ilişkin çocukluktan 
kalma kötü, hain, 
kıskanç gibi olum
suz düşüncelerin 
olduğu da göz 
önüne alınırsa 
işiniz gerçekten 
zor...
Bir yandan biyolo

jik olarak dünyaya 
getirmediğiniz bir 
çocuğun sorumlu
luğunu üstlenirken 
öte yandan da 
içine girdiğiniz 
yeni aileye uyum 
sağlamanız bek
lenecek sizden. 
Hiç huyunu 
suyunu 
bilmediğiniz 
çocuğu sevmek en 
azından onun 
bakımını üstlen
mek zorunda kala
caksınız. Bu, 
çocuk için de 
kolay olmayacak. 
O da hiç tanı
madığı bir kadını 
sevecek. Üstelik 
biyolojik anne ve 
çocuğu arasında 
doğumdan itibaren 
otomatik bir sevgi 
bağı kurulurken siz 
öpücükleri ve 
sevgi dolu sözcük
leri hak etmek için 
çabalayacaksınız. 
Bu büyük sorumlu
luğun altına gir
erken önerilerimizi 
dikkate alırsanız 
mutlu bir aile kura
bilirsiniz.
Rolünüze iyi hazır

lanın: Her ne kadar 
bunun için hazır 
olduğunuzu 
düşünseniz bile 
daha önce aklınıza 
gelmeyen şeylerle 
karşılaşabilirsiniz. 
Evlenmeden önce, 
katılacağınız yeni 
aileyle ilgili bilgi 
toplamanız aile 
bireyleri arasındaki 
ilişkiler ve son
rasında çıkabile
cek sorunlar 
hakkında size 
ipucu verecektir. 
Bu arada asıl 
önemli olan aile 
içindeki konu
munuzu açıkça 
ortaya koymanız. 
Bu şu anlama 
geliyor; kendinizi 
gösterin ve sakın 
odanıza tıkılıp, 
kalmayın. Aile için
deki aktivitelere 
katılın ve hatta siz 
de bir şeyler 
organize edin. 
Sakın onlara kork
tuğunuzu hisset
tirmeyin. Bir 
yetişkin olarak 
ayaklarınız yere 
basmalı. Onlar sizi 
kendilerinden uza- 

klaştırsalar bile yıl
madan denemeye 
devam edin. 
Sonunda sizin de 
onlar gibi biri 
olduğunuzu anlay
acaklardır. Onlarla 
duygularınızı 
paşlayın. Böylece 
onları kızgınlık
larını, sevinçlerini 
ya da üzüntülerini 
sizinle paylaş
maları için 
cesaretlendire- 
bilirsiniz. Kimi 
zaman da çocuk
ları gerçek 
anneleriyle zaman 
geçirmeleri için 
teşvik edin. Bu 
hem kendinize 
zaman ayırmanızı 
hem de onların sizi 
takdir etmesini 
sağlayacaktır. 
Yavaş olun: Üvey 
anne olmak zor 
olduğu kadar tat
min edici de ola
bilir. Yeter ki siz 
sakin olun ve ken
dinizi olayların 
doğal akışına 
bırakın. Hem ken
dinize hem de 
çocuklara zaman 
tanıyın. Birbirinize 

alışmanız ve aile 
içindeki yerinizin 
oturması için 
gerekli olan en 
önemli şey 
zamandır. Kimi 
zaman düşmanca 
tavırlarla karşıla- 
bilir ve hatta 
kızgınlık anlarında 
gerçek anne 
olmadığınız hatır- 
latılabilir. Tüm 
bunlara hazırlıklı 
olmalısınız. 
Adımlarınızı 
dikkatli bir şekilde 
ve yavaş atın. 
Ancak bu şekilde 
eşinizin ve çocuk
larıyla mutlu bir 
ilişkiniz olabilir. 
Ancak bu arada ilk 
günden itibaren 
onlardan sadece 
saygı beklediğinizi 
gösterin. İlişkinizin 
başında bunu 
sağlayamazsanız 
daha sonra yap
manız çok daha 
zor olacaktır. 
Çocukları anne 
demeye zorla
mayın: Bu yapa
bileceğiniz en 
büyük hata olacak
tır. Zaten zaman

içinde aranızdaki 
ilişkiye bağlı 
olarak kendiliğin
den bir bağ oluşa
caktır. Kimse kim
seyi sevmek, kendi 
çocuğu veya öz 
annesi saymak 
zorunda değil. 
Önemli olan bir
birinizi anlamanız 
ve birbirinize saygı 
göstermeniz.
Arada çok büyük 
bir sevgi olmasa 
da bir aile olunabi- 
lineceği unutulma
malıdır.
Bu arada tam tersi 
miT uuTüıTÎ da 
yaşanabilir. Onları 
karşı sevgi hisset
mezseniz kendinizi 
suçlamayın.

Çocuğunuz arabada ne kadar güvende
Hiç kuşkusuz her 
anne baba için 
çocuklarının araç 
içindeki güvenlik
lerinin sağlanması 
çok önemlidir. Bu 
nedenle de her ne 
kadar lüks gibi 
görünse de araba 
koltuğu kullanmak 
bir gereksinim hem 
de hastaneden çık
tığınızdan andan 
itibaren. Böylece 
olası bir kazada 
tehlike riskini en 
aza indirgemek 
mümkün.
Birçok kişi gibi eğer 
siz de hız yapmam, 
yavaş kullanırım ya 
da çocuğuma sahip 
çıkabilirim diye 
düşünüyorsanız çok 
yanılıyorsunuz.
Yapılan araştırmalar, 
trafik kazalarında 
çocukların araba 
koltuğuna oturtul- 
madığı için büyük 
tehlike altında 
kaldığını ortaya 

koyuyor. 
Bu arada 
çocuğunuz 
ilk başlarda 
koltukta 
oturmak 
istemeye
bilir ve 
sorun 
çıkartabilir.
Böyle bir 
durumda asla taviz 
vermeyin ve en 
başından itibaren 
çocuğunuzu araba
da çocuk koltuğuna 
oturtun. 
Göreceksiniz ki bir 
süre sonra 
çocuğunuz bu duru
ma alışacaktır. 
Ancak tabii araç 
koltuğu kullanmak
tan daha önemlisi 
kullandığınız 
ürünün çocuğunuz 
için uygun olması 
ve sizin onu en 
doğru şekilde kul- 
lanmamzdır. Mesela 
10 kg.'a kadar taşı
ma kapasitesine

sahip bir koltuğa 15 
kilo olan 
çocuğunuzu oturt
manız hiç güvenli 
değildir.
Koltuk satın alırken 
ve kuLanırken;
Piyasada pek çok 
marka araba 
koltuğu bulmanız 
mümkün. Sadece 
bebekler için tasar
lamış olanlar, 
doğumdan 5-6 yaşı
na kadar kullanıla
bilenler...
Seçenekleriniz ağır
lıklara ve yaşlara 
göre değişiyor. Tabii 
fiyatları da markaya 
ve özelliklerine göre 

artıyor. Ancak unut
mamanız gereken 
asıl nokta fiyatın 
yüksek olmasının 
koltuğun en iyisi 
olduğunu anlamına 
gelmediğidir. Bazı 
detaylara dikkat 
ederek bütçenize 
uygun doğru 
koltuğu bula
bilirsiniz.
En önemlisi 
koltuğun 
çocuğunuzun boyu
na, kilosuna, yaşına 
ve tabii arabanıza 
uygun olması. 
Çocuğunuz 
büyüdükçe de 
uygun olanı ile 
değiştirmeyi sakın 
aklınızdan çıkar
mayın. Koltuk satın 
alırken eğer 
çocuğunuz yanınız
da olursa deneyerek 
en uygun olanı 
bulabilirsiniz.
Mutlaka Avrupa 
Güvenlik 
Standardına uygun 

olan onaylı koltuk
ları satın alın ve 
kullanın.
Koltukla ilgili 
ayarlamaları kul
lanım kılavuzundan 
öğrenerek en doğru 
şekilde yap
malısınız. Bu 
nedenle de kul
lanım kılavuzunu 
çok iyi okumalı ve 
gerektiğinde 
yeniden bakmak 
için saklamalısınız. 
Kısa ya da uzun 
olmasını 
önemsemeden her 
yolculuktan önce 
mutlaka koltuğun 
yerine ve 
çocuğunuzun da 
koltuğa iyice yer
leşmiş olduğundan 
emin olmalısınız. Bu 
arada kemer ve 
kayışların da sıkı 
olup olmadığını 
kontrol etmelisiniz. 
Seçeceğiniz 
koltuğun omuz ve 
bel emniyet kemeri

ile birlikte 
çocuğunuzu 
koruyup koru
madığına mutlaka 
dikkat etmelisiniz. 
Kullanılmış, kaza 
geçirmiş ya da 
kemerleri aşınmış 
bir koltuğu kullan
mayın. Bu yüzden 
de daha ucuz olur 
düşüncesiyle sakın 
2. el araba koltuk
larını tercih etmeyin, i 
Çünkü araba koltuk- | 
lan belli bir zaman 
sonra dayanıklılık- । 
larını kaybederler.
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Göz tembelliğinde tedavi süresini kaçırmayın
Göz tembelliği erken 
çocukluk çağında 
ortaya çıkan ve bir 
gözün yeterince 
görememesi şek
linde tanımlanabile
cek bir durumdur. 
Göz tembelliğine her 
100 kişiden 3'ünde 
rastlanmaktadır. 
Göz tembelliği 
ancak küçük yaşlar
da tespit edilirse 
tedavi edilebile
ceğinden ebeveyn
lerin bu konuda son 
derece hassasiyet 
göstererek erken 
yaşlarda çocukların 
göz muayenesi 
olmalarını sağla
maları gerekmekte
dir. Acıbadem Göz 
Hastalıkları Medikal 
Direktörü Doç. Dr 
Bozkurt Şener, 
erken teşhis ve 
düzenli tedavi 
yapılırsa çoğu kez 
normal görmeye

sinX^d*BEBEK(SEED0FCHUCKY)-0CEAN312
bu hafta Rez, Tel: 513 64 06

. ATLAS 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA

ulaşabildiklerini 
belirterek, "9 yaş 
sonrasında yapıla
cak tedavinin fay
dası yoktur. Katarakt 
gibi sebeplerle 
ortaya çıkan göz 
tembelliklerinde çok 
seri davranmak 
gereklidir" dedi. 
Göz tembelliği 
nedir?
Göz tembelliği erken 
çocukluk çağında 
ortaya çıkan ve bir 
gözün yeterince 
görememesi şek
linde tanımlayabile
cek bir durumdur. 
Göz tembelliğine her 
100 kişiden 3'ünde 

İçimdeki Deniz • Balans ve Manevra
Rez. Tel: 512 03 46

rastlanmaktadır. Göz 
tembelliği ancak 
küçük yaşlarda 
tespit edilirse tedavi 
edilebileceğinden 
ebeveynlerin bu 
konuda son derece 
hassasiyet göster
erek erken yaşlarda 
çocukların göz 
muayenesi olmaları 
sağlamaları gerek
mektedir.
Normal Görme Nasıl 
Gelişir?
Bebekler doğduk
larında ancak belirli 
oranlarda göre
bilmektedirler.
(gözlerini kul
landıkça görme 

potansiyelleri art
maktadır) İlk 9 yaş 
içinde görme siste
mi tam olarak 
gelişmekte ve daha 
sonra belirgin bir 
değişiklik olmak
tadır.
Eğer bir göz tüm 
düzeltmelere rağ
men tam kapasiteli 
göremiyorsa bu 
durum kişinin hay
atında olumsuz bazı 
etkilere yol açar. 
Mesela bazı meslek
lerde (askerlik, pilot 
) göz tembelliği olan 
kişiler yer alamazlar. 
Göz Muayenesi ne 
zaman yapılmalıdır? 
Tüm çocukların ilk 
1 yaşta ve 4 yaşına 
gelmeden önce her
hangi bir sorunu 
olmasa da mutlaka 
bir göz doktoru 
tarafından muayene 
edilmiş olması 
gerekmektedir. Bu 
arada doğumdan 
itibaren hem ailenin 
hem de çocuk dok
torlarının bazı tespit
leri li'e gereKiı 
hallerde çok erken 
dönemlerde de göz 
muayenesi yapıla
bilir.
Neler göz tembel
liğine yol açabilir? 
Göz tembelliği göz
lerin normal olarak 

kullanılmasını 
engelleyen her türlü 
durumda ortaya çık
abilir. Çoğu vakada 
göz tembelliğine yol 
açan durumlar kalıt
sal olabilir. Özellikle 
ailesinde göz tem
belliği olan çocuklar 
göz doktoru tarafın
dan mutlaka 
muayene edilmelidir. 
Göz Tembelliğinin 
sebepleri nelerdir? 
Göz tembelliğinin üç 
sebebi bulunmak
tadır. Bunlar şaşılık, 
kırma kusurları ve 
saydam olması 
gerekli göz doku
larında bulanıklıktır. 
Bunları da açarsak: 
Şaşılık:
Gözleri paralel duru
ma getirildiği zaman 
görme bulandığı için 
çocuk bir gözünü 
kullanmaz ve gözde 
tembellik oluşur. 
Kırma kusurları: 
Mevcut olan yüksek 
kırma kusuru nedeni 
ile bir göz 
diğerinden çok 
bulanık görmekte 
ise bu göz görsel 
gelişimini tamamla
yarak tembel hale 
gelmektedir.
Görünüşte gözlerde 
herhangi bir prob
lem olmadığı için 
tespit edilmesi en 

zor olan göz tembel
liği tipi budun 
Aileler çocukların 
gözünde bir kayma 
tespit ettiklerinde 
hemen muayenesini 
sağlamakta ancak 
diğer durumlarda 
genellikle göz 
muayenesi okul 
dönemine kadar 
gecikmekte ve bu 
durumda da çoğu 
kez geç kalınmış 
almaktadır. Bu 
nedenle ilk 
1 yaşta ve 4 yaş 
öncesi tüm çocuk
ların şikayeti olsun 
olmasın ,mutlak 
surette göz muayen
esi olmaları gerek
mektedir.
Saydam olması 
gerekli göz doku
larında bulanıklık: 
Bu durumun başın
da katarakt gelmek
tedir. Bu tip göz 
tembelliği en erken 
gelişen göz tembel
liğidir. Dolayısı ile 
her yeni doğanın 
mutlak bir göz dok
toru tarafından son 
derece kolay bir test 
olan kırmızı yansıma 
testine tabi tutul
ması ve bir anor
mallik halinde acilen 
göz doktoruna 
muayenesi 
gereklidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M
İtfaiye
Polis İmdat 1 55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm Müd. 5131186 
Üçe 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

1
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

■ 
ortam

a:-

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
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

7 NİSAN PERŞEMBE 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Cad. No:17 
Tel: 513 73 94

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2100 

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

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

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Faz : 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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Küçükler Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda 11 Eylül takımı şampiyon oldu.

Turnuvanın en büyüğü; ti Eylül İlköğretim
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
Lig Heyeti ile İlçe 
Spor 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa organ
ize ettiği İlköğre
tim Okulları 
Küçükler 
Kaymakamlık 
Futbol 
Turnuvası'nda 11 
Eylül takımı 
şampiyon oldu. 
İlçe Atatürk 
stadında oynanan 
ve ilk kez düzen
lenen Küçükler 
Futbol 
Turnuvası'nda 
tribünleri doldu
ran öğrenciler 
takımlarını maç 

sonuna kadar 
destekledi.
Ponpon kızların 
renklendirdiği 
final maçına 
Yalçın, bora, 
Süleyman, Samet, 
Berat ve Eyup'lü 
kadroyla çıkan 
11 Eylül takımı, 
Faruk, Mustafa, 
Tarık, Emirhan, 
Emre ve 
Orhan'dan oluşan 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim okulu 
takımını 
5-1 yenerek tur
nuvanın birincisi 
oldu.Maçın 
gollerini
11 Eylül'den 
Samet (4) ve 
Eyüp atarken 
Lale-Kemal tek 
sayısını Bora'nın 

kendi kalesine 
attığı golle 
buldu.
Maçtan sonra tur
nuvanın birinci
sine kupasını 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
verirken İkinciye 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
üçüncüye de 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü 
Mehmet 
Ercümen verdi. 
Düzenlenen 
törende ayrıca 
turnuvanın 
düzenlenmesinde 
emeği geçen ilçe 
lig heyeti'ne 
teşekkür 
belgeleri 
verildi. iwwsr

Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda 
11 Eylül takımı şampiyon oldu.

Belediye Başkanı .Mehmet 
Turgut kupa şerirken 

görülüyor.



Saadet Partisi 10 Nisan Pazar günü İlçe Kongresini yapacak

Recep Aygün yeniden aday
Saadet Partisi 2. olağan genel kurul toplantısını 10 Nisan Pazar günü Belediye Düğün Salonunda saat 14.oo de yapacak. Kapatılan Fazilet Partisi ve 
onun yerine kurulan Saadet Partisinde kurucu başkan ve bir dönem başkanlık yapan Aygüh, dünyeniden aday olacağını söyledi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK DYP’li kadınlar 

fidan dikti

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Doğru Yol Partisi İlçe Kadın Kollarından bir 

gurup bayan, Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi bahçesine 45 adet fıstık çamı dikti 
ler. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden getir
tilen fidanları kendi elleriyle diken DYP’li 
hanımlar, ağaç dikmenin haftası olmayacağını

8 Nisan 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.) söylediler. Haberi sayfa 4’de

Kaymakamın başlattığı köy gezisinde, üç köyün sorunları belirlendi

Köyleri kalkındırma gezileri başladı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Köylerin sorunları
Gemlik’in iki köyünde yedi yıla yakın 

öğretmenlik yaptım.
Son görev yerim Büyükorhan’ın Armutçuk 

Köyü idi.
Köy sorunlarını yakından bilenlerden biri 

sayarım kendimi..
Uzun yıllardır gazetecilikle uğraşmama 

karşın, Haydariye Köyüne 1976 yılında kur
duğum Kalkındırma Kooperatifi ile köyün 
ekonomisine destek bulmaya çaba 
lamıştım.
Attığım toğumu maalesef Haydariyeliler 

yeşertemediler..
Kaymakam Mehmet Baygül, katılımlı bir 

bürokrat grubuyla dün Selimiye, Fındıcak ve 
Şükriye Köylerine gitmiş.

I Köylülerimiz devlet zevatını konuk etmek
ten hoşlanırlar.

Uzun zamandır bu tür bir devlete ağırlıklı 
inceleme gezisinin düzenlendiğini sanmı 
yorum.

Gidilen üç köy de ilçemizin en yoksun köy
leri.

Hele Fındıcak, sanki unutulmuş bir köydür.
Kaymakamımızın bürokratlarıyla yaptığı 

incelemenin çok yararlı olduğunu sanıyo
rum.

Görülen va saptanan sorunlarda köylüye 
destek olunduğunda, o bürokratları 
köylümüz unutmaz ve yaşatır.

Kaymakam Mehmet Baygül Başkanlığında bir heyet, 
Fevziye, Fındıcak ve Şükriye Köylerine giderek, köyleri
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Jandarma 
Komutanı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, İlçe 
Tarım Müdürü, Özel İdare 

Müdürü, Sağlık Grup 
Başkanı ve bir sağlık 
görevlisi dün Fevziye, 
Fındıcak ve Selimiye 
Köylerine giderek, 
muhtar ve köylülerle 
görüştü. Gezide köylerin 
sorunları saptandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

için çalışma başlattı.

Kaymakam Mehmet Baygül, daire müdürleriyle gittiği üç köyde ihtiyaçları sap
tadı. Köylüler, Kaymakam ve daire müdürlerini köylerinde görünce sevindiler

Kaymakam Baygül, tarihi köy hamamını incelerken İlçe heyeti köylerde sorunları köylülerden dinledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

En Önemli An, En Önemli Kişi, En Önemli İş...
Dünden Devam..
Kral, arkasına döndüğünde, bir adamın 

koşarak kendilerine doğru geldiğini gördü. 
Adamın karnına bastırdığı ellerinin altından 
kan sızıyordu. Kralın yanına ulaşınca, kendin
den geçercesine inledi; sonra da bayılıp yere 
düştü. Kral ve bilge kişi, hemen adamın üstün
deki elbiseleri çıkardılar. Karnında büyük bir 
yara vardı. Kral, yarayı elinden geldiğince 
yıkadı; mendiliyle ve. bilge kişinin havlusuyla 
sardı; kanı durdurdu. Adam, bir süre sonra 
kendisine gelince, içecek birşey istedi. Kral, 
dereden taze su getirdi, verdi.

Bu arada akşam olmuş, hava soğumuştu. 
Kral, bilge kişinin de yardımıyla; yaralı adamı 
kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. Yatağa uzanan 
adam, gözlerini kapatıpderin bir uykuya daldı.

Kral, koşuşturmaktan ve yapmış olduğu 
işlerden öylesine yorulmuştu ki eşiğin dibine 
çöktü ve orada uyuya kaldı. Kısa yaz gecesi 
boyunca deliksiz bir uyku çekti.

Sabah uyanınca, yatakta uzanmış ve canlı 
gözlerle dikkatle kendisine bakan yabancının 
kim olduğunu anımsamaya çalıştı. Kralın 
uyandığını gören adam, zayıf bir sesle “Beni 
affedin” dedi Krala.

Kral, “Sizi tanımıyorum. Üstelik, affedilecek 
birşey yapmadınız ki” dedi.

Adam, konuşmasını kesmedi: “Siz beni 
tanımıyorsunuz, ama ben sizi tanıyorum.

Ben, kardeşimi astırdığınız ve mallarını elin
den aldığınız için sizden öç almaya yemin 
etmiş bir düşmanınızın?. Tek başınıza bilge 
kişiyi görmeye gittiğinizi öğrendim ve dön
erken yolda sizi öldürmeye karar verdim. Ama 
akşam olduğu halde dönmediniz. Ben de 
pusuya yattığım yerden çıkıp sizi aramaya 
koyulduğumda, korumalarınıza yakalandım. 
Onlar beni tanıdılar ve öldürmek istediler. 
Ellerinden kurtuldum; ama yaralıydım; yaram
dan kan akıyordu. Siz dün akşam yaramı sar- 
masaydınız, kan kaybından ölürdüm. Ben sizi 
öldürmek istedim; fakat siz benim yaşamımı 
kurtardınız. Eğer yaşarsam, şimdiden sonra en 
sadık köleniz olarak size hizmet edeceğim ve 
oğullarıma da aynı şeyi yapmalarınıemrede- 
ceğim. Affedin beni.”

Kral, düşmanıyla bu denli kolay barıştığı ve 
onun dostluğunu kazandığı için çokmutlu oldu. 
Onu yalnızca affetmekle kalmadı; uşaklarını ve 
kendi doktorunu gönderip onun tedavisini yap
tıracağını da söyledi. Ayrıca, el koyulan tüm 
mallarının geri verileceğini de bildirdi.

Yaralı adamla vedalaşan Kral, kapının önüne 
ı çıktı ve orada yine çiçek tarhı kazan bilgeden, 
sorularına yanıt vermesini bir kez daha istedi. 
“Siz, beklediğiniz yanıtınızı çoktan aldınız” \ 
dedi bilge ve şöyle sürdürdü sözlerini:

“Dün eğer benim güçsüzlüğüme acımayıp şu 
tarhları kazmasaydınız, buradan ayrılacaktınız 
ve geri dönerken şu adamın saldırısına uğraya
caktınız. Yani dün sizin için en önemli an, 
tarhları kazdığınız andı. Sizin için en önemli 
kişi bendim ve sizin için en önemli iş, bana iyi
lik yapmaktı. Daha sonra yaralı adam

koşarak geldi yanımıza. Sizin için en önemli 
an, onunla ilgilendiğiniz andı.

Çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız, o 
adam sizinle barışmadan ölecekti.

Dolayısıyla o zaman sizin için en önemli kişi 
oydu. Ve yine o zaman en önemli işiniz de 
onun için yaptıklarınızdı.” Bilge, bunları 
söyledikten sonra krala bir de öğüt verdi:

“Sizin için en önemli anın, içinde bulun
duğunuz an olduğunu hiçbir zaman unutmayın. 
Çünkü, yalnızca o an, elimizden bir şey 
gelebilir. Sizin için en önemli kişi ise o an bir
likte olduğunuz kişidir. Çünkü hiç kimse, bir 
başka kişiyle bir daha görüşüp görüşmeye
ceğini bilemez. Ve sizin için en önemli iş, iyilik 
yapmaktır. Çünkü, kişinin bu dünyaya 
gelmesinin tek nedeni budur.”

Şehit Etem İlköğretim Okulunda başlatılan "Kitap Okuma" kampanyasındaen^ 
kitap okuyan sınıfa hediyeler verildi

En çok kitap okuyanlara
hediyeler verildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kütüphane 
Haftası nedeniyle 
Şehit Etem 
İlköğretim 
Okulunda 
başlatılan "Kitap 
Okuma" kampa
nyasında en çok 
kitap okuyan 
sınıfa hediyeler 
verildi. Okulun 
2/A sınıfında 
okuyan öğrenci
lerin ortalama 
kitap okuma 
sayısının 40 ile 
50 arasında 
olduğunu 
söyleyen Türkçe 
Öğretmeni ve 
Kütüphane 
sorumlusu Hanim 
Ergüden, birinci 
kademe öğrenci
lerin kitap okuma 
alışkanlıklarından 
mutlu olduğunu 
söyledi.

İlköğretim birinci 
ve ikinci kademe 
öğrencilerinin ayrı 
ayrı değer
lendirildiklerini 
söyleyen 
Ergüden, Okul 
Müdürü Mümin

Torlak ile 2-A 
sınıfı ücretli öğret
meni Fatma 
Sönmez'in öğren
cilerin okuma 
alışkanlığına yön
lendirilmesinde 
büyük payları

olduğunu söyledi. 
Okul yönetimi 
tarafından Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulunda en çok 
kitap okuyan 2/A 
sınıfına çeşitli 
hediyeler verildi.

BURSAHAKÎMİYETVEKENT 
GAMÜlfeHUlMI 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 5133595

sı
OLDUNUZ I!

ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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Kaymakamın başlattığı köy gezisinde, üç köyün sorunları belirlendi

Köyleri kalkındırma gezileri başladı
Kaymakam Mehmet Baygül Başkanlığında bir heyet, Fevziye, Fındıcak ve Şükriye 

Köylerine giderek, köyleri ekonomik yönden geliştirmek için çalışma başlattı.
Seyfettin Şekersöz
Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığın
da, köylere düzenle
nen gezilerin startı 
dağ köylerinden 
başladı.
Gemlik'e en uzak 
dağ köyleri olan 
Feyziye, Fındıcak 
ve Şükrüye köyle 
rine giden 
Kaymakam Mehmet 
Baygül başkanlığın
daki heyette İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman, İlçe 
Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu ile Özel 
İdare Memuru ve 
Umurbey Sağlık 
Ocağı Doktoru ile 
Ebesi yer aldı. 
Köylere yönelik 
başlatılan ekonomik 
yükseltme 
çerçevesinde hay
vancılık ve meyve
cilik projelerini 
tanıtmak için 
başlatılan gezilerde 
köylerde yaşayan 
vatandaşların istek
leri, sıkıntıları ve 
sorunları dinlendi. 
İLK DURAK 
FEYZİYE KÖYÜ 
Gezinin ilk durağı 
olan Feyziye 
Köyünde Muhtar 
İbrahim Özdemir 
tarafından 
karşılanan 
Kaymakam Baygül 
ile ilçe heyeti, 
köyün kalkınması 
için nelerin yapıla
bileceği konusunda 
köylüleri dinlediler. 
Köyün dağlık 
arazide olması 
nedeniyle uzun yıl
lar sadece fasulye, 
hayvancılık ve 
Odunculukla geçim

lerini sağlayan 
köylülerin istekleri 
arasında en önemli 
olanı köy içindeki 
elektrik direklerinin 
yenilenme isteği 
oldu.
Köyde kurulma 
aşamasına gelen 
Kalkındırma 
Kooperatifi çalış
maları hakkında 
Kaymakam 
Baygül'e bilgi 
veren köylüler, 
köylerinde hay
vancılık yanı sıra 
meyvecilikte yapa
bileceklerini ancak 
sulama suyuna 
ihtiyaç duyul
duğunu ayrıca mera 
ıslahı için yardımcı 
olunmasını istedil
er.
"Amacımız devlet 
olarak ne yapabiliriz 
konusunda bilgi 
istiyoruz" diyen 
Kaymakam Baygül, 
köylülerin istek
lerinin değer
lendirileceğini 
söyledi.
İKİNCİ DURAK 
FINDICAK KÖYÜ 
Gezinin ikinci 
durağı ve Gemlik'e 
en uzak köy olan 
Fındıcak'a yapıldı. 
Köyün geçim kay
nağının sadece 
ormandan karşı
landığını söyleyen 
Muhtar Ali Yurt, 
köyde sadece bir 
vatandaşın hay
vancılıkla 
uğraştığını söyledi. 
Fındıcak'ın 
Yenişehir'e 
bağlanan yol ile 
Gemlik’e gelen 
yolun iyileştirmesi 
için çalışmaların 
yapılacağını 
söyleyen 
Kaymakam 
Baygül'e köylülerin 
tek isteği ise tele
fon hizmeti oldu. 
Köy kahvesi 
önünde köylülerin

tansiyonlarını ölçen 
sağlık ekipleri ise 
bir çoğunun yüksek 
tansiyon hastası 
olmasına hayret 
ettiler.
Köyde onarım çalış
maları süren tarihi 
hamamı da gezen 
Kaymakam Baygül, 
köylülerin önemli 
isteklerinin 
olmayışını hayretle 
karşıladı.
Fındıcak'ta tek hay
vancılık yapan 
Özcan Yurt isimli 
besici ise hayvan
larında görülen 
hastalıktan şikayet 
ederek yardım iste
di.
Hayvanları kontrol 
eden İlçe Tarım 
Müdürü Çetin, 
hastalığın Koyun 
Vebası olduğunu 
belirterek karantina 

başlatacaklarını 
söyledi.
ÜÇÜNCÜ DURAK 
ŞÜKRÜYE KÖYÜ 
Gezinin son 
durağında Şükrüye 
köyünde köylülerle 
bir araya gelen 
heyet, devletin 
başlattığı hay
vancılık ve meyve
cilik desteği 
konusunda bilgiler 
verdiler.
Her köyden 5 hane 
ye yapılacak 1 İnek 
ve 10 Koyun 
yardımı için aranan 
şartları öğrenen 
köylülere ayrıca 
arıcılık içinde 
destek verileceği 
bildirildi.
Köylerin Kalkınması 
Projesinde yer alan 
destek gezilerinin 
önümüzdeki gün
lerde devam ede

ceğini duyuran 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, yapılacak 
yardımların her ne 
kadar fakir vatan
daşlara olacağını

belirtirken istekte 
bulunan köylü
lerinde destek 
yardımlarından fay
dalanacaklarını 
söyledi.

Mertçe
Sinan
MERTOĞLU

Kaçan Kaçana
AKP ve CHP’den kaçan 
kaçana... 
Önce giden yer kapar. 
Girdikleri partiler de parayı...
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Saadet Partisi 10 Nisan Pazar günü İlçe Kongresini yapacak

Aygün yeniden aday
Saadet Partisi ikin
ci olağan Genel 
Kurul toplantısı 10 
Nisan günü 
yapılacak.
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, kongrede 
yeniden aday ola
cağını açıkladı. 
Dün, Saadet partisi 
İlçe Merkezinde 
basın toplantısı 
düzenleyen Aygün, 
1998 yılında Fazilet 
Partisinden İlçe 
Başkanlığına 
seçildiğini, partinin 
kapatılmasından 
sonra kurulan 
Saadet Partisinin 
kurucu İlçe 
Başkanı ve iki 
dönem ilçe başkan
lığını yaptığı 
belirterek şunları 
söyledi: 
“-10 Nisan 2005 
pazar günü 
Belediye Düğün 
Salonunda yapıla
cak olan Saadet 
Partisi İlçe 
Kongresinde İlçe 
Başkanlığına 
yeniden adaylığımı 
koyacağım.
Arkadaşlarımız 
uygun görürse 
görevime devam 
edeceğim.” 
Yurt sahtında kon
gre çalışmalarının 
başladığı da 
söyleyen Recep 
Aygün, “Gemlik

İşçiler hak arayışında
Bir süre önöce işyerine satan Marmosan mermer Sanayi A.Ş. işvereni 30 çalışanının 

sosyal haklarını vermeğini iddia eden işçiler hak arayışı için yargıya başvuruyor.
Yalova yolunda bulu
nan ve bir süre önce 
Efendioğlu Mermer 
Sanayi sahiplerine 
satılan Marmosan 
A.Ş. fabrasında 
çalışan 35 işçi, 
gazetemizi ziyaret 
ederek, çalışma 
yasası ile elde ettik
leri haklarını işve 
renin kendilerine 
ödemediklerini 
söylediler.
İşçiler adına konuşan 
Metin Dilek, şunları

ilçe teşkilatı olarak 
uzunca bir süren 
beri kongreye 
hazırlanmaktayız. 
10 Nisan 2005 
Pazar günü saat 
14.oo de Belediye 
Düğün Salonunda 
2. olağan kongrem
izi 
yapacağız.Kongre 
mize Genel başkan 
Yardımcımız Veysel 
Candan ile İl 
başkanı ve İl 
yöneticilerimiz . 
komşu ilçe partili 
yönetiler ve 
Gemlikten partililer 
katılacak.Milli 
Görüş’ün tek tem
silcisi olan Saadet 
partisi olarak bu 
kongrede farkımızı 
tekrar göstermek 
istemekteyiz.” 
KAVGA DÖĞÜŞ

söyledi:
“İşyerimiz satılınca 
kapandı. İşverenimiz 
bize, “iş akitleriniz 
fesh edildiğini söyle

yerek ‘gelin paranızı 
alın’ dedi. Biz, daha 
önceki yıllara ait 
sosyal haklarımızı 
alamadığımız için iş

YOK
Recep Aygün, açık
lamasında diğer 
siyasi partilerin 
genel kurul toplan
tılarında kavga- 
döğüşün eksik 
olmadığını, sanda
lyelerin havalarda 
uçuştuğunu söyle
di.
İkitdarı da eleştiren 
Aygün açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“ 3 Kasım seçim
lerinde Milli 
Görüşçü zannedil
erek, zannettiril
erek iktidar yapılan 
AKEPE geçtiğimiz 
dönemde gerçek 
yüzünü göstererek 
milletten aldığı 
krediyi tüketmiştir. 
Millitemizin 
yapacağı ilk genel 
seçimlerde gerçek 

hizmetin adresi 
olan Saadet partisi
ni iktidara taşıya
cağına inancımız 
tamdır. Bu inançla 
kongremizi yaparak 
hiç durmadan yıl
madan çalış
malarımıza devam 
edeceğiz.
Recep Aygün, 5-10 
Niusan tarihleri 
arasında kutlanan 
Polis Teşkilatının 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle şunları 
söyledi.
“Emniyet ve asay
işimizi sağlan, biz- 
lerin huzur ve 
güven içinde yaşa- 
mamaza yardımcı 
olan Polis 
Teşkilatımızın 160. 
yıldönümün kut- 
laer, görevlerinde 
başarılar dilerim.”

vereni mahkemeye 
vermiştik.
Paramızı almaya git
tiğimizde bizim, 
mahkemede açtığımız 
davalardan feragat 
etmediğimiz takdirde 
hiçbir hakkımızı ver
meyeceğini söyley
erek “istediniz yere 
gidip şikayette 
buluna bilirsiniz” 
dedi. Bu durumda 
yapacağımız tek iş 
kalıyor o da yargıya 
başvurmaktır.”

; * IMS

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın 
Kolları 
Muammer ağım 
Devlet hastanesi 
bahçesine 
45 adet Fıstık 
çamı fidanı 
iktiler.
Bursa Orman 
Bölge 
Müdürlüğü'nden 
alınan fidanları 
kendi elleriyle 
diken kadınlar, 
"Bir fidanda 
benim olsun" 
parolasıyla 
fidanların 
ücretini kendileri 
ödediler.
DYP Kadın

Kolları Başkanı 
Nuray Erten, 
yönetim 
kurulu üyesi 
arkadaşlarıyla 
birlikte Hastane 
Müdürlüğü'nün 
gösterdiği 
alana fidanları 
dikerlerken 
çocuklar gibi 
mutlu 
oldular.
Ağaç dikmenin 
haftası olamaya
cağını da sözler
ine ekleyen 
DYP'li kadınlar, 
bu tür etkinlik
leri her zaman 
yapmaya devam 
edeceklerini 
söylediler.
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Fevzi Çakmak Caddesi'nde inşaat halindeki belediye binasında meydana gelen patlama, panik yarattı

Fevzi Çakmak caddesinde patlama
Fevzi Çakmak 
Caddesi'nde 
inşaat halindeki 
belediye binasın
da meydana gelen 
patlama, panik 
yarattı. Bir gencin 
ısınmak için tiner 
dolu tenekeyi 
ateşe vermesiyle 
meydana geldiği 
öğrenilen patla
ma, çevredeki 
binalarda sarsın
tıya neden oldu. 
Kaçmak isteyen 
tinerci, vatan
daşlar tarafından

refüjünde 
yakalanan A.K. 
polis ekipleri 
tarafından vatan
daşların elinden 
kurtarılarak 
gözaltına alındı. 
Patlamanın 
nedeni piknik 
tüpü 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'nde 
inşaat halindeki 
belediye binasın
da meydana gelen 
patlamanın piknik 
tüpünden kayn- 
naklandığı tespit

ardından patla
manın tiner dolu 
tenekeden değil, 
piknik tüpünden 
kaynaklandığı 
saptandı.
Diğer yandan pat
lamanın ardından 
olay yerinden 
incelemelerde 
bulunan 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın, yarından 
itibaren binanın 
etrafına duvar

linç edilmek isten
di.
Büyük paniğe yol 
açan olay saat 
12.00 sıralarında 
IFevzi Çakmak 
ICaddesi'ndeki, altı 
otopark olarak 
kullanılan 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne ait 
inşaatta meydana 
geldi.
Tinercilerin 
mesken tuttukları

sözkonusu binada 
öğle saatlerinde 
ısınmak için ateş 
yakmak isteyen 
16 yaşındaki A.K., 
tiner dolu 
tenekenin içeri
sine kağıt ve bez 
parçaları doldur
du. Daha sonra 
çakmağı 
ateşlemesiyle bir
likte teneke büyük 
bir gürültü ile pat
ladı. Çatıdaki eter-

nitlerin kırıl
masının ardından 
çevrede de büyük 
panik yaşandı. 
Patlamayla birlik
te çevredeki 
binalarda sarsıntı 
meydana gelirken, 
ortalık bir anda 
karıştı.
İlk aşamada patla
manın kaynağı 
saptanamadı ve 
otoparkta bir 
aracın patladığı

Gİİfilf HfSTtUgUNH/l
Her Akşam Canlı Müzik ve Fasıl

sanıldı. Otoparkta 
aracı bulunan pek 
çok vatandaş, 
otomobillerin 
çıkarmaya 
çalışırken, 50 
metre mesafedeki 
emniyet binasın
dan gelen müdür 
ve yardımcıları, 
incelemelerde 
bulundu.
Patlamanın ardın
dan yaklaşık 5 
dakika sonra 
paniğe kapılan ve 
saklandığı yerden 
çıkarak kaçmak 
isteyen A.K. 
vatandaşların 
saldırısına uğradı. 
Fevzi Çakmak 
Caddesi orta

edildi.
Emniyet 
Müdürlüğü Olay 
Yeri İnceleme ve 
Kimlik Tespit 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı 
incelemenin

çekileceğini ve 
madde bağımlısı 
çocukların 
sözkonusu yere 
girmelerinin 
engelleneceğini 
söyledi.
BHA

Zenginmezeçeşitleri-sıcaklzgara- SaIonimuz 
lpİata{e|itlefneifalıSfi

Dıgıtürk 
Müessesemizde 

izlenebilir

GünIerİnİz
için

Tel: (0.224) 514 36 00 -5134924

Vergi 
rekortmenleri
DÜNDEN DEVAM; 
88- Halil KÖSE 10.370,45
89- Nazif GİRGİN 10.352,90
90- Kenan BARIŞ 10.220,39
91-İsmail Nezih KARBAY 9.192,13
92- Nazmi OKTAÜY 9.159,15
93- Galip GÜR 9.107,61
94- Mehmet Tanju KALFA 9.022,98
95- Ay ONUR 8.962,32
96- Hacı ÖRNEK 8.876,41
97- Beyhan MOLLA 8.794,83
98- Abdullah IŞIK 8.706,71
99- Bircan GÖRÜR 8.304,97

100- Kemal YİĞİT 8.195,04

SMLUI 
lıııııık Fotamı 

CMsi'nıle restore edilmiş, 
Umınıhrjr 

l katlı, badeli, kot kaloriferli 
Salıibiııdeıı Satılık 
LÛmiÂ 

îel:5f!W
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AİHU) İmi geniş yankı buldu
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'riin 
(AİHM), Miras Kseni 
A resti isimli Kıbrısh 
Rum kadının 
Türkiye aleyhine 
dava başvurusunu 
kabul etme kararı, 
Güney Kıbrıs'ta 
geniş yankı buldu. 
AİHM'in ilgili 
kararının, KKTC Mal 
Tazmin 
Komisyonu'nu 
görmezden geldiği, 
başka davalara kapı 
açtığı ve emsal 
teşkil ettiği yorum

Talabani’den ‘AF’ teklifi
Irak'ın yeni 
Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani, Iraklı 
direnişçiler için 
genel af teklifinde 
bulundu.
Parlamento'da 
yemin ederek 
göreve başlamasın
dan sonra açıklama 

BAYRAM OĞLU’N DAN
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

ları yapıldı.Alithia 
Gazetesi haberi, 
"Başvurular İçin Yol 
Açık", "AİHM, İşgal 
Rejiminin Tazmin 
Komisyonu'nu 
Görmezden 
Geliyor" ve "AİHM: 
Türkiye İşgal 
Bölgelerinin 
Kontrolünü 
Sürdürüyor ve Bu 
Nedenle Orada 
Olanlardan Sorumlu 
Olmaya Devam 
Ediyor" başlıklarıyla 
yansıttı.
Gazete, Miras Kseni 
Aresti'nin Türkiye 

yapan Talabani, 
Irak'ta siyasi ve 
barışçı bir çözüme 
ulaşılması gerektiği
ni, bunun için de 
direnişçilere genel 
af ilan edilmesinin 
icap ettiğini söyledi. 
Irak'ın yeni lideri, 
direnişçilere de

UYDU SİSTEMLERİ 

aleyhine başvu
rusunu inceleyip 
davayı görmeyi 
kabul ettiğini ilan 
eden AİHM'in, 
KKTC Mal 
Tazmin 
Komisyonu'nun 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'ne 
başvuruda bulunan 
veya başvuracak 
olan Kıbrısh 
Rumlar'ın dertlerine 
deva olarak 
görülmediğini 
ortaya çıkardığını 
yazdı.

özgürlüklerden 
faydalanmaları için 
bir şans verilmesi 
gerektiğini ve 
onların da 
demokratik
sürece katılımlarının 
sağlanmasının 
gerektiğini 
ifade etti.

Akayev'in istifası yine onaylanmadı
Kırgızistan'ın 
devrik lideri Askar 
Akayev'in isti
fasının Meclis 
tarafından onaylan
ması konusu yine 
ertelendi.
Akayev'in 5 
Nisan'dan geçerli 
olmak üzere 
Kırgızistan'ın 
Moskova 
Büyükelçiliği'nde 
imzalayarak Meclis 
Başkanı Ömürbek 
Tekebayev başkan
lığındaki milletvek
ili heyetine teslim 
ettiği istifa dilekçe
si, Meclis'te büyük 
tartışmalara yol

W: 18,1 ttsııı la kurtulma
İran Cumhurbaşkanı 
Muhammed Hatemi, 
sivil amaçlı nükleer 
enerji elde etmenin, 
ülkesinin meşru 
hakkı olduğunu 
söyledi.
NTV Paris Muhabiri 
Belkıs Kılıçkaya'nın 
sorularını yanıtlayan 
Hatemi, muhata
plarının Atom 
Enerjisi Ajansı 
olduğunu vurgula
yarak, Avrupa'nın 
ABD baskısından 
kurtulması halinde 
Sürdürülen 
görüşmelerin çok 
daha çabuk 
sonuçlanacağını 
belirtti İran 
Cumhurbaşkanı 
Muhammed Hatemi, 
ABD'nin, nükleer 
enerji elde etme hak
larını daha baştan 
yok sayması 
nedeniyle, görüşm- 
lerin bu ülkeyle 
gerçekleştirilemediği
ni söyledi. Hatemi, 
muhataplarının 
Uluslararası Atom

açtı.
İstifası konusunu 
ilk defa bugün 
görüşebilen 
Meclis'te, mil
letvekilleri arasında 
"Akayev'in istir 
fasının kabul 
edilmesi" ve 
"Akayev'in 
yargılanması" 
konusunda çok 
farklı iki görüş 
ortaya çıktı. 
Özellikle muhalif 
milletvekilleri, 
Akayev'in yargılan
ması ve ceza
landırılmasında 
diretirken, devrik 
lider yanlısı olarak

Enerjisi Ajansı 
olduğunu belirterek, 
nükleer enerji elde 
etmekten 
vazgeçmeyecek
lerinin sinyallerini 
verdi. Avrupa'nın 
ABD'nin baskısından 
kurtulması halinde 
nükleer görüşmelerin 
daha hızlı 
sonuçlanacağını 
belirten Hatemi, 
uranyum zengin
leştirme programına 
kendi istekleriyle ara 
verdiklerini söyledi. 
BAZI KOŞULLARLA 
DURDURULDU 
Hatemi, barışçıl 
amaçlarla yürüttük
leri nükleer çalış
malarını, Avrupa 
tarafından İran'ın 

görülen milletvekil
lerinden Kanıbek 
İmanaliyev, bunun 
mümkün 
olmadığını söyledi. 
İmanaliyev, "Devlet 
Başkam'mn 
yargılanmasına 
yönelik Meclis'e 
verilecek bir öner
inin en az 51 mil
letvekili tarafından 
imzalanması 
gerekiyor. Bunun 
Meclis'te kabul 
edilmesi için 
gereken 'Evet* oyu 
sayısı ise 64'tür. 
Meclis'in mevcut 
milletvekili sayısı 
ise 63" dedi.

kalkınma ve güven
liği için teminat 
sunulması gibi 
koşullarla durdurduk
larını belirtti.
Ortadoğu'daki 
gelişmelere de deği
nen Hatemi, bölgede 
bir bahar havasından 
bahsetmenin 
mümkün olduğunu 
söyledi ancak bunun 
yöntemini eleştirdi. 
Hatemi, İran'da 
yaşanacak reform
ların ülkenin iç 
dinamikleriyle 
mümkün olacağını, 
İran'ın ABD'ye yöne
lik tavrının da bu 
ülkenin tavırlarına 
bağlı olduğunu 
söyledi.

ELEMAN ARANIYOR

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve. asansörlü, deniz manzaralı^

' j■■•^■;?'1O(>. madâiii^;;';'ls^hy.»;-'

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

Bilgisayar kullanabilen tecrübeli bayan muhasebeci 
ve pompa görevlisi elemanlar alınacaktır.

Müracat Tel: 0.224 522 81 90 - 522 81 04
Faks Tel: 0.224 522 82 65

YELTEKİNLER PETROL
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SSK işlemleri artık 
internetten yapılacak Meşlimtpııeieiıııto
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK), şir
ketlerden sonra 
kişilere de elektron
ik ortamda hizmet 
dönemini başlattı. 
Buna göre, sigorta 
kayıtları, aylık mik
tarlarını gösteren 
belgelerin verilmesi, 
aylık alınan banka 
veya PTT 
şubelerinin değiştir
ilmesi gibi işlemler 
artık internet 
ortamında yapıla
bilecek.
SSK'nın ' 
www.ssk.org.tr* 
isimli web sayfası 
kullanılarak, gerek 
yeşil kart uygula
ması gerekse 
belediyeler ile diğer 
kurum ve kuru
luşlarca sağlanan 
çeşitli yardımların 
verilmesi sırasında 
vatandaşlardan 
talep edilen sigor
talılık kaydına ilişkin 
sorgulama yapıla
bilecek, üretilecek 
barkodlu belge çıktı 
olarak alınabilecek. 
Bununla birlikte

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

ŞENEN Balık ve Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

emekli, dul ve 
yetimler tahsis 
numaralarını ve T.C. 
kimlik numaralarını 
yazarak ikametgah 
adreslerini ve aylık 
aldıkları banka veya 
PTT şubelerini 
değiştirebilecekler. 
Çeşitli kurum ve 
kuruluşlara ibraz 
edilmek üzere 
emekli, dul ve 
yetimlere ödenen 
aylık tutarlar ile 
bunlardan yapılan 
kesintilere ilişkin 
bilgileri gösterir 
belge barkod 
üretilmek suretiyle 
ç.ıkfı olarak alın
abilecek. Tüm bu 
işlemler internet 
ortamında şöyle 
yapılacak:
" www.ssk.gov.tr " 
adresinden

"Interaktif 
Uygulamalar" seçil
erek, sigortalılık 
kaydı için 
"Sigortalılık Tescil 
Kaydı Tespiti", 
adres ve banka/PTT 
değişikliği için 
"Adres ve 
Banka/PTT 
Değişikliği", aylık ve 
yıllık maaş dökümü 
için "Rehberlik 
Hizmetleri", tık
lanacak ve işlemler 
internet ortamından 
sonuçlandırılacak. 
Banka veya PTT 
şubesi değişikliği 
işlemleri ayın ilk 10 
aünü hariç tüm ay 
boyunca her yerden 
her zaman gerçek
leştirilebilecek. 
Diğer işlemler için 
süre sınırlaması 
bulunmuyor.

Özelleştirme sonu
cunda işsiz kalan 
1250 kişinin Milli 
Eğitim Bakanhğı'nın 
(MEB) taşra teşki
latında geçici per
sonel statüsünde 
çalışabilmesi 
amacıyla yapılacak 
atamalar için başvu
rular bugün başladı. 
MEB'in konuya 
ilişkin duyurusu, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı.
Duyuruya göre, 1250 
kişi atama yoluyla 
görevlendirilecek. 
Başvuruya ilişkin iş

Vakıf üniversitelerine proje desteği verilecek
Vakıf Üniversiteler- 
i'nin Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Projelerinin 
Desteklenmesi 
amacıyla Devlet 
Planlama Teşkilatı 
bütçesinde yer alan 
ödenekten para 
yardımı yapılabile
cek.
Başbakakanlık'tan 
konuya ilişkin olarak 
bir genelge yayım
landı. Bugünkü 
Resmi Gazete'te 
yayımlanarak, yürür
lüğe giren genelgeye 
göre; vakıf üniver
sitelerine ödenekten 
yardım yapılabilmesi 
için usul ve esaslar 
belirlendi. Sekizinci 
Beş Yıllık Kalkınma 
Planı hedefleri anım
satılan genelgede şu 
görüşlere yer verildi: 
"2001-2005 bilim ve 
teknolojide gelişme 
sağlayarak bilgi 
toplumu olmayı 
temel hedeflerden 
biri olarak belir
lemekte ve 
Türkiye'nin ulus
lararası düzeyde rek
abet gücünün artırıl
ması amacıyla bilim
sel ve teknolojik 
araştırma düzeyinin 
yükseltilmesi için 
gerekli fiziki, beşeri 
ve hukuki altyapının 
geliştirilmesini 
öngörmektedir.

ve işlemler 
"www.meb.gov.tr" 
internet adresinde 
yayınlanan "Geçici 
Personel Olarak 
Çalıştırılacaklara 
İlişkin Atama 
Kılavuzu"nda yer 
alıyor.

Ülkemizin bilim ve sayıldı. Üniver-
teknoloji kapa
sitesinin artırılmasın
da, üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştir
ilmesinde, bilim ve 
teknolojiye ayrılan 
kaynakların verimli 
bir şekilde 
değerendirilmesinde 
üniversitelerin 
gerçekleştireceği 
projeler büyük önem 
taşımaktadır.
Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, Yıllık 
Programlar ve Ulusal 
Bilim ve Teknoloji 
Politikaları 2003-2023 
Strateji Belgesi'nde 
yer alan öncelikli 
teknoloji alanları, 
politika ve ilkeler 
doğrultusunda 
kamuya bağlı üniver
sitelerin, enstitülerin 
ve araştırma kurum- 
larının bilimsel ve 
teknolojik araştırma 
projeleri desteklen
mektedir."
Vakıf üniversitelerine 
DPT bütçesinden 
finansman yardımı 
2005 yılından 
itibaren geçerli

Kılavuzda belirtilen 
koşulları taşıyanlar, 
bugünden itibaren 
15 Nisan Cuma 
gününe kadar (hafta 
sonu hariç), il milli 
eğitim müdürlük
lerinde oluşturulan 
bürolara başvura
bilecekler.

sitelerinin bilimsel ve 
teknolojik araştırma 
projeleri destek
lenecek, para desteği 
Devlet Planlama 
Teşkilatı bütçesinden 
yapılacak. Yapılacak 
yardımın kapsamına 
ilişkin usul ve 
esaslara ilişkin ayrın
tılı bir çalışmaya da 
yer verildi. 
İşte yardım yapıla
bilecek kıstaslar: 
- Hazırlanan Vakıf 
üniversitelerine 
Makine ve donanım 
her türlü kalıcı 
donanım, donanım 
parçası, bilgisayar, 
bilgisayar akşamı, 
kitap ve yazılım 
paketleri.
Deney gereçleri, hay
vanlar, kimyasal 
maddeler, kırtasiye 
vb. gibi 
kullanılarak tüketile
cek gereçler ile 
proje süresince 

kullanıldıktan sonra 
elden çıkacağı 
varsayılan küçük 
el araçları (pense, 

tornavida vb.)

http://www.ssk.gov.tr
http://www.meb.gov.tr
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‘TCK’da bazı maddeler değişmeli’
Yargıtay Başkanı 
Osman Arslan, 
yürürlülük tarihi 
ertelenen yeni Türk 
Ceza Kanunu'nda 
(TCK) aciliyetle 
değişmesi gereken 
maddeleri sapta
yarak Bakanlığa 
göndereceklerini 
söyledi. Askeri 
Yargıtay ve Yargıtay 
tarafından ortaklaşa 
düzenlenen sem
pozyumun ikinci 
günü Yargıtay 
Konferans 
Salonu'nda başladı. 
Sempozyuma, 
Yargıtay Başkanı 
Osman Arslan, 
Yargıtay Başkan 
vekilleri, Yargıtay 
Başsavcısı Nuri Ok, 
Askeri Yargıtay 
üyeleri, üniversitel
erden öğretim 
görevlileri katıldı. 
Sempozyumda 
konuşan Yargıtay 
Başkanı Osman 
Arslan, Yargıtay'ın 
137 yıllık tarihi 

sürecini anlattı. 
Yargıtay'ın milli 
mücadele döne
minde önemli

görevler 
üstlendiğine dikkat 
çeken Arslan, 
"Yargıtay bundan 
sonrada bunu yap
maya devam ede
cektir. Bundan hiç 
kimsenin kuşkusu 
olmasın" dedi.
Arslan, konuşmasın
da kamuoyunda 
büyük tartışmalara 
neden olan Atatürk 
devrimlerinin mimarı 
Mahmut Esat 
Buzkurt ile ilgili 
mesajda verdi.
Arslan, "Bugün 
yapılan işler 1926 
yılında yapılan 
devrim niteliğindeki 
sürecin yenilerek 
bugüne gelmesidir. 
Ru süreç bit

memiştir" diye 
konuştu.
"Kanunlar insanlar 
gibi doğar, yaşar ve 

ölür" diyen Arslan, 
kuralların durgun 
olduğunu hayatın 
ise sürekli 
değiştiğine dikkat 
çekti. Arslan, 
"Kanunlar günün 
birinde ihtiyacı 
karşılayamaz hale 
gelir. Eski TCK’da 
bunu karşılayamaz 
hale geldi" dedi. 
Yürürlülük tarihi 1 
Haziran 2005 tari
hine ertelenen yeni 
TCK lehinde ve aley
hinde çok şeyler 
söylendiğini belirten 
Arslan, " Hiçbir 
kanun mükemmel 
değildir. Hukukta en 
çok değişen ceza 
kanunlarıdır.Yürürlü 
kte bulunan TCK 

pek çok kez değişik
liğe uğramıştır" diye 
konuştu.

Müzisyen Melih Kibar öldü
Müzik dünyasının 
ünlü bestekarların
dan 54 yaşındaki 
Melih Kibar, tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. 
Kibar, bir tür cilt 
kanseri nedeniyle 
hastaneye 
kaldırılmıştı.
Kibar, Acıbadem 
Hastanesi'nde 
'Malign Melanom' 
denilen bir tür cilt 
kanseri nedeniyle, 5 
nisan salı akşamı 
hastaneye 
kaldırılmıştı.
Sanatçının saat dün 
16.55'te öldüğü 
açıklandı.
Ünlü besteci Melih 
Kibar, aralarında 
'İşte Öyle Bir Şey', 
'Hep Böyle Kal', 
'İçimdeki Fırtına', 
'Sevdan Olmasa' ve 
'Hisseli Harikalar 
Kumpanyası' gibi 
yüzlerce besteye 
imza attı.
Söz yazarı Çiğdem 
.Tali’lo Kirlikte 
Türk popuna unutul
maz eserler 
kazandıran Kibar, iki

yıl önce çıkardığı 
'Yadigar' isimli 
albümüyle büyük 
başarı kazandı. 
Kibar'ın bu çalış
masını 'Saat 
Sabahın 
Dokuzunda' isimli 
albümü izledi.
Kibar, Cumhuriyet'in 
80'inci yıldönümü 
anısına bestelediği 
80'inci Yıl Marşı ile 
de kendisinden 
uzun süre söz ettir
mişti.
Uzun zamandır 
müzik piyasasına 
küskün olduğu bile
nen Melih Kibar, 
son günlerde ünlü 
bestelerini 'Yaigar' 
isimli bir 'best of 
albümde toplamıştı. 
AlDumae KTûar )n 
şarkıları Yeşim 
Salkım, Candan 
Erçetin,

Yaşar gibi ünlü 
müzisyenler tarafın
dan seslendirildi. 
Albümde yer alan 
parçalar ve 
sanatçılardan 
birkaçı şöyle: 
Yeşim Salkım - 
Rüya
Yaşar - İşte Öyle bir 
Şey
Sibel Gürsoy - Seni 
Seviyorum 
Demet Sağıroğlu - 
Bu Gece
Emre Altuğ - Birde 
Bana Sor
Ünlü besteci Melih 
Kibar, geçtiğimiz yıl 
şubat ayında kalp 
krizi geçirmişti.
Vehbi Koç Vakfı 
Amerikan
Hastanesi'ne 
Adiufırıian Kibar, 
Koroner Yoğun 
Bakım Ünitesi'ne 
alınmıştı.

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

IJIİLTON FASTF00D ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Yazar kasada son tarih 2 Mayıs Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Futbol sahasındaki papatyalar
Mükelleflerin yazar 
kasalarını YTL ve 
YKr'ye uyumlu hale 
getirmeleri için tanı
nan süre 31 Mart'tan 
2 Mayıs'a uzatıldı. 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan Maliye 
Bakanlığı tebliğine 
göre, ödeme 
kaydedici cihazların, 
büyük bir mükellef 
kesimi tarafından 
yurt çapında yaygın 
olarak kullanılıyor 
olması sebebiyle 
düzenleme çalış
maları 31 Mart'a 
kadar tamamlan
madığından, 
öngörülen uygula
ma süresi 2 Mayıs 
2005 olarak yeniden 
belirlendi.
Buna göre, kullan
makta oldukları 
ödeme kaydedici 
cihazlarını (fiilen 
kullanılmamakla 
hprahpr vergi 
dairesinde kaydı ve 
levhası bulananlar 
da dahil), her hangi

bir nedenle 31 Mart 
tarihine kadar YTL 
ve YKr ye göre 
işlem yapacak tarz
da düzenlettire- 
meyen mükellefler, 
en geç 2 Mayıs tari
hine kadar üretici 
veya ithalatçı fir
maların yetkili 
servislerine başvu
rarak gerekli düzen
lemeyi yaptıracaklar. 
Mükellefler ciha
zlarını düzenletinc- 
eye kadar mevcut 
haliyle (TL'ye göre) 
kullanmaya devam 
edecekler. 
Mükelleflere bu 
düzenlemeyi 2 
Mayıs tarınıhe kaaâr 
yaptırmış olmaları 
şartıyla bu fiilleri ile

ilgili olarak ceza 
kesilmeyecek, bu 
konuda bugüne 
kadar kesilmiş bir 
ceza varsa terkin 
edilecek.
Düzenleme işlem
lerini 2 Mayıs'a 
kadar yaptırmayan 
mükellefler hakkın
da ise 3100 sayılı 
Kanunun ilgili mad
desine göre her bir 
tespit için ayrı ayrı 
olmak üzere, Vergi 
Usul Kanununa 
bağlı "Usulsüzlük 
Cezalarına Ait 
Cetvel"de yer alan 
birinci derece usul
süzlük cezalarının 
oeş kaû lüıarıııu'a 
ceza kesilecek.
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kasamın levhasını kaybettim. Hükümsüzdür.
Bayramoğİu Ltd. Şti.
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GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLDUNUZ 
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Çarşamba günü Gemlik 
Futbol Sahası görülmeye 
değerdi.

Bu güzel çim üzerinde 
yüzlerce renkte papatya 
açmıştı sanki.

Yavrularızı bu güzel şovda 
görmenizi isterdim.

Stadın bir yanında ponpon 
kızlar, tribünleri dolduran her 
ağızdan kendi okullarını teşvik 
eden sloganlarla bu güzelliğe 
ayrı bir renk katıyorlardı.

Tribünler; Kaymakam 
Mehmet Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Milli 
Eğitimden Müdür’ler, öğret
menler ve bu minik talebelerin 
velileri ile dolu idi.

Bir haftadan beri devam 
eden Kaymakamlık Futbol 
Turnuvası, neşe ve sevinç 
içinde bitti.

Mağlup olan takım da, galip 
gelen takım kadar hırslı, azimli 
ve neşeliydi.

Bu maçlar, minik yaştaki 
gençlere spor yapma sevgisi
ni, kardeşliğini ve güzelliğini 
tatırmak içindir.

Kupalar ve madalyalar veri
lince, madalyasına defalarca 
bakan minik gençler gözüm
den kaçmadı.

O madalyaya, bayramlarda 
çocuklara alınan yeni elbise
sine uykusundan uyanıp 
bakan çocuklar gibi defalar
ca bakacaklardır.

Bu tür oyunları tertip eden 
öğretmenlerine, Sayın 
Kaymakam ve Belediye 
Başkanı’na binlerce teşekkür
ler.

Tertip komitesi açıkla
malarında bütün spor 
branşlarının yapılacağını 
bildirdi. Yanlız ne zaman 
yapılacağının porogramını 
yerel gazetelere vermesini 
dileriz.

Sayın Beden Terbiyesi 
Bursa Bölge Müdür’nden ve 
Kaymakam’ımızdan, Gemlik’te 
13 seneden beri bekleyen 
Kapalı Spor Salonu’nun takip
çisi olmasını dilerim.

Gemlik sporcu potansiyeli 
çok olan bir ilçe. Duyumuma 
göre sadece öğrenci sayısı 
bile bazı ilçelerin nufusundan- 
bile fazla.

Gençleri kahve 
köşelerinden spor tesisleri 
kurtarır. Bu gençlerin içinden 
yarının şampiyonları çıkacak. 
Bu çocuklar sizlerin eseridir.

06.4.2005 günü Körfez 
Gazetesi’ndeki yazımda istekli 

hocaları yazmıştım.
Evet bu gençlere el atmanız 

gerektiğini yazmak isterim.
Yanlız şunuda buradan yaz

madan geçemeyeceğim; Hiç 
kimsenin alınmasını istemem, 
yazımdaki amaç; sadece 
Gemlik ve Gemlikspor içindir.

İçimizde görünüşte bugün 
Gemlik ve Gemlikspor’u çok 
sevdiğini söyleyen kişi veya 
kişiler var. Bu gençlerin içile- 
rine girip, sizi bu takıma 
götüreyim diye o güzel genç
lerin beyinlerine giriyorlar.

Neden Gemlikspor’a gel 
demiyorlar? (Yanımda bulu
nan velilerden hem de 
Gemlik’H gençlerden 
öğrendim.)

Bu gençlere bir ağabey, bir 
büyük olarak söylemek ister
im;

- Gemlik’lilerin saygınlığını 
ve sevgisini kazanmaya bak. 
Yaptığın işten ne kazanırsın 
ne alırsın bilmem ama arkadaş 
grubundan kopma. Gemlik’te 
nefret yerine sevgi kazanmaya 
bak. Sporla alakadar olacak
san Gemlik’e faydalı ol.

Ben bunları seyrederken 
geçmiş zaman olurki neler 
düşündüm. Tam 59 sene 
geriye gittim. O zamanı, 
bugünün güzel bir anısı olarak 
yazıyorum;

İlkokula giderken çok 
sevdiğim (rahmetle anıyorum) 
hocamdan güzel bir dayak 
yedim.

Sebebi; annemin aldığı yeni 
ayakkabılarla top oynamıştım 
ve ayakkabıların altı açılmıştı. 
Ayakkabıları çaktırmak yerine, 
çıkarıp atmıştım. Bunu gören 
hocamdan dayak yemiştim. 
Tabi akşam eve dönüncede 
annemden.

Ertesi gün okula gittiğimde, 
öğretmenim beni öğretmenler 
odasına çağırarak gazeteye 
sarılı iki paket verdi.

Paketi açtım. Biri annemin 
aldığı ayakkabının aynısı 
diğeri ise altı kabaralı postal.

- Bunları temizde, kabaralı 
ayakkabıyı ise top oynarken 
giyersin, güle güle giy 
demişti. Bende o güzide 
insanın elini öpüp çıktım.

Öğretmenimin eşi, 
Galatasaray Basketbol 
Takımı’nda oynuyordu.

Ruhun şad olsun Melahat 
Hoca (Biz o zamanlar Hoca 
derdik)

Tekrar teşekkürler sevgili 
öğretmenlerim.
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KADIN ve ÇOCUK

Kısa zamanda hızlı hazırlanmanın yolu
Çok az bir 
zamanınız var ve 
bu kısa zamanda, 
hem giyinmek, 
hem makyaj yap
mak, hem de güzel 
görünmek istiyor
sunuz. Hemen 
panik yapmayın. 
Önce derin bir 
nefes alın, sonra 
önerilerimize kulak 
verin.
Evde saçlarınızı 
yıkamaya bile 
üşenmiş halde, 
pijamalarınızla 
televizyon 
karşısında otur
muş tembel tembel 
takılırken, birden 
telefonunuz çalıyor 
ve en yakın 
arkadaşınız "Hadi 
çabuk hazırlan, 
dışarı çıkıyoruz!" 
diye enerjik bir 
şekilde konuşuyor. 
İlk düşündüğünüz 
şey kesin yetine
meyeceğiniz. Öyle 
berbat görünüyor
sunuz kı, 
mümkünü yok öyle 
hemen hazırlana- 
mazsınız. Arkada 
tek başına 
bırakılmış ördek 
yavrusu kederiyle 
"Siz gidin, ben 
yetişemem." diyor
sunuz ama 
arkadaşınız ısrarlı.

Peki ne yapacak
sınız? O kadar kısa 
bir zamanda hazır
lanmayı nasıl 
başaracaksınız? 
İşte kısa zamanda 
hazırlanmak için 
10 yöntem...
1. Hemen cildinizi 
temizleyin.
Yüzünüzde biriken 
yağı temizlemek ve 
yüzünüzü makyaja 
hazırlamak için 
ihtiyacınız olan şey 
biraz tonik. Bunu 
yüzünüze sürdük
ten sonra, makyaj 
pamuğuyla hafif 
hafif vurarak cildi
nize yedirin. 
Ardından da 
yüzünüze biraz 
pudra sürün.
2. Saçlarınızdaki 
ağırlıktan kurtulun. 
Eğer saçınızda 
önceki günden 
kalma çok fazla 
jöle vb ürün varsa, 
ya da saçlarınız 
yağlandıysa, 
saçlarınız yapış 
yapış görünür. 
Saçınızı yıkayıp 
şekillendirecek 
vaktiniz yoksa, o 
zaman yapacağınız 
şey basit: Biraz 
pudrayı saç dip
lerinize döküp, 
sonra da 
saçlarınızı

fırçalayın. Yağlı 
görüntünün kay
bolduğunu göre
ceksiniz.
3. Daha az zaman 
harcayarak cildi
nizi nemlendirin. 
Saçlarınıza saç 
kremi sürdükten 
sonra, saç kremini 
vücudunuzda da 
kullanın.
Duştayken bunu 
tüm vücudunuza 
masaj yaparak 
sürün. Sonra duru
lanın. Saç kremi, 
teninizi neredeye 
vücut losyonu 
kadar nemlendirir, 
üstelik duşla nem
lendirici sürme 
işlemini de birlikte 
halletmiş olur
sunuz.
4. Bakımlı görünen 
eller için...
Bu iş için sadece 
bir dakikaya ihtiy
acınız var. 
Tırnağınızdaki 
ojeyi silin ve tırnak 
içlerini temizleyin. 
Evde varsa temi
zleme işini limon 
suyuyla yapın. 
Ardından da evde
ki en yoğun kremi, 
ya da azıcık dudak 
bakım kremini tır
nak dip ve 
kenarlarındaki 
etllere masaj

yaparak sürün.
5. Mükemmel görü
nen bir cilt için 
pembeden şaş
mayın.
Sürpriz! Kapatıcı, 
cilt kusurlarını 
örtmede işin 
sadece yarısını 
yapar. İşin diğer 
yarısı için, cilt 
renginiz ne olursa 
olsun, cildinizin 
mükemmel görün
mesi için, sıcak 
pembe tonda bir 
ruj sürün. Bu, 
insanların dikkatini 
cildinizdeki 
kusurlardan 
dudaklara çeker. 
6. Saçlarınızın 
güzel görünmesi 
için...
Saçlarınız elektrik
leniyorsa, ellerinizi 
su ve bir damla el 
ya da vücut losy
onuyla ıslatıp 
saçlarınızı nazikçe 
geriye doğru 
iterek, saçlarınızı 
ensenizde 
toplayıp, içe doğru 
kıvırarak topuz 
yapın. 10 dakika 
bu şekilde bek
ledikten sonra, 
saçınızı serbest 
bırakın ve işte! 
Elektriklenmeden 
kurtuldunuz!
7. Saçınıza hızlı

şekil vermek için 
önlere odaklanın. 
Zamanınız 
kısıtlıysa, 
saçlarınızı T şek
linde üçe ayırın, 
yani önden ikiye 
ve ortadan geriye 
doğru. Daha sonra 
önlere fönle şekil 
verin. Saçınız 
önden ve tepeden 
iyi göründüğü 
sürece görüntünüz 
için endişelenm
enize gerek 
kalmaz.
8. Tek adımda göz 
makyajı...
Seksi görünmenin 
en hızlı yolu eye-' 
liner kullanmaktır. 
Tek yapmanız üst 
kirpik diplerine 
eyeliner sürmek ve 
gözün bittiği yerin 
biraz ötesine kadar 
çzigiyi devam 
ettirmek. Biraz 
daha vaktiniz 
varsa, rimeli de 
eklemenizi öneri
riz.
9. At kuyruğu her 
derde deva...
At kuyruğu hem 
kolay uygulan
ması, hem gündüz, 
hem de gece için 
uygun olmasından 
idealdir. 
Saçlarınızı, par
maklarınızı kulla

narak, gelişigüzel 
bir şekilde geriye 
doğru itin ve biraz 
saç spreyi sıkın. 
Bir parça saç 
ayırıp saçınızı 
toplayın ve 
ayırdığınız saçı 
kullandığınız 
tokanın üzerine 
sararak bir fir
keteyle tutturun.0. 
Yüzünüzün canlı 
ve diri görünmesi
ni sağlayın.
Uzun bir gecenin 
ardından canlı bir 
görünüme kavuş
mak için, göz 
pınarlarına, göz 
altlarına ve bur
nunuzun yanlarına 
biraz kapatıcı 
uygulayın.
Yanaklarınıza da 
biraz bronzlaştırıcı 
ya da bronz tonlar
da bir allık sürerek 
bitirin.

Kariyer mi, çocuk mu?
Kadınların evde otu
rup çocuk baktığı 
zamanlar artık 
geride kaldı. 
Günümüz kadını, 
aile kurarken kariy
erini de göz önünde 
bulunuduruyor. 
Çoğu kadın 
eskisinin aksine 
daha geç yaşlarda 
çocuk sahibi oluyor. 
Peki çocuk istiyor
sanız, bunu ne 
kadar geciktire
bilirsiniz?
Çocuk sahibi olmak 
sorumluluk isteyen 
bir konu tabii. Böyle 
düşününce sosyal 
ve ekonomik olarak 
bazı beklentilerimizi 
hal yoluna koyduk
tan sonra planlı bir 
şekilde çocuk sahibi 
olmayı istemek 

doğru ama ne kadar 
geciktirebiliriz ? Bu 
sorunun cevabı kişi
den kişiye değişe
ceği için bu konuda 
mutlaka hekim 
yardımı almak 
önemli. Neden 
önemli? Kariyer 
isteği bu sırada 
çocuk doğurmanın 
kadında iş yaşamını 
olumsuz etkileme 
riski, ekonomik 
güçlenme isteği 
sosyal yönden eşler 
arası uyumun tam 
oturduğuna inandık
tan sonra planlama 
yapma isteği hepsi 
kabul edilebilir 
makul nedenler. 
Ama makul neden
lerle de olası gecik
tirme sırasında ner
eye kadarın cev

abını hekimden 
almakta fayda var. 
Her kadının yumur
talık rezervi farklıdır. 
Yumurtalık rezervi 
yumurta sayısı ve 
kalitesini doğrudan 
etkileyeceği için rez
ervin bilinmesi 
önemlidir. Rezerv 
sayısını tespit 
etmenin çeşitli yol
ları vardır. Hastanın 
hikayesi önem taşır. 
Annesinin, 
teyzesinin adetten 
kesilme yaşı, adet 
düzeni öğrenilmesi 
gerekir, ailesinde 
erken menopoz olan 
kadının kendisinde 
de erken menopoz 
riski vardır. Ayrıca 
bazı laboratuar test
leri ve ultrasono- 
grafi de bu konuda 

yardımcı olur. 
Adetin 3. günü 
yapılacak bazı kan 
testleri, ultrasono- 
grafi ile yumurtalık
ların büyüklükleri ve 
içerdikleri küçük 
kist sayısı bize 
yumurtalık rezervi 
konusunda ışık 
tutar. Dolayısıyla 
hekim muayenesi 
sonrası kadın 
yumurtalık rezervi 
konusunda bilgi 
sahibi olup ne kadar 
oyalanabileceği 
sorusuna cevap bul
muş olur. Bu arada 
basit olması sebe
biyle eşinin de 
sperm tetkiki yaptır
masında fayda 
vardır.
Yumurtalık rezervi 
ayrıca çocuk 

isteğiyle hekim 
kontrolünde olan 
hastalar için de 
önemlidir. Bazı 
geleneksel tedavi 
yöntemleri ile 
gereksiz oyalan
madan daha kesin 
tedavi arama yolları
na geçişi hızlandıra
bilir. Tabii bu arada 
geç evlenmeleri de 
hatırdan çıkartmay
alım. Toplumda 
kadınlar içinde 
evlilik yaşı artmıştır. 
Sonuç olarak çocuk 
sahibi olmak 
isteyen kadınların 
iyi bir yumurtalık 
rezervine sahip 
olmaları gerektiğini 
bir kez daha vurgu
layalım.
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Belim gen» telataı ele w
Kalp ve damar 

hastalarının, egzer
siz sayesinde ve 
stresi azaltarak kalp 
krizi riskini asgariye 
indirebileceği 
bildirildi.
ABD'nin Kuzey 
Carolina eyaletinde
ki Duke Üniversitesi 
Tıbbi Araştırma 
Merkezi tarafından 
yürütülen bir araştır
mada, egzersiz 
yapan ve rahatlama 
seanslarına katılan 
kalp ve damar 
hastalarının, kalp 
krizi tehlikesinin 
azalmasını sağladığı 
belirlendi.
Amerikan Tıp 
Derneği'nin dergisi 
JAMA'da bugün 
yayımlanan araştır
ma sonuçlarında, 
kalp ve damar has
tası 40-84 yaşlarında 
92 erkek ve 42 kadın 
gözlendi.

SİHEMASI'NOA BEBEK|SEED0FCHUCKY|-0CEAN^12
fil HAFTA Rez. Tel: 513 64 06 
jos ÖLÜM PROVASI -ROBOTLAR 
8®TAM Rez. Tel: 512 03 46

Araştırmada hasta
ların üçte birine 
rutin tıbbi tedavi 
uygulanırken, üçte 
biri rutin tedavinin 
yanı sıra 4 ay 
boyunca haftada üç 
kez 35 dakika 
boyunca uzman 
denetiminde aerobik 
yaptı.
Araştırmaya katılan 
diğer hasta grubuna 
ise tüm bunlara ek 
olarak 4 ay boyunca 
haftada 1,5 saat 
stres azaltma seansı 
uygulandı.
Araştırma sonunda, 
egzersiz ve rahatla

ma seansı yapan 
hastaların, diğer iki 
gruba oranla daha 
fazla güçlendiği ve 
kalp-damar risk 
belirleyicilerinin 
belirgin şekilde 
iyileştiği tespit 
edildi.

Araştırmalar, elma 
tipi şişmanlıkla 
armut tipi şişmanlık 
arasında hastalık 
riski açısından 
önemli farklar 
olduğunu ortaya 
koyarken, erkeklerin 
bel çevresindeki 
kalınlığın da diyabet 
riskiyle ilgili olduğu 
bildirildi.
Bel çevresi 100 san
timden daha geniş 
olan erkeklerin, bel 
çevresi 74-86 santim 
arasında olanlara 
göre tip 2 diyabet 
hastalığına yakalan
ma risklerinin 12 kat 
fazla olduğu belir
lendi. Bel çevresi 
ölçümünün tip 2 
diyabet hastalığına 
yakalanma riski 
açısından vücut 
kitle indeksinden 
daha iyi bir kriter 
olduğu da ortaya 
çıktı. Araştırmalar, 
elma tipi şişmanlıkla 
armut tipi şişmanlık 
arasında hastalık 
riski açısından 
önemli farklar 
olduğunu ortaya 
koyuyor. Elma tipi 
şişmanlık vücut 
yağlarının daha çok 
orta bölgede (karın- 
bel) toplanması ile

karakterize şişman
lıktır. Armut tipi şiş
manlıkta ise vücut
taki fazla yağlar 
daha aşağıda (kalça) 
ve daha yayılmış 
olarak bulunurlar. 
Bel çevresinin 
kadınlarda 90 san
timden daha geniş 
olması tip 2 diyabet 
riskini benzer oran
larda artırmaktadır. 
Bel çevresinde 1-2 
cm'lik bir düşüşün 
bile başta diyabet 
olmak üzere inme 
(felç), kalp krizi ve 
kan şekeri yüksek
liğinde anlamlı 
iyileştirmelere 
neden olduğu da bir 
gerçek olarak 
kaydediliyor.

Ancak uzmanlara 
göre, bel çevresi 
incelmesi zaman 
isteyen bir süreçtir 
ve çok sık ölçümler
le kişi moral düzeyi
ni düşürmemelidir. 
En iyi takip haftada 
bir kez yapılan 

ölçümlerle bel çevr
enizdeki azalmayı 
takip etmektir. 
Kadınlar daha çok 
armut tipi şişman
lığa yatkındırlar. 
Estetik kaygılar bir 
yana bırakılırsa bu 
tip şişmanlık tip 2 
diyabet, kalp krizi ve 
inme açısından 
daha düşük risk 
taşımaktadır. 
Kadınlarda armut 
tipi yağ dağılımının 
asıl nedeni ise 
östrojendir. Böylece 
kadınların üretken 
oldukları dönem 
boyunca yani • 
menopoza girinceye 
kadar adı geçen 
hastalıklara yakalan
ma riskleri erkekler
den daha düşüktür. 
Ancak menopoza 
girdikten sonra ilaç 
olarak östrojen kul
lanımının aynı yarar
ları sağlayıp sağla
madığı halen 
tartışılan bir 
konudur.

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. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn 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 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 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79"
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

8 NİSAN CUMA 
ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 86 82
GEMLİK 

SsCOZES 
■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2101 

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-Rekiamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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2004-2005 öğretim yılı yıldızlar 2. Küme kızlar maçlarında finale kalan takımlar belli oldu

Yıldız kızlarda finalistler belli oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2004-2005 öğretim 
yılı yıldızlar 
2. Küme kızlar 
maçlarında finale 
kalan takımlar belli 
oldu.
Dün sona eren grup 
maçlarında takımlar 
finale kalabilmek 
için mücadele 
verdiler.
A GRUBU 
Tamamlanan
A grubu maçlarında 
rakiplerine üstünlük 
sağlayan Şehit 
Cemal ile Şehit Etem 
İlköğretim Okulları 

yarı finale yükseldil
er.
B GRUBU
B grubunda ise 
Umurbey Abdullah 
Fehmi ile Ticaret 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim takımları 
mutlu sona ulaştılar. 
KIZLAR
Dün oynanan 
maçlarda Gazi 
İlköğretim 
Cumhuriyeti 2-0 
yenerken Şehit Etem 
zorlu geçen maçta 
Engürücük İlköğre- 
tim'i 2-1 yenmeyi 
başardı.

ERKEKLER
Erkeklerde ise Gazi 
İlköğretim 
Engürücük'ü 2-0, 
Abdullah Fehmi'de 
Hamidiye'yi 2-1 
yendiler.
Bugün yapılacak 
yarı final maçlarında 
kızlarda A grubu bir
incisi Şehit Cemal 
ile B grubu İkincisi 
Gazi İlköğretim 
karşılaşırken B 
grubu birincisi A. 
Fehmi ile A grubu 
İkincisi Şehit Etem 
final için rnücadele 
edecekler.



Takibe düşen esnaf kredilerinin gecikme faizleri af edildi.

Esnaf kredi faizlerine af
Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halk Bankasından kredi alıp ödeyemeyen esnafın gecikme faizlerine af getirilirken, borçlarına da 
taksit olanağı sağlandı. 31 Aralık 2004 tarihinden önce kooperatifte takibine alınmış ortaklar başvuruda bulunacaklar. Haberi sayfa 7’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Verem Derneğine 
yardımlar sürecek

Gemlik Verem Savaş Demeğine yardımlar 
sürüyor. Gemlik ve çevresindeki veremli hasta
lara yardım için yıllardır çalışan demek üyeleri, 
hayırseverlerin desteklerinin sürdüğünü söyle
di. İlgililer yapılan yardımlarla veremli hasta
lara gıda ve ilaç yardımında bulunulduğunu 
bildirdiler. Haberi sayfa 4’de

9 Nisan 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısını tamamladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında Kent 
Konseyi Kurulması ve sivil toplum örgütleriyle 
görüşmelere meclis üyelerinin de katılması kararlaştırıldı

Terme Kaplıcası
Dün, Belediye Meclisinde DYP’li üyeler 

verdikleri önergelerle ilçemiz için güzel 
konulara değinmişler.

DYP Grup sözcüsü Av. Gökhan Taylan, 
boşaltılan Terme Kaplıcası’nın hastalar için 
rehabilitasyon merkezi haline getirilmesini 
önermiş.

Başkan da buna karşılık, olumsuz davran
madan, binanın ve arazinin durumunun 
araştırılmasına başlanacağını, duruma göre 
karar verileceğini söylemiş.

Terme Kaplıcası, İznik tarafından gelen ve 
Gemlik Körfezi’ne giden fay üzerinde kurul
muştur.

Yapıldığı yıl sanırım 1961-1962...
O günden, bugüne değin bu kaplıca 

Gemlikliler hizmet veriyor.
1999 depreminde ise hasar görmedi.
Fazla katlı bir yapılaşması yok.
Bina depremselliğe göre güçlendirilirşe 

samrım bu -tesis sağlık kurumu olarak uzun 
bir süre daha Gemlik’e hizmet verir.

Gemlik kaplıcasının suyu çok sıcak değil.
Bunun için adı Ricadır.

Suyu ılıktır.
Fizik ve rehabilitasyon için çok uygun 

olduğunu Devlet Hastanesi Fizik Uzmanı Dr. 
Vedat ökter söylüyordu.

inşallah bu tesis, Kaplıca olarak kullanıla
mazsa, sağlık kuruluşu olurak kullanılır.

Belediye Meclisi dün 
Nisan ayının toplan
tılarını tamamladı. 
Toplantıda 
Yunanistan’ın Kios 
kenti ile kardeşlik 
ilişkilerinin gelişti 
rilmesi için çalış
maların hızlandırıl
masına karar verildi. 
Mecliste DYP’lilerin 
verdiği önerge ile 
Terme Kaplıcasının 
Rehabilitasyon 
merkezi olmasına 
Başkan Turgut, 
olumlu baktı.
Seyfettin Şekersöz’ün

haberi sayfa 3’de kondisyon tarafından incelenmesi karan alındı. Karara Belediye Başkanı Turgut "red” oyu verdi.

Rotary Demeği polisleri unutmadı
Gemlik Rotary 
Derneğinin haftalık 
toplantısına İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt ve - 
Karakol 
Başkomiseri Kerim 
Karaboğa ile 
Başkomiser Turhan 
Sarı ile birim amir
leriyle konuklar 
davet edildi.
Haberi sayfa 5’de

Belediye Meclisinde imarla ilgil konulan görüşülürken Borusan yolunun

Belediye Meclisini
dünkü toplantısında 

Kios ile kardeş; şehir, 
olmak içi

Çocuk Balosunda yer yerinden oynadı 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Bürosu’nun organi 
ze ettiği “Çocuk 
Balosu” dün 
Belediye Düğün 
Salonunda yapıldı. 
Çok sayıda çocuğun 
katıldığı baloda, 
çocuklar gönüller
ince eğlendiler. 
Haberi sayfa 12’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Candaş Kreş ve Gündüz Bakım evinde kalan küçükler 

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret ettiler.

Gürhan ÇETİNKAYA
Kentin ışıkları bir bir sönerken..
“Bahar .ağaçlarda sürgün veren rengarenk 

çiçekleriyle yüzünü gösterdi.
Kış yaza dönerken karamsarlık yerini 

umutlara bırakıyor. Beyaz, pembe,sarı ren
kler yaşamla barışı yan yana getiriyor.” diye 
düşünürken ;

Türkiye’de aniden esen poyraz baharın ilk 
çiçeklerini dalından koparıyor.

Canını alıyor.
Umutları başka bahara bırakıyor.
Önceki gün Gemlik’ten Türkiye’ye yayılan 

bir haber ‘ben canlıyım’ diyenin kanını don
duracak türden.

Olay, işsizlik ve yoksulluk ve dahi cahillik 
canavarlarının azgın dişlerinden yakasını 
kurtaramayan insanların dramını bir kez 
daha gözler önüne serdi.

İnsanoğlunun düşünme ve değerlendirme 
yeteneğini yitirdiği noktada harekete geçen 
güdülerin yarattığı bir sendrom, çıkışı 
olmayan yolu tek seçenek olarak sunuyor.

Trabzon’da bir kıvılcımla çakan öfke sel 
olup Karadeniz’in azgın sularına dökülüyor.

Toplumsal direncin son kertesinde olan 
halk nihayet galeyana geliyor.

Belki de kışkırtıcılar yangını körüklüyor 
ama daha da önemlisi sorunlarla boğuşan 
halkın uzatmaları oynadığının da fotoğrafı 
çekiliyor Trabzon’da..

Bir kısım gazetecilerle yazarlar da sırça 
Köşkteki maroken koltuklarına gömülüp “lep- 
toplarından” Türkiye’ye sahte mutluluklar 
yayıyorlar.

Önceki gece televizyonda iktidarın sesi bir 
gazetecinin konuğu olan Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Sinan Aygün, program 
sunucusunun “hayal dünyasına” rağmen 
Türkiye’nin gerçeklerinde direniyordu.

Direniyordu çünkü sunucu ısrarla 
Türkiye’de güllük gülistanlık bir tablo çiziy
ordu.

O gerçekleri gizlese de Türkiye’nin dört bir 
yanından yayılan ekonomi kaynaklı sosyolo
jik olaylar ülkenin ortasına bomba gibi 
düşüyor.

Suratlarına tokat gibi çarpıyor diyeceğim 
ama bunların artık yüzlerindeki deri nasır
laşmış. •

Ar damarları çatlamış.
Duyarlılığını yitirmiş.
Toplumsal dokuyu tatlı tatlı ezgilerle sıcak 

tutan sanatçılar ise bu kadar duyarsızın 
olduğu bir dünyaya direnemiyor.

Dünyadan yükselen kötü kokular, arsız 
ihtiraslar onların midesini bulandırıyor.

Ve çok da zengin bir miras bırakarak 
göçüyorlar sonsuzluğa..

Evet:
Işıklar bir bir sönüyor.
Türkiye’nin kültür ve sanat gelişimine yön 

veren, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını 
hızlandıran sanatçılar yaşama veda ediyor.

Önceki gün Melih Kibar çok çabaladığı 
halde kanserin pençesinden kendisini kur
taramadı.

Duyguları müziğe dönüştüren adam gibi 
adam ; ilham perisinin yanına uçtu.

Arkasında onu hiç ama hiç unutturmaya
cak besteler bırakarak..

Bir de A-Ke-Pe döneminde refah düzeyini 
iki simit iki bardak çaya yükselten asgari 
ücretliler bırakarak..

Seyfettin ŞEKERSÖZ . 
Manastır'da bulu
nan Candaş Kreş 
ve Gündüz Bakım 
evinde kalan 
küçükler Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u ziyaret 
ederek polislik 
mesleğinin ne 
olduğunu 
öğrendiler.
Kreş kurucusu 
Nilgün Beşe ile 
Birlikte öğretmen
ler İlke Soyer ve 
Gülşah Batmaz 
eşliğinde polis 
otosuyla Emniyet 
binasına gelen 
küçükler Müdür 
Kurt'un misafiri 
oldular.
Onlara çukulata 
ikramında bulu
nan Kurt, çocuk
ların sorduğu 
soruları yanıtla
yarak onları 
aydınlattı.
Küçük çocukların 
"Polis olmak zor 
mu?" "Evimize 
hırsız girerse ne 
yaparız?" ve 
"Kurallara uyul
mazsa neler 
olur?" gibi soru
lara açıklık getiren 
Emniyet Müdürü 
Kurt, çocuklara 
telsizle nasıl 
konuşulacağını da 
öğretti.

GEMLİK

Minik öğrenciler, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve 
öğretmenleri ile birlikte objektifimize poz verdiler.

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE ABONE 
OLUN

OLDUNUZ MU? gKUYUN



Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında Kent Konseyi kurulması ve sivil 
toplum örgütleriyle görüşmelere meclis üyelerinin de katılması kararlaştırıldı.

Seyfettin Şekersöz 
Nisan ayı ikinci 
toplantısını yapan 
Gemlik Belediye 
Meclisi'nde 
Başkan Mehmet 
Turgut'un son 
anda sözlü olarak 
sunduğu önerge 
ile Gemlik bir 
kardeşe daha 
kavuşmanın 
adımını attı. 
Geçtiğimiz yıl 
ziyarete gelen 
Yunanistan'ın Kios 
kenti ile ilişkilerin 
kardeşliğe uzan
ması için çalış
maların hızlandırıl
ması önergesine 
meclis ‘,‘evet” oyu 
vererek Başkan 
Turgut'a destek 
çıktı.
23 üyeyle toplanan 
Belediye 
Meclisi'nde ilk 
olarak kabul edilen 
iki önerge 
görüşüldü.
DYP’LİLERİN 
ÖNERGELERİ 
DYP'lilerin verdiği 
Kent Meclisi kurul
ması ve Terme 
Kaplıcasının 
Rehabilitasyon 
Merkezi olması 
konusunda söz 
alan DYP’li 
Gökhan Taylan, 
yasadan gelen 
zorunlulukla 
başlatılan sivil 
toplum örgütlerini 
ziyaretlerde meclis 
üyelerinin de hazır 
bulunması gerek
tiğini savunarak 
düşünülen pro
jelerin daha önce 
ret edildiğine 
dikkat çekti.
Taylan, verdikleri 
Kent Konseyi 
önergesinin işlerlik 
kazanmasını istedi. 
Yaptığı çalış
maların yasa 
gereği olduğunu

Belediye Meclisinin dün yapılan toplantısında DYP’li üyeler Kent Meclisi kurulması için 
örerge verdiler. Ayrıca, Terme Kaplıcasının rehabilatasyon merkezi haline getirilmesini 
istediler. Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘okul arsa ihtiyacımız yok’ yazısı eleştirildi

ve öncelikli olarak 
\ sanayici ve esnafla 
görüşmelerde 
bulunduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, Pazartesi 
günü devam ede
ceği görüşmelerde 
sivil toplum örgüt
leriyle bir araya 
geleceklerini ve 
Belediye Meclis 
üyelerinin de bu 
toplantılara katıla
bileceklerini 
söyledi.
Turgut, Kent 
Konseyi projesinin 
ilçeye fayda getire
ceğinin de altını 
çizdi.
Terme 
Kaplıcalan'nda 
düşünüleri 
Rehabilitasyon 
Merkezi için görüş
lerini bildiren 
Başkan Mehmet 
Turgut, kaplı
caların yeni 
boşaltıldığını, 
burada yapılacak 
jeolojik çalış
maların sonucun

da neler yapılabile
ceğinin planlarını 
yapacaklarını 
söyledi.
Gündemin İmar 
konuları 
görüşmelerinde 
ise geçen mecliste 
görüşülen İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
istemi görüşüldü.

Endüstri Meslek Lisesi yanındaki arsa 
için “İhtiyacımız yok” diye yazı yazan 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AKP’li Ali 
Okuroğlu tarafından eleştirildi

Endüstri Meslek 
Lisesi yanında 
bulunan ve okul 
olarak düşünülen 
arsanın İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

■tarafından 'ihtiyaç 
yoktur' görüşünde 
bulunması meclis 
üyeleri arasında 
olumsuz karşı
landı.

İmar 
Komisyonunun 
arsa sahibinin imar 
*talebini iki okul 
arasında kaldığı 
için ileride sorun 
yaratabileceği 
görüşü uygun 
görüldü.
AKP'li Ali 
Okuroğlu'nun "Bir 
eğitimci olarak İlçe

Mertçe
Sinan 
MERTOĞLU

Çal Kemancı
Ne ülkeyiz ama.. 
Kimi ekmek, çalıyor. 
Kimi baklava, çalıyor. 
Kimi para, çalıyor. 
Kimi bilgi, çalıyor. 
Kimi de saz çalıyor. 
Çal kemancı çal! 
Dertlilere, dertli çal!

Milli Eğitim'in ihti 
yacım yok demesi
ni kınıyorum. 
Burası ileride 
gerekli olabilir” 
dedi.
Yapılan oylamada 
arsa sahibinin imar 
isteği oy birliği ile 
ret edildi. 
Gündemin son 
maddesi olan ve 
Pazartesi günkü 
oturumda korniş 
yona ertelenen

TÜGSAŞ 
yolunun 

genişletilme iste
minde komisy- 
obaşkanı Cemal 
Aydın Aybey, 
yeterli çalışma 
yapamadıklarını 
belirterek bir son
raki toplantıya 
ertelenmesini 
istedi.
Meclis üyesi AKP'li 
Refik Yılmaz'ın da 
destek verdiği 
öneri oylamaya 
sunuldu.
Tüm meclis üyeleri 
ertelenmeye “evet 
“oyu verirken 
Başkan Mehmet 
Turgut hayır oyu 
vererek zabıtlara 
işlenmesini istedi.



9 Nisan 2005 Cumartesi Sayfa 4

Gemlik Lisesi Spor Salonunda devam eden Yıldızlar Voleybol maçları 
erkeklerde Ticaret Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu birinci oldu.

EMer voleybolda Gazi birinci oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonunda 
devam eden 
Yıldızlar Voleybol 
maçları erkeklerde 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
birinci oldu. 
Dün oynadığı son 
maçta Umurbey 
Abdullah Fehmi'yi 
2-23 ve 25-14'lük 
setlerle 2-0 yenen 
Gazi İlköğretim 
turnuvayı birinci 
bitirirken 11 Eylül 
ikinci, A. Fehmi 
İlköğretim'de 
üçüncü sırayı 
aldılar.
KIZLARDA 
Kızlarda ise yarı 
final maçlarında 
finale kalan iki 
takım belli oldu. 
Şehit Cemal'i 2-0 
yenen Gazi 
İlköğretim ile 
Şehit Etem'i 2-1 
yenmeyi başaran 
Umurbey 
Abdullah Fehmi 
final oynamaya 
hak kazandılar. 
12 Nisan 2005 Salı 
günü yapılacak 
final maçlarında 
Şehit Etem ile 
Şehit Cemal 
İlköğretim okulları, 
ikincilik- 
üçüncülük maçı 
yapacaklar.

r Adi m ’

ta $M| 
toy 

yarMfsroi

KAYIP
Mudanya Liman 
Başkanlığından 

aldığım 4768 nolu 
Amatör Denizci

Ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Gürol Melih ÖZEN

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik ve 
çevresinde 
yaşayan verem 
hastası vatan
daşlara yönelik 
çalışmalarıyla 
göz dolduran 
Verem Savaş 
Derneği'ne 
yardımlar 
sürüyor.
Dernek Başkanı 
Rafet Tetik) bir 
kuruluşun 1.000, 
YTL nakit para 
yardımında 
bulunduğunu 
belirterek bir 
başka kuruluş 
ile hayırsever 
vatandaşın ise 
et yardımında 
bulunduğunu 
söyledi.
Dernek 
merkezinde 
hastalara yöne
lik ilaç ve gıda 
yardımlarının 
her ay muntaza
man yapıldığını 
söyleyen Tetik,

ÇİMTAŞ AŞ'nin 
yaptığı nakit 
yardımdan 
dolayı ilgili kuru
luşa teşekkür 
etti.
BP Şirketinin 2 
koyun keserek 
etini Derneğe 
bağışladığını 
bildiren Rafet 
tetik, ayrıca 
Sercan Öğütçü 
isimli hayırsever 
vatandaşında bir 
adet kurbanın 
etini derneğe 
bağışladığını 
söyledi.
Yapılan et 
yardımlarıyla 22 
hasta vatandaşa 
yardımda bulun-- 
duklarını bildiren 
Tetik, her ay 
dağıtımını yap
tıkları kuru 
gıdaların temi
ninde ve yapılan 
et ve nakit para 
yardımları için 
hastalar adına 
teşekkür etti.
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Gemlik Rotary Demeği, kuruluş yıldönümü nedeniyle Emniyet Müdürü’nü ve birim amirlerini misafir etti

Rotary Derneği polisleri unutmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Rotary 
Derneği, Polis 
Teşkilatının 
Kuruluşunun 160. 
kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle Müdür 
ve Birim amirleri
ni misafir etti. 
Rotary Derneği 
Başkanı Mehmet 
Yaşar ile yönetim 
kurulu üyeleri, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve bitim 
amirleri 
Başkomiser 
Kerim Karaboğa 
ile Başkomiser 
Turan Sarı'nın 
yanı.sıra Yapı 
Kredi Bankası 
Müdürü Fikret 
Önder ve HEM 
Merkezi Müdürü 
Kemal 
Çetinoğlu'nu 
yemekte misafit 
ettiler.
Rotary Derneğinin 
Fahri üyesi olan

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
de katıldığı 
yemekte polisin 
yeni çıkan 
yasalarla geleceği 
konumu tartışıldı. 
"Polise her geçen 
gün ihtiyacın 
olduğunu görüy
oruz" diyen 
Rotary Derneği 
Başkanı Mehmet 
Yaşar, "Polisin 
varlığına ihtiy
acımız var" diy
erek kuruluş gün
lerini kutladı.
Yapılan davete 

teşkilatı adına 
teşekkür eden 
Emniyet Müdürü 
Kurt, Ülkenin 
aksine Gemlik'te 
suç oranının 
başarılı çalışıpalar 
sonucunda 
azaldığını söyledi. 
Kurt, "Az sayıdaki 
olayların vatan
daşın polise vere
ceği desiek ıı'e 
çözüme kavuşa
cağından kims
enin kuşkusu 
olmasın, 
evlerinizde 
rahatlıkla uyuya
bilirsiniz. Yolda 

rahatlıkla geze
bilirsiniz. Anca 
yeni yasayla bazı 
sıkıntılarımız da 
olacaktır. Bunların 
düzeltilmesiyle 
polis vatandaşına 
verdiği hizmet 
daha iyi olacak
tır." dedi.
Rotary Derneği 
üyelerinin yapılan 
çalışmalar hakkın
da sorularını da 
yanıtlayan 
Emniyet Müdürü 
Kurt, Gemlik cad
delerinde 
düşünülen 
kameralı sistem 
hakkında da bilgi 
verdi.
Kurt, düşünülen 
sistemin çok fay
dalı olacağını 
belirtirken maddi 
imkanların zorla
narak kurum ve 
kuruluşların da 
yardımıyla yapıl
masının zor 
olmayacağını 
savundu.

İŞÇİ 
Emeklileri 

polisi 
kutladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ ziyaretinde
Türk Polis bulundular.

Teşkilatının 
160. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
İşçi Emiklileri 
Derneği yönetim 
kurulu üyeleri 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a 
nezaket 

Dernek Başkan 
Yardımcısı 
Nurettin Bay ve 
yönetim kûTüı'ü 
üyelerinin 
ziyaretinden 
memnun kaldığını 
ifade eden Kurt, 
teşkilatı adına 
teşekkür etti.

I BURSA HAKİMİYET VE .
, KENT GAZETELERİNE .
1 İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
1 TEL: (0^224) 513 96 83 '

ÖTÖ
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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Türkiye - ABD soğukluğu 
Yunanistan' a yaradı

I/ II I II II II II

mis Is ısl faıidıi ilim

Amerikan 
VVashington Times 
Gazetesi'nde bugün 
yer alan bir 
makalede, Türkiye- 
ABD ilişkilerindeki 
soğukluğun, 
Yunanistan-ABD 
ilişkilerinde 
yaşanan gelişmel
erle aynı zamana 
denk geldiği yazıldı. 
Yunan medyasında 
yer alan ve "Bush 
yönetiminin 
Erdoğan hükümeti 
ile yaşadığı aşk 
ilişkisi, Türkiye'de 
yaşanan Amerikan 
karşıtlığı nedeniyle 
acılaştı" yorumları
na yer verilen hab
erde, Batılı uzman
ların da Başbakan 
Erdoğan'ın imajının

ABONE OLDUNUZ IVIU?
OKUYUN - OKUTUN 

“““■“■İs abone olun

BAYRAM O G LU ’ N D AN
ŞOK KAMPANYA !

LÂXON 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
j» ELEKTRİK
■=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER
TÜM ELERTRİKd EV 

ALETLERİ - CİHAZLAR
Tüm ÜRÜRLERDE 12

AYA VARAN TAKSİTLER

parlaklığını yitirdiği 
görüşünde olduğu 
ve bu gelişmelere 
dayanarak Yunanlı 
yetkililerin ABD ile 
daha sıkı bağlar 
kurmayı umdukları 
belirtiliyor.
Yunanistan'ın, 
Balkanlar ve 
Ortadoğu'da kendini 
ABD politikasının 
yeni dişlisi olarak 
gördüğü ifade 
edilirken, Yunanft* 

yetkililerin ABD ve 
Yunanistan arasın
da "yeni dönem" 
diye tanımladıkları 
ilişkiler 
çerçevesinde, 
Başbakan Kostas 
Karamanlis'in 
ABD'ye, 
Ortadoğu'da barış 
için Atina'da ulus
lararası bir konfer
ans düzenlemeyi 
teklif ettiği 
belirtiliyor.

Filistin - İsrail barış 
görüşmeleri 
çerçevesinde 
Gazze'den çekilme 
planları yapan İsrail 
Hükümeti, Yahudi 
yerleşimcilerle 
karşı karşıya geldi. 
İsrail radyolarından 
yayınlanan habere 
göre, Gazze'den 
çıkmak istemeyen 
yaklaşık 10 bin 
Yahudi yerleşimci, 
Pazar günü El 
Aksa'ya yürüye
cek.Üst düzey 
güvenlik alarmı 
verilen Kudüs'de, 
El Aksaya giden 
yollar ile birlikte 
tüm giriş çıkışlar
da, İsrail polisi 
tarafından güvenlik 
noktaları oluşturul
muş

^aoa’nn cenazesinde PKK eylemi
Katoliklerin 84 yaşın
da hayata veda eden 
ruhani lideri Papa 
İkinci Jean Paul'ün 
cenaze töreninde 
düzenlenen ayin 
sona erdi.
Papa'nın naaşı, Aziz 
Petrus Bazilikası'nm 
zemininde kendisine 
ayrılan yere 
gömülmek üzere, 
alkışlar eşliğinde 
Aziz Petrus mey
danındaki avludan 12 
kişi tarafından alındı. 
Naaş meydandan 
alınırken, çanlar 
birkaç dakika boyun
ca çaldı. Naaş, 
Vatikan 
bahçelerinden geçir
ildikten sonra, 
defnedilmek üzere 
Aziz Petrus 
Bazilikası'nm zemin 
katına indirilecek. 
Bu arada,

durumda.Cuma 
namazı nedeniyle 
El Aksa'ya gitmek 
isteyen 
Müslümanlar da bu 
güvenlik engeliyle 
karşılaştı. Salah 
Adin Caddesi'de 
oluşturulan güven
lik noktasını geçe
meyen 
Müslümanlar, 
namazlarını cadde 
üzerinde kıldılar. 
Namaz sonrasında, 
güvenlik güçleri

Polonya'nın başkenti 
Varşova'da, ayinin 
bitişiyle 26 pare top 
âtışı yapıldı.
26 pare top atışının, 
PolonyalI Papa'nın 26 
yıl süren papalık 
dönemini simgelediği 
bildirildi.
CENAZE TÖRENİNDE 
PKK BAYRAĞI
AÇILDI
Dünyanın dört bir 
yanından yaklaşık 4 
milyon kişi ile 200 
devlet ve hükümet 
başkanının katıldığı 
Papa 2. Jean Paul'ü 
son yolcuğuna 
uğurlama törenine, 

grubu dağıttı. 
Haber kaynakların
dan alınan bilgiye 
göre, Hamas da 
tüm Müslümanlar’a 
El Aksa'yı koruma 
çağrısı yaptı. Bu 
nedenle İsrail 
Hükümeti, oluşa
bilecek büyük çaplı 
olayların önüne 
geçmek için, EL 
Aksa'yı Pazar 
gününe kadar 
ziyaretlere kapadı.

PKK'nın açılan sözde 
bayrağı damgasını 
vurdu.
Tören sırasında, yak
laşık 50 kişilik 
terörist grup, 
PKK'nın sözde 
bayrağını açarak slo
gan attılar. Cenaze 
törenine katılan kala
balık gruptan bazıları 
da, PKK'hlara 
alkışlarla destek 
verdi. Uzun süre slo
gan atan ve sözde 
bayraklarını taşıyan 
grup, daha sonra 
Kürdistan'ın sözde 
bayrağını da açtılar.

ELEMAN ARANIYOR
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda 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

Bilgisayar kullanabilen tecrübeli bayan muhasebeci 
ve pompa görevlisi elemanlar alınacaktır.

Müracat Tel: 0.224 522 81 90 - 522 81 04
Faks Tel: 0.224 522 82 65

YELTEKİNLER PETROL
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Döner sermaye 
ödemeleri başladı EsnafH Merine af
SSK'dan Sağlık 
Bakanhğı'na 
devredilen hastane 
ve sağlık kuruluşları 
için avansın Sağlık 
Bakanlığı Merkez 
Döner Sermaye 
hesabına yatırıldığı 
ve bu avansın acil 
dağıtımının yapıla
cağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, 
SSK'dan Sağlık 
Bakanhğı'na geçen 
hastanelerden 
Döner Sermaye 
banka hesap 
numarasını

bildirmeyen has
tanelere çok acele 
hesap numaralarını 
Sağlık Bakanlığı 
APK Kurulu 
Başkanlığının 0 
(312) 231 37 16 ve 0 
(312) 434 46 02 

numaralı faksa 
bildirmelerini istedi.. 
Bakanlık, hesap 
numarasını 
bildirmeyen has
tanelere avans gön
derilmeyeceği « 
uyarısında bulundu.

Takibe düşen esnaf 
kredilerinin 
temerrüt (gecikme) 
faizlerine af 
getirilirken, 
borçlarına tak- 
sitlendirme 
imkanı sağlandı. 
Buna göre 31 Aralık 
2004 tarihinden 
önce kooperatif tak
ibine alınmış ortak
ların borçlarına 
dönük, başvuru 
yapmaları durumun
da, borcun takibe 
intikal ettiği tarihten 
başvuru tarihine 
kadar geçen süre 
için, basit usulde

yüzde 30 faiz uygu
lanacak.
15 Mayıs tarihine 
kadar alınacak 
başvurularda ilk 
taksit peşin alı
nacak, kalanına bir 
yıl içinde faizsiz ve 
aylık eşit taksitler 

halinde ödeme 
kolaylığı getirilecek. 
Yine borcunu defat
en (bir defada) öde
mek isteyen esnafa 
da, yüzde 22.5 faiz 
oranı uygulanarak 
ödeme imkanı 
getirildi.

:riliS^ıjı’mteislwlwtoıWı
Dünya Ekonomik 
Forumu'nun hazır

ladığı Bilgi ve 
İletişim Teknolojisi 
Endeksi'nde 
Türkiye, 104 ülke 
arasında 52'inci 
sırada yer aldı. 
Sıralamada dünya 
birinciliğini 
Singapur, ikinciliği 
ise İzlanda aldı. 
Dünya Ekonomik 
Forumu'nun her yıl 
düzenli olarak hazır
ladığı Bilgi ve 
İletişim Teknolojisi

ŞENEN Balık ve Âv Malzemeleri tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Endeksi'nde Türkiye 
4 sıra yükselerek 

52'nci oldu. Yapılan 
sıralamada, İskandi
nav ülkeleri, her yol 
olduğu gibi bilgi 
teknolojilerinde bu 
yıl da ön sıralardaki 
yerini korudu. 
Geçen yılın birincisi 
Amerika Birleşik 
Devletleri, bu yıl 
beşinci sıraya geril-s 
erken, geçen yılın 
Singapur ise birin
ciliğe yükseldi.. 
Geçen yıl 10'uncu 

sırada yer alan 
İzlanda ikinciliğe 

yükselirken, 
Finlandiya 
üçüncülükteki yerini 
korudu. Türkiye, 
52'incilik derece
siyle Avrupa 
Birliği'nin yeni üyesi 
Polonya ve Letonya 
ile 2007 yılında 
üyeliğe kabul edile
cek olan 
Bulgaristan'dan 
daha üst sıralarda 
yer almış oldu.

Özelleştirme İdaresi 
' Başkanlığı (ÖİB), 
Emekli Sandığı'na ait 
Kuşadası Tatil 
Köyü'nün satış 
sürecini bugün 
gazetelere verdiği 
ilanlarla başlattı. 
Kuşadası Tatil köyü 
için son teklif verme 
tarihi 9 Mayıs olacak. 
Kapalı teklif alınacak. 
ihalede pazarlık 
usulü ile ihaleye 
devam edilecek. 
İstanbul Hilton 
Oteli'nin varlık satışı 
için de bu ay içinde 
ihaleye çıkılacağı 
belirtiliyor.
Hilton Oteli'nin satışı 
için şu anda değer 
tespit çalışmaları 
devam ederken, 
burada da son teklif 
tarihinin Mayıs ayı 
ortaları olabileceği 
vurgulanıyor.
Emekli Sandığı'na ait 
Foça Tatil Köyünde 
ise Maliye ile birlikte 
çalışmalar sürüyor. 
Burası için. Kültür ve

Tabiat Varlıkları 
Kurulu'ndan da 
görüş alınması 
gerektiği belirtilirken, 
ihale sürecinin biraz 
zaman alabileceği 
kaydediliyor. 
Ankara'da bulunan 
Emek İşhanı'mn 
satışında ise strateji 
arayışı devam ediyor. 
20 katlı binanın 0-4 
katlarının ayrı, 4-20 
katlarının da ayrı 
satılması veya 
tümünün satışı ile 
kat kat satış alternat
ifleri üzerinde duru
luyor.
Bunun yanında, 
Kayseri Erciy.es böl
gesindeki Bayındırlık 
Bakanlığı,

Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve 
DSİ'nin eğitim ve 
dinlenme tesislerinin 
de bu ay içinde satış 
ilanının verileceği 
ifade ediliyor. 
Öte yandan, 
Özelleştirme İdaresi, 
İstanbul Hilton ile 
Kuşadası Tatil 
Köyünün satışından 
elde edilen geliri, 
giderler düşüldükten 
sonra Emekli 
Sandığı'na verecek. 
Buna karşılık, 
Kayseri Erciyes 
Bölgesi'ndeki sosyal 
tesislerin satışların
dan elde edilen gelir 
ise Hazine'ye 
aktarılacak.

Eski devlet hastanesi karşısı 2250m2 imarlı satılık arsa 
Tel: 5139683

Umurbey’de yol kenarında 12 dönüm tarla 
Tel: 513 96 83

Erciy.es
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Burs ve krediler tahsil ediliyor Askerlik süresi kısalmayacak
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'nun eski 
burs ve kredilerin 
geri ödemelerinden 
son 2 yılda, 42 yılda 
yapılanın 4 katından 
daha fazla tahsilat 
yapıldı. 
1961'den 2003 arası 
27 trilyon lira para 
tahsilatı yapılırken, 2 
yılda 111 trilyon tah
silat gerçekleşti. 
TBMM Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonu'nun 
Yurt-Kur'un 2003 
yılını incelemeye 
alarak çalışmalarını 
tamamladı. Toplantı 
açılış konuşmasını 
yapan Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
kurumun son 2 
yılda, 42 yılda 
yapılanın 4 katından 
daha fazla tahsilat 
yaptığını açıkladı. 
Albayrak "2003 yılın
da 22.8 trilyon TL, 
2004 yılında ise 88.2 
trilyon TL olmak 
üzere son 2 yılda 
111 trilyon TL tahsi

lat yapılmıştır 
dedi.
1961’den 2003'e 

kadar katkı ve 
öğrenim kredi
lerinden kurum 
ancak 27 trilyon 
tahsilat yapa
bilmişti. Katkı kre
disinden borcunu 
ödemeyen yak
laşık 100 bin 
borçlunun vergi 
dairelerine intikali 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini anla
tan Albayrak, 
"Öğrenim kredisin
den borcunu öde
meyen 96 bin 579 
borçlu vergi 
dairelerine intikal 
ettirilmiştir. Bu 
borçların herhangi 
bir işyerinde çalışıp 
çalışmadıklarının 
tespiti yönünde 
yapılan inceleme 
sonucunda 24 bin 
566 borçlunun 
Emekli Sandığı, 37 
bin 587 borçlunun 
SSK, 4 bin 649 
borçlunun ise Bağ- 
Kur'da olmak üzere 
toplam 66 bin 802

borçlunun işyeri 
adresleri ve sicil 
numaraları tespit 
edilmiş olup, haciz 
işlemleri de bu 
adresler doğrul
tusunda yapılmıştır. 
Bu borçlulara ait 
toplam borç tutarı 
yaklaşık 54.6 trilyon 
TL'dir" diye konuş
tu. 2004 yılı 
bütçesinde 51 trily
on olarak belirlenen 
öğrenim ve katkı 
kredisi tahsilatlarını 
88.2ytrilyon olarak 
gerçekleştirdiklerine 
dikkat çeken 
Albayrak, "katkı ve 
öğrenim kredisinden 
2005'te 111 trilyon 
500 milyar TL tahsi
lat bekliyoruz" dedi. 

Milli Savunma 
Bakanlığı, daha 
önce gündeme 
gelen bedelli asker
lik ve askerlik 
süresinin kısaltıl
ması ile ilgili her
hangi bir çalış
manın yapıl
madığını açıkladı. 
Milli Savunma 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açık
lamada, AK 
Parti’nin 
Kızılcahamam'da 
yaptığı kamp 
sırasında bazı mil
letvekillerinin Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül'e, 
bedelli askerlik 
konusunda maruz 
kaldıkları büyük 
tazyiki yansıttığı ve 
ısrarlı taleplerde 
bulunduğu bildirildi 
Milletvekillerine, bu 
talepler üzerine 
hemen her grupta 
bedelli askerlikle 
ilgili olarak halen 
yürürlükte bulunan 
İİ11 sayılı kanunun 
10'ncu maddesi 
hükmü anlatıldığı 
ve bu hükmün 
işleyebilmesi için 
Genelkurmay

Başkanlığınca 
ihtiyaç fazlası 
olarak belirlenen 
yükümlülerden her 
celp döneminde 
bedel ödeyerek 
askere alınacak 
yükümlü miktarının 
tespit edilmesinin 
söylendiği bildirildi. 
Bedel ödeyerek 
askere alınaak 
yükümlü miktarının 
tespit edilmesinin 
Bakanlığa 
bildirilmesinin 
gerektiği hatırlatılan 
açkılamada, bugün 
için böyle bir 
hususun gündemde 
olmadığı 
bildirilirken, bu 
konuda yeni bir 
yasal düzenleme 
öncesine karşılık da 
meselenin askeri ve 
sosyal bakımdan 
yeterince incelen
meden ve 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
ihtiyaç değer
lendirmesi işlemini 
gerektiren bir konu
da böyle bir teşeb
büse girilmesinin 
yanlış olacağının 
milletvekillerine 
belirtildiği ifade 

edilmiştir. 
Açıklamada, konuy
la ilgili olarak; "Bu 
durum karşısında 
sayın milletvekil
lerinden bazıları 
başka bir seçenek 
olarak askerlik 
süresinin 
kısalmasını gün
deme getirmişlerdir. 
Bu sorularına cev
aben 1111 sayılı 
kanun 5'nci madde
si hükmü 
anlatılmış, hem de 
23 Haziran tarihinde 
TSK ihtiyaçlarını da 
dikkate alan 
Hükümetin bu mad
denin verdiği 
yetkiyi sonuna 
kadar kullanarak ve 
Silahlı Kuvvetlerin 
de ihtiyaçlarını 
dikkate alarak, 
askerlik süresini 
kanunun verdiği 
imkan çerçevesinde 
indirdiğini, 
bugün gelinen 
durumun ötesinde 
Hükümetin bu • 
kanuna dayalı 
olarak kulanabile- 
ceği bir yetkisinin 
bulunmadığı 
anlatılmıştır”' 
denildi.

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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anke
tine göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
tüketici fiyatları 
endeksi (TÜFE) 
bazında yüzde 7.5'a 
indi. Bu oran Mart 
ayında 7.6 idi. 
Merkez Bankası, 
Nisan ayının ilk 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, Mart 
ayının ikinci anket 
sonuçlarına göre 
yüzde 7.C olan TÜFE 
bazında yıl sonu 
enflasyon beklen
tisi, Nisan ayının ilk 
anketinde yüzde 
7.5'a geriledi. 
CARİ AÇIK 
BEKLENTİSİ 
YÜKSELDİ
Merkez Bankası'nın 
Beklenti Anketi'ne 
göre cari açık bek
lentisi, yıl sonu 
itibarıyla 15 milyar 
50 milyon dolara 
yükseldi. Mart 
ayının ikinci 
anketinde, yıl sonu 
cari açık beklentisi 
14 milyar 940.9 mily
on dolar idi.

I
Barbarosca

Barbaros BALMUMCU

Bu haftaki maç
i

Sezonun açılış maçını, 
gün grubumuzda birinci 
3n Yavuzselim ile

Mart ayının son 
anketinde yıl sonu 
TÜFE'de yüzde 7.6, 
cari ay 
TÜFE'de yüzde 0.6, 
iki ay sonrası 
TÜFE'de yüzde 0,3, 
gelecek 12 aylık 
dönem TÜFE'de 
yüzde 7.2.olan bek
lentiler, Nisan ayının 
ilk anketinde 
yıl sonu TÜFE'de 
yüzde 7.5'e, iki ay 
sonrası için yüzde 
0.3'e indi.
TÜFE'de gelecek 12 
aylık dönem için 
yüzde 7.2, cari ay 
için yüzde 
0.6 olan beklenti 
oranı ise değişmedi. 
Cari ay sonu bileşik 
faiz oranı beklentisi 
yüzde 16.3'den 
yüzde 15.9'a 
inerken, yıl sonu

bileşik faiz oranı 
beklentisi uygun 
ortalamada yüzde 
14.2'den yüzde 
14.3'e çıktı.
DOLAR KURU 
BEKLENTİSİ
Nisan ayının ilk 
anketinde, cari ay 
sonu uygun ortala
ma dolar kuru 
beklentisi 1.3266 
YTL'dan 1.3598 
YTL'ye, yıl sonu 
dolar kuru 
beklentisi de 
1.4311 YTL'den 
1.4510 YTL'e 
yükseldi.
Mart ayının ilk ve 
son dönemde yüzde 
5,5 olan cari yıl 
sonu GSMH 
büyüme beklentisi 
ise Nisan ayının ilk 
anketinde 
değişmedi.

oynamıştık. Netice malum.
Oynanan maçtan bir sonra

ki yazımda; Maçı elimizden 
kaçırdığımızı yazmıştım.

Neden elimizden kaçır
mıştık? Bana kalırsa bir kapris 
için. O günkü mağlubiyeti, ilk 
devrenin son maçına kadar 
sahanın en iyilerinden biri 
olan Ufuk’u topa vurmadı diye 
ikinci yarının ilk dakikalarında 
oyundan alan teknik adama

Ufuk, takımda oynadığı her 
laçta verilen vazifeyi en iyi 
apmaya çalışan ve yapan bir 
yuncu. Yerine giren oyuncu 
denilen gayreti gösteremedi.

Orta sahada gelişen Y. Sel im 
kınlarını kesecek bir tek kişi 
ile kalmamıştı ve neticede 
öylendiği halde kabul

Y Selim forveti kalemize

OSS yolunda fakirleşiyoruz
TED'in yaptığı bir 
anket eğitim siste
mindeki çarpıklığı 
gözler önüne 
serdi. Araştırmaya 
göre, öğrenciler 
ve ailelerine göre 
üniversiteyi 
kazanmanın yolu 
dersaneden 
geçiyor.
İşte ÖSS yolunda 
harcadıklarımız. 
Türk Eğitim 
Derneği'nin 
(TED) yaptığı 
araştırma, Öğrenci 
Seçme Sınavı'na 
(ÖSS) hazırlık için 
ailelerin yıllık 
2.9 milyar lira 
masraf yaptığını 
ortaya koydu.
Son 15 yılda 21 
milyon öğrenci

J ÖSYM
J T.C. Yüksek Öğretim Kurulu 

Öörenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

yüklenip şut üstüne şut attı. 
Atılan şutun biri kalecimizi 
kontripiye bırakınca, netice 
belli olmuştu.

Birinci maçtan çıkarmamız 
gereken derslerin olması 
lazım. İki teknik adam ne 
düşünür, ne yapar onu bilmem 
ama yapmaları gerekenleri 
yazabilirim;

1- Yavuzselim ilk yarım saat 
Gemlikspor’un üstüne 
gelmeyecektir. Zira bu takıma 
beraberlik bile avantaj olur.

2- Gemlikspor’un kendi 
üstüne gelmesini bekleyip, 
kontra toplarla kalemize gele
ceklerdir. Bunu nasıl ve kimin
le yaparlar?

3-Y.Selim’in orta sahanın 
ortasında oyun kurucusu olan 
10 nolu formalı oyuncuya 
dikkat edilmesi gerekir. Bu fut
bolcunun önünde öynayan 
ikili her yerden şut atabilir.

5- Gemlikspor kendi oyu
nundan vazgeçmeyip, 10 nolu 
oyuncuya rahat oyanama 
imkanı vermemeli.

6- Bütün maçlarda karşı 
takımın forvetini durduran 
orta sahada ikilimiz vardı. Bu 
futbolculardan biri geçen 
hafta kırmızı kartla dışarıda 
kaldı, bu maçta oynamıyacak. 
Bütün yük eğer oynarsa 
Kubilay’a kalacak. Ne olursa 
olsun oyunumuzu üçü puan 
üzerine kurmamız gerekir.

7- Orta sahada oynayan 
Orhan’ın üzerinde durmak 
isterim; Bir futbolcu, futbol
unu takımı için oynamalı. Eğer 
bu maç da, geri gelip yan 
çapraz top atmazsa o zaman 
işimiz zorlaşır.

8- Forvetimize gelince, 
Ahmet’in yanında sağ tarafta 
muhakkak Zeynel olmalı. 
Neticeyi bu iki futbolcu tayin 
eder.

9- Bu maçta iki- üç gençten 
ümidim fazla, dikkat etmeleri 
gereken şu bizim ceza sahası 
içinde elle hareket etmemeleri.

Geçen hafta da ‘Nasıl 
oynanmah’ diye 
yazmıştım.Maç bitimi yorum 
yapmak çok kolaydır.

Orta şahının sağında ve 
solunda oynayan oyuncular, 
bek önünde, çizgi üzerinde 
götürdüğü topları olumlu kul
lanmaları gerek. Tek top fut
bolu güzelleştirir.

Gemlik seyircisinin bu 
maçta bizim yanımızda 
olmalarını diliyorum.

Sizinle çıkıyoruz yola, bu 
takımı sizin gururunuz yap
maya çalışıyoruz.

Sayın Ömer Hoca’nın, 
takımı yaparken oynatacağı 
sisteme göre mevkilere oyun
cu koyması gerektiğine ' 
inanıyorum.

Birinci maçı çok iyi hatırla
ması ve elindeki kozları çok 
iyi kullanması gerekir.

Bu, benim naçizane 
görüşüm. Tabi son Söz Ömer 
Hoca’nın . Duyguları ile değil, 
aklıyla hareket edeceğini 
umarım.

sınava 
girdi. Yaklaşık 
34.5 milyar dolar 
harcandı.
TED, 13 ilde lise 
son sınıf öğrenci
leri, lise mezun
ları, üniversite 
öğrencileri ile 
aileler ve öğret
menler arasında 
bir araştırma 
yaptı. Ortaya 314

sayfalık bir kitap 
çıktı.
Yapılan 
anketlerde, sis
temin ÖSS'ye 
odaklandığı 
ortaöğretimin 
işlevinin üniver
site girebilmek 
için diploma veren 
bir kurum haline 
dönüştüğü sonu
cuna varıldı.

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

Körfez
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?
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KADIN ve ÇOCUK

Sayfa lo

Selülitin çaresi
Yaz aylarının yak
laştığı şu günlerde, 

. fazla kilo ve selül- 
itlere dair tipik 
endişeler iyiden 
iyiye bastırdı. Tüm 
kışı oturarak 
geçirdikten sonra 
acil çözüm 
arayanlar için 
önerilen metodlar- 
dan biri ise 
mezoterapi.
Genetik ve yapısal 
nedenlerden dolayı 
belli bölgelerde 
daha fazla yağ 
birikmesi vücutta 
'bölgesel kilolar' 
olarak kendini gös
teriyor. Türk 
kadınının sıklıkla 
karşılaştığı sorun 
ise 'orta tip alt taraf 
kiloları' olarak isim
lendirilen; basen ve 
üst bacakta yer
leşen kilolşr.
Bölgesel kilo ve 
selütit tedavisinde, 
etkinliği kanıtlan
mış geleneksel tıp 
yöntemlerinden biri 
de 'Mezoterapi'. 
Alan tedavisi

Uzmanlar, çocuk
ların 2,5 yaşından 5 
yaşına kadar kendi 
başlarına diş 
fırçalayamadığını 
belirterek, bu 
dönemlerde çocuk
lara gece yatmadan 
önce elma ve 
havuç gibi dişleri 
temizleyen meyvel
er yedirilmesini 
öneriyor. 
Diş Tabibi Ali 
Aydın, ileri yaşlarda 
sağlıklı ve sorun
suz dişlere sahip 
olmak iÇin çocuk
luk döneminde 
yeterli miktarda flor 
alınması gerektiğini 
bildirdi. Aydın, 
florun, kemik ve 
dişlerin daha 
sağlıklı, güçlü 
olmasını 
sağladığını ifade 
ederek, "2-8 yaş 
arasındaki çocuk
larda flor eksik
liğine karşı tablet 

anlamına gelen 
Mezoterapi, bugün 
başta Fransa olmak 
üzere birçok 
gelişmiş batı 
ülkesinde yaygın 
olarak kullanılıyor. 
Memorial Hastanesi 
Medikal Estetik 
Bölüm Sorumlusu 
Dr. Seran Göçer 
mezoterapinin 
bölgesel kilo ver
mede nasıl uygu
landığını anlattı. 
Temel hedefin; 
sorunlu bölgede 
küçük dozda ilaç 
enjeksiyonu 
yapılarak yağ 
hücrelerinin azaltıl
ması olduğunu 
belirten Göçer, 
yöntem ile cilt altın
da biriken yağ 
hücrelerinin 
sıkıştırılarak sıvı 
atıkların 
vücuttan atıl
masının sağ
landığını söyledi?* 
Mezoterapi uygu
lanan bölgelerde, 
normal diyetle 
zayıflamanın iki katı 

desteği uygulan
abilir. Yetişkinlerde 
sıkça rastlanan diş 
sorunlarının 
temelinde, çocuk
lukta yeterli miktar
da flor alınmaması 
etkili oluyor. Bu 
durumun önüne 
geçmek için suların 
içerdiği flor oranına 
bağlı olarak tablet 
desteği verilebilir. 
Tablet desteği 
sadece çocuklara 
yöneliktir" dedi. 
Aydın, gereğinden 
fazla alınan florun 
sakıncalı olduğuna 
da dikkati çekerek, 

hızla incelme sağ
landığını belirten 
Dr.Seran Göçer 
şunları söyledi: 
"Mezoterapi ile 
dolaşım bozuk- • 
lukları da tedavi 
edilmektedir.
Dolaşımın 
düzelmesi ile 
lenfatik sistem 
canlanır ve cilt 
altında birikerek 
yağ hücrelerini 
sıkıştıran onların 
dolaşımlarını ve 
metabolizmalarını 
bozan birikmiş 
atık sıvıların vücut
tan atılmasını 
sağlanır. Bu teda
vide ayrıca.toplar 
damarların duvar
larındaki gevşeme 
ve geçirgenlik artışı 
da düzeltilmektedir. 
Bunun sonucunda 
yeni selülit ölüşü
mü önlenmektedir." 
Bacak, kol ve karın 
bölgesinde uygu
lanan mezoterapi- 
de, çok düşük 
dozda ilaç kul
lanıldığından yan

şunları söyledi: 
"Fazla flor, dişlerde 
koyu sarı lekeler 
oluşturuyor ve bun
lar kalıcı olabiliyor. 
Flor ta kviyesi, flor 
eksikliğine bağlı 
sorunları gidermek 
için kullanılabilir. 
Bu, çürüğün hiç 
olmayacağı anlamı
na gelmez. 
Kalıtımsal etkenler, 
genetik faktörler, 
tükürük yapısı ve 
diş sağlığına 
gereken önemin 
verilmemesi 
nedeniyle çocuk
lara küçük yaşlar

etkiye rastlanmıyor. 
Özellikle karaciğer 
yetmezliği ya da
mide rahatsızlığı 
nedeniyle normal 
dozlarda dahi ilaç 
kullanamayan 
hastalar için güven
li bir yöntem olarak 
uygulanabiliyor. 
Uygulama özel 
mezoterapi taban
cası ile yapılıyor ve 
seans süreleri 
15-20 dk arasında 
değişiyor. 1 aylık 
sürede 1 ya da 2 
beden incelme 
sağlanması he
defleniyor.

dan itibaren diş 
fırçalama alışkan
lığı kazandırılması 
gerekiyor." 
Aydın, çocukların, 
2,5 yaşından 5 
yaşına kadar kendi 
başlarına diş 
fırçalayamadık- 
larını da kayded
erek, "Bu dönem

lerde çocuklara 
gece yatmadan 
önce elma ve 
havuç gibi dişleri 
temizleyen meyvel
er yedirin. Ağız ve 
diş sağlığı bozuk 
olan anne ve 
babaların çocuk
larının da aynı 
sorunla karşılaşma 
ihtimali yüksek. 
Annelerin, daha 
hamilelik aşamasın
dayken, özellikle 
beyaz et ve balık 
gibi flor içeren 
besinler alması 
gerekiyor" diye 
konuştu.

Hadi 
atta 

gidelim!
Bebeğiniz küçükse, 
onu dışarı çıkar
makta tereddüt 
ediyor olabilirsiniz 
ama açık hava hem 
sizi, hem de onu 
keyiflendirir. 
Birlikte oynamak 
yakınlaşmanızı da 
sağlar.
Bebeğiniz doğduk
tan sonra içgüdüsel 
olarak onunla 
kapalı ortamlarda 
bulunmayı tercih 
edebilirsiniz ama 
dışarı çıkmak pek 
eğlenceli zaman 
geçirmek ve vbirlik- 
te oynamak için 
pek çok olanak 
sunar.
Doğumdan altıncı 
aya kadar 
Hazır olduğunuzda, 
sadece markete 
bile gidiyor olsanız, 
günde en az bir kez 
dışarı çıkmanız iyi

I olacaktır. Kısa süre
liğine bile olsa 
ortam değiştirmek 
kendinizi daha iyi 
hissetmenizi sağlar. 
Ayrıca bebeğiniz de 
açık havadan fay
dalanmış olur. 
Üstelik böyle bir 
hareketlilik daha 

SÜR KÖSESİ* Demir Ali BAYDAR

Sakıp Ağa’ya 
Sabancı'dayenik düştü ölüme, 
Çok şek verdi kalkınmaya, bilime, 
Yatırım yaptı ilçelere, illere, 
Allah rahmet eylesin Sakıp Ağa'ya. 

Nere baksan Sabancı SA, 
Eser yaptı dağa, taşa. 
Rahmet olsun Sakıp Ağa'ya 
Cennet mekanın olsun senin. 

Fabrikalar, okul yaptın, 
Ülkeni hem önde tutun, 
Mal ürettin, dışa sattın, 
Rahmet olsun Sakıp Ağa'ya 

işsizlere iş ürettin, 
Sanayiyi sen yürüttün 
Hep yaparak ihraç ettin, 
Rahmet oluş sana Sakıp Ağa. 

Dünya kadar malın olsa, 
Boğazlarda yalın olsa, 
Uçakların, yolun olsa 
Sonuç mezar, kurtuluş yok.

kolay uyumasını da 
sağlayabilir.
Kolay taşımak 
için...
Dışarı çıkarken 
bebeğinizi kangu
ruyla taşıyın. Bu 
hem bebeğinizi 
taşımanızı kolay
laştırır, hem de 
elleriniz boş kalır. 
Bak burada ne var- 
mış...Eğer otur
duğunuz ev ya da 
apartmanın bahçes 
varsa, bebeğinizi 
dışarı çıkarın ve 
gördükleriniz 
hakkında tatlı tatlı 
konuşarak yürüyür 
Ona yaprakları ve 
çiçekleri gösterin, 
insanları ve hay
vanları işaret edin 
Işık ve gölge 
Sıcak havalarda, 
bebeğinizle parka 
ya da bahçeye 
giderek, gölgelik b * 
yerde bir örtü üze 
ine uzanın ve 
bebeğinizin ışığır 
ağaçların arasında • 
geçip yapraklarır 
üzerine düşüp 
bıraktığı izleri 
seyredip hoş 
zaman geçirmes * 
sağlayın.
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Dünyada her yıl 500 
binden fazla anne 
hamilelik ya da . 
doğum sırasında 
ölürken, 4 milyon 
yeni doğan bebek 
de yaşamını yitiriy
or.
Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 
Cenevre'de yayım
lanan yıllık raporda, 
500 bin kadının 
doğum yaparken ya 
da hamilelik sırasın
da ölmesi 
& 8216;skandal' 
olarak nitelendirildi. 
Raporda, bu ölüm
lerin önlenmesi için 
çok ucuz ve basit 
çareler bulunabile
ceği belirtildi.
Dünya Sağlık 
Örgütü bünyesinde
ki aile sağlığı bölüm 
şefi Dr. Marie-Paule 
Kieny, "bu duruma 
son verebilmek için 

sİnBnoa KINSEy ■ BEBEK (SEEDOFCHUCKY
bu hafta Rez. Tei:513 64 06

.J2.4L. ÖLÜM PROVASI ■ ROBOTLARSİNEMASI NDA n t i , mnn alBU HAFTA Rez. Tel. 512 03 46

yapılması gereken
ler biliniyor. Çare 
aslında hem ucuz, 
hem de basit" dedi. 
Kieny, hamile kadın
ların doğru beslen
meleri ve ağır 
işlerde çalışma
maları gerektiğini 
belirtti.
Rapora göre, 
dünyada yılda 
136 milyon doğum 
oluyor. Gelişme yol
undaki ülkelerde 
kadınların yaklaşık 
üçte ikisi doğumda 
uzman yardımı 
alıyor.
Az gelişmiş ülkel
erde, özellikle de 
Afrika kıtasının 
güney kesim
lerinde bu oran 
üçte birin altına 
iniyor. Doğumdan 
sonra iki saat 
süren kanama, 
ölüme götürüyor.

Dünya Sağlık 
Örgütü'nün 
raporuna göre,* 

10 bin annenin yanı 
sıra dünyada 
yılda 4 milyon yeni 
doğan bebek de 
hayatını kaybediyor. 
Bebek ölümlerinin 
çoğu, temizlik şart
larına uyutmamasın
dan kaynaklanıyor. 
Dr. Kieny, bebek
lerde ölümleri azalt
mak için,' 
'bebekler yıkanmalı, 
sıcak ortama alın
malı ve doğumdan 
sonraki ilk saat 
içinde emzirilmeli" 
dedi.

Oö çocı/kfan M kızamıktan ölüyor
Sinop Sağlık İl 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim 
Köroğlu, "İstenilen 
düzeyde aşılama 
oranlarına ulaşıl
madığı için kızamık 
hastalığı ve ölümler 
devam etmektedir. 
Kızamık geçiren 
ortalama her 100 
çocuktan 3'ü 
yaşamını yitirmekte
dir" dedi.
Dr. Abdülkerim 
Köroğlu, yaptığı 
açıklamada, kızamık 
hastalığının etkileri 
ile bulaşma ve 
korunma yolları 
hakkında bilgi verdi. 
Dr. Köroğlu, 
hastalığın her 3-4 
yılda bir büyük sal
gına neden 
olduğunu hatır
latarak, kızamığa 
yakalanan her 100 
kişiden 6 ila 20'sinin 
ortakulak iltihabı, 
ishal ve zatürree 
geçirdiğini, kızamık 
olan bin kişiden 
birinde ise beyin ilti
habı geliştiğini 
söyledi. 'r
’Dr. Köroğlu,. 
"Kızamığın 
başlangıcında 
birkaç gün süren bir 
ateş döneminden 

sonra öksürük, 
burun akıntısı ve 
gözlerde kızarıklık 
belirtileri gelişir. 
Döküntü yüzde ve 
boyunda başlar, 
sonra gövdeye, 
kollara, bacaklara 
ve ayaklara yayılır. 
5 gün kadar süren 
döküntü yayıldığı 
sırayla kaybolur. 
Kızamık çok 
bulaşıcı bir 
hastalık olup, kıza
mıklı kişi dökün
tüsü başlamadan 4 
gün önce ve 4 gün 
sonraki dönem 
arasında hastalığı 
başkasına bulaştıra
bilir. Kızamık virüsü 
burun ve boğaz için
deki salgılarda 
bulunur. Kişi 
hapşırdığı ya da 
öksürdüğü zaman 
mikroplar etrafa 
yayılır. Havada veya 
bulaştığı zeminde 2 
saat süreyle canlı 
kalıp başkalarına 
bulaşabilir" dedi.

"HER 100 KIZAMIK 
VAKASINDAN Tl 
ÖLÜMLE 
SONUÇLANIYOR" 
Genelleme 
yapıldığında her 100

kızamık vakasından 
en az Tinin ölümle 
sonuçlandığını 
belirten Dr. Köroğlu, 
"Kızamıktan korun
manın tek yolu 
aşıdır. Kızamık aşısı 
son derece etkin ve 
güvenli bir aşıdır. İlk 
doz aşıda koruyucu
luk oranı yüzde 80- 
85 iken, bu oran 2. 
doz sonrası yüzde 
96'lara yükselmekte
dir. Ülkemizde her 
yıl binlerce kızamık 
vakası görülmekte
dir. 1970'lerden bu 
yana kızamık aşısı 
var olmasına rağ
men, istenilen 
düzeyde aşılama 
oranlarına ulaşıh 
madiği için kızamık 
hastalığı ve ölümleri 
devam etmektedir

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye 110
Polis İmdat , 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 5p 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. 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 94

VAPUR - FERİBOT.

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■ m
m

ıut-

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
SüzerTurizm 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

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 2İ -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

9 NİSAN CUMARTESİ
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 

1Ö NİSAN PAZAR 
SAĞLIK ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 ŞAYİ : 2102 

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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İlçe Einniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu tarafından düzenlenen eğlence büyük ilgi gördü

“Çocuk balosunda” yer yerinden oynadı |
t

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türk Polis 
Teşkilatının 160. 
Kuruluş 
Yıldönümü 
münasebetiyle 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Bürosu 
Amirliği'nin 
organize ettiği 
"Çocuk 
Balosu"nda 
eğlence doruğa 
çıktı.
Belediye Dıiğün 
Salonunda 
düzenlenen 
Çocuk 
Balosu'nda 
İlköğretim okulu 
öğrencilerinin 
yanı sıra kreş ve 
Özürlüler okulu 
çocukları da 
eğlenirken 
Liselerde okuyan 
ablaları'onlara 
hizmet etmeyi

ihmal etmediler. 
Çerezinden, pas
tasına, böreğin
den çöreğine, her 
çeşit içeceğine 
hatta meyvesine 
kadar tüm yiye
ceklerin bolca 
dağıtıldığı baloda 
öğrencilerin 
aileleri de eğlen
meyi ihmal 
etmediler.
Folklor ekip
lerinin gösteri
leriyle başlayan 
balo'da palyaço 
ve animasyon 
gösterileri çocuk
ları kahkahaya 
boğdu.
"Kuruluşumuzu 
kutlarken gele
ceğimizi unutma
malıyız" paro
lasıyla polisin 
düzenlediği 
eğlencede, yine 
bir polis olan

Sihirbazlar kralı 
Abduri'nin yaptığı 
gösteri izleyenleri 
şaşkına çevirdi. 
Yerel sanatçıların 
müzikli eğlence 
gösterisiyle 
devam eden 
balo'da gitarcı 
kızlar büyük alkış 
aldı.
Gemlik Lisesi 
öğrencilerinin 
hazırladığı küçük 
skeçlerle eğlenen 
çocuklara çeşitli 
hediyeler 
dağıtıldı.
Yaklaşık 4 saat 
boyunca unuta
mayacakları 
eğlence yaşayan 
çocuklar gelecek 
yıl tekrar aynı 
baloda buluşmak 
üzere polis 
amcalarına 
teşekkür etmeyi 
ihmal etmediler.

...
.



Saadet Partisi Teşkilatının genel kurul toplantısı yapıldı

Recep Aygün yeniden başkan seçildi
Saadet Partisi Gemlik ilçe örgütünün 2. Genel Kurul toplantısında Recep Aygün yeniden ilçe Başkanlığına seçilirken, yeni yönetim kurulu da 
belli oldu. Necmettin Erbakan konferans sistemiyle kongreye masaj gönderdi. Genel kurulda Belediye Başkanı eleştirildi. Haberi sayfa 5’de

GEMİ İK’İN İl K GÜKII ÜK GAZETESİ

MBH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
11 Nisan 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Doğal Hayat 
barkotlanacak

İngiltere'de toplanan Hayat Barkodlama 
Uluslararası Konferansında bir araya 
gelen tabiat uzmanlarının, türlerin genetik 
yapılarının kaydedilmesi gerektiğini vurgu
ladıkları öğrenildi. Canlı türlerLyeryüzün- 
den silinmeden önce bunları belirlemek 
isteyen bilim adamları, türlerin barkotlan- 
ması çalışmalarını başlattı.

Haberi sayfa 8’de

Ak Parti örgütü, sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle sabah kahvaltısında buluştu

M Parti, ilçe sorunlarını dinledi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bayrak ve MHP
Mersin de birkaç küçük çocuğun Türk 

bayrağına karşı yaptığı çirkin hareket öyle 
noktalara geldi ki şaşıyorum.. Bu en çok 
Milliyetçi Hareket partisinin işine yaradı.

Çünkü, bu partinin elinde bulunduğu iki koz
dan biri bayrak.

Diğeri ise, PKK olayları.. Ve ya Apo..
MHP, 57. hükümetin kurulduğu dönemden 

önce yaşanan terör olayarından puan topladı. 
İktidara girdi..

Şehit cenazelerini siyasi malzeme yaptı.
Şimdi de bayrağımızı siyasi malzeme yapı 

yorlar.
Sanki Türk bayrağını yalnız MHP’liler sevi 

yor, bayrağımızı yalnız MHP’liler koruyor, kol
luyor..

Saadet Partililer ve Ak Partiler türban olayını 
nasıl siyasi bir malzeme olarak kullanıyorsa, 
MHP’lilerde bayrağımızı kendi siyasetleri için 
kullanıyorlar.

Bayrağa sahip çıkacak kuramlarımız sapa 
sağlam ayakta.

Halkımızda sahip çıkar bayrağına.
Papa 2. Jan Paul’ün ölümü nedeniyle 

hükümet resmi kuramlarda bayrakları yarıya 
indirme kararı aldı.

Gemlik’te bu olay Ülkü Ocaklarınca protesto 
ediliyor.

Buna birşey denmez. Ama, parktaki bayrağı 
göndere çekemezler.

Ortada bir suç fiili oluşur. Nedense bu konu
da resmi makamlar çok hoş görülü.

Türk Bayrağının nasıl kullanılacağı, Bayrak 
Yasasıyla bellidir.

Şahlnyurdu Köyü yamaçlarına durup 
duruken bayrak asmak nedir?

Bayrakla bu kadar oynanmamalı.
Herkes üzerine düşeni yapmalı.

Ak Parti İlçe Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle sabah kahvaltısında buluşarak Gemlik’in sorunlarını görüştü.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü, ilçemizde bir 
ilki gerçekleştirdi. Sivil 
toplum örgütlerinin 
yöneticileriyle sabah 
kahvaltısında bulaşan 
AK Parti İlçe Başkanı, İl 
Genel meclisi üyeleri ve 
Belediye Meclis üyeleri, 
sivil insiya- tiften ilçem
izin ve köylerinin 
sorunlarını dinledi.
Ak Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin bunun bir 
başlangıç olduğunu, 
sivil kuruluşların öneri 
lerine önem verileceğini 
söyledi.
Seyfettin Şekersözün 
haberi sayfa 3’de

Ak Parti İlçe yönetimi, II Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri 
sabah kahvaltısında .siviltoplum örgütlerinin yöneticileri ile biraya geldiler.

MHP’liler dağa bayrak serdiler
Milliyetçi 
Hareket Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığınca 
dün 
Şahinyurdu 
Köyü sırtlarına 
büyük bir türk 
bayrağı serildi.
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, son gün
lerde Türk bayrağına

yapılan saldırıların 
arttığını, bu sırtlara 
barak motifi işleye
ceklerini söyledi.6’da

Polis haftası kutlamaları sona erdi
Türk Polis Teşkilatının 
160. kuruluş kutlamaları 
dün yapılan konuşmalar 
ve ödül töreni ile sona 
erdi.
Atatürk Anıtında yapılan 
törene protokol katılırken, 
hafta nedeniyle düzenle
nen şiir, kompozisyon ve 
resim yarışmalarında ödül 
alanlara armağanları 
dağıtıldı. Haberi 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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[Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türk Polisi 150 Yaşında ...
150 yaşına giren Türk Polisi, çağdaş olanaklarla 

donatılmasına karşın 61 yıllık yasayla yönetiliyor.
O dönemin koşulları göz önünde bulundurularak 

hazırlanan yasa, bugün çağın oldukça gerisinde 
kalmış olmuyor mu?

O yasaya göre, bir çok görevle yüklenmiş olan 
Türk Polisi, dar kadroyla işin üstesinden gelmeye 
çalışmaktadır.

Polis trafiği düzenlemektedir.
Polis tebligat ve arama memurluğu yapmaktadır. 
Polis, anlı şanlı devlet büyüklerini korumaktadır. 
Polis, makam şoförlüğü yapmaktadır.
Oysa, 1934 yılında çıkmış olan yasa var ya, işte o 

yasa buyurur ki;
“Polis hiçbir suretle vazifesinden başka işte kul

lanılamaz."
Bir kurumun çağdaşlaşması sadece bina, tesis, 

araç-gereç ve silahların biçimsel şartlarının 
iyileştirilmesi olarak algılanmamalıdır.

Oldukça yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen bu 
tür iyileştirmeler çağdaşlaşmanın biçimsel yönünü 
oluşturuyor.

Oysa, bunun gerçek çağdaşlaşma olan düşünsel 
dönüşümle tamamlanması gereklidir.

Önemli olan sadece modern tesis ve araçların 
elde edilmesi değil, bunların etkin ve verimli bir 
şekilde toplumun beklenti ve istekleri doğrultusun
da ve yine toplumun yönlendirmesine açık bir şek
ilde kullanılmasıdır.

Kısacası, güvenlik hizmetlerinde düşüncenin 
modernizasyonu olarak tanımlanabilecek olan bu 
düşünsel değişiklik yaşamsal bir önemdedir.

Öncelikle polisi, "başkalarının da kolaylıkla yapa
bileceği “ işlerden arındırmak gerek.

Polisin gerçek görevi toplum düzeninin korun
masını sağlamaktır.

Ne varki;
Emniyet hizmeti risklidir, maddi ve manevi 

güçlüklerle dolu ve hassasiyet isteyen bir hizmettir.
Polislik görevi, sıradan bir görev değildir. 

Hiyerarşisi, görev alanı, yetkileri, karşılaştığı insan
ların kimlikleri ve belki de en önemlisi her an bir 
tehlike ile karşı karşıya kalınan bir görevdir.

Güvenlik güçleri, her zaman hem kendileri, hem 
de toplum için ciddi tehditler içeren ve ani karar 
almayı gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilir
ler.

Polis, kişisel çıkarları korumak ya da yalnızca bir 
gruba hizmet vermek amacıyla değil, bütün 
bireylere ve topluma eşit hizmet vermek için kurul- 
muşdur.

Bu durum, polisin siyasal gücün dışında 
kalmasını zorunlu kılmaktadır.

Oysa; Demokratik ülkelerde polis ve siyaset kay
naşmış bir haldedir.

Çünkü siyasi bir konuma sahip olan İçişleri 
Bakanı polisten sorumlu en üst makamdır. Aynı 
zamanda İçişleri Bakanı hükümetin de bir üyesidir.

Kanımca bu durum ciddi bir “sorun’’yaratmak- 
tadır.

Çünkü,demokrasiyi tam olarak içine sindire- 
memiş toplumlarda, siyasetçi kendisini her zaman 
diğer toplumsal kuramların üzerinde görmektedir.

Dolayısıyla, siyasal otorite değişiklikleri kamu 
kuruluşlarında tedirginlik yaratmakta, bu durumdan 
en çok da polis örgütü etkilenmektedir.

Onun için; polisin gerçek işlevini hiçbir etki ve 
baskı altında kalmadan yapabilmesi için, siyasi 
otoriteyle ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerekir, 

Polise 150.yıldönümünde verilecek en büyük 
hediye, onu gerçekten kendi iç yasasıyla yönetilen, 
atama ve terfilerin! kendi özgür iradesiyle yapabilen 
bir yapıya kavuşturmaktır.

Sevgili okurlarım, 
bugün size ‘içimdeki 
çocuktan’ kısaca söz 
edeceğim.
Ona borcum var..
Bir arkadaş var.. 
55 yaşlarında.;
Yazılarında, şiirlerinde 
anlam veremediğim bir 
özlem bulurum.
Bazen, inzivaya çekilişi
ni, kağıt dostlarını satır 
aralarına sıkıştırır öyle
sine..
Kendisini tanımam... 
Toplasanız iki yazısını, 
iki şiirini okumuşum
dur...
Bir yazı dili bu denli 
insanı üşütür mü?! 
Gelen son yazısında, 
çocuk özlemlerinin 
anlamsızlığından, çocuk
luktan uzak kalmanın 
yararından 
söz etmiş, kısaca..
Bana bir önerisi var, 
“Gemlik’de uluslararası 
Edebiyat Gösterisi ’ 
düzenlemem konusunda. 
İçimizdeki Çocuk 
konusundan daha ciddi 
konulara yönelmem 
gerek ya..
Fikir güzel.. 
Neden olmasın?
Bu konuyu 
düşüneceğim... 
Edebiyat nedir?
Kısaca, “Duygudur, 
inceliktir.
İnsanlara göremedikleri 
güzellikleri göstermektir’

C3öES
aÜNLOK SİYASİ OAZETEHI

Viçdança
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Ben küçücüğüm!
diyebiliriz.
Peki, içindeki çocuğu 
yaşatmayan bir insan o 
incelikleri o duyguları 
verebilir mi?
Yazar...
Ama nasıl? Neyse... 
Üzüldüm..
Tabi ki, onun adına.. 
Şimdi anlıyorum ki, o 
yalnız, mutsuz, acılı.. 
Ben, içimdeki çocuğu 
yaşarım, çoğu kez.. 
O çocuktur, beni heye
canlandıran...
O çocuktur, beni böyle- 
sine duygulu insan 
yapan.
O çocuk olmasa, koltuk 
tepelerinde tünemem bu 
yaşta..
O çocuk olmasa, yemek 
masasında sandalyede 
otururken, kimse görme
den bacağımı toplamam.. 
O çocuk olmasa, 
çocuğumu anlamam..
Onun ve çocukların gele
ceğinin kaygısını 
yaşayamam.. .
Kırışan çizgilerime o par
laklığı veren de o..
Bana o kırışıklıkları 
sevdiren de o..
Gözlerimdeki ışıltıda 
ondandır..
Fıkra anlatmayı hiç 
beceremem..
Ama, inat ederim, 
anlatırım bazen.
Kızım, fıkraya değil de 
bana güler.
23 Nisan Bayram’ında

şiirimi unuttuğum anlar-1 
daki gibi şaşırıp kalırım.. | 
O çocukta ararım 
geçmişin kokularımı... I 
Sakınmadan sevgi 
sözcüklerimi söyleten de 
o..
Kızdığımda dudağımı 
büktüren, sevincimi 
herkesle paylaştıran o.. 
Hala ağaçlara tırmanıyor
sam, sonbaharın 
hüznünü dağıtıyorsam 
tepindiğim kuru yaprak
larda.
Oçocuğa borçluyum.. 
Öylesine birden bire iç 
çekiyorsam...
Senede bir günleri.., 
Akşam oldu hüzün
lendim.. Samanyolunu 
ve de Siyah -Beyaz film
lerdeki 
mutlu sonları o ‘son’ 
yazısında buluyorsam, 
hala yerimde duramıyor
sam , berbat bir sese 
rağmen 
inatla mutfakta şarkı 
söylüyorsam, o çocuğa 
borçluyum..
Hala bayram sabahları 
namazdan kimse 
gelmese de, ezan okun
madan kalkıp, en güzel 
giysilerimi giyiyorsam, o 
çocuğa borçluyum... 
Ne diyeyim, çocuk bir 
kadınım işte... 
Büyüyemedim gitti... 
İçinizdeki çocuğu 
öldürmeyin!
Sevgilerimle.

BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE UN it REKLAM ALNR

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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Ak Parti örgütü, sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle sabah kahvaltısında buluştu

Ak Parti, ilçe şgrunlanm dinledi 
Ak Parti İlçe Başkanlığı, il Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcileriyle sabah kahvaltısında buluşarak Gemlik’in sorunlarını görüştü
Seyfettin Şekersoz 

AK Parti İlçe Teşkilatı 
Sivil Toplum kuru
luşlarını kahvaltıda 
buluşturarak, ilçedeki 
sorunları dinledi. 
Milton Gazinosu'nda 
cumartesi günü saat 
10.oo da yapılan kah
valtılı toplantıya, 
hemşehri dernekleri 
ile birlikte Gemlik 
Esnaf Odası, Ticaret 
Borsası ve Muhtarlar 
da katıldılar.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile II 
Genel Meclis üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyelerinin de bulun
duğu toplantıda, 
Gemlik için öncelikli 
olarak yapılması iste
nenler, not edile rek 
“takipçi olunacağı” 
belirtildi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un katılmadığı 
toplantıda, Ak Parti 
yöneticilerine 
yöneltilen soruların 
büyük bölümü 
Belediye ile ilgili oldu. 
BİRLİKTE ÇÖZÜM 
ARAYALIM 
AK Parti Grup 
sözcüsü Ali Okuroğlu, 
kahvaltılı toplantının 
açış konuşmasında 
Gemlik'te birlikte 
yaşayan insanlar 
olarak bu ilçenin her 
sorununa birlikte 
çözüm arayacaklarını 
söyledi.
Okuroğlu, “vatan
daşların kamuya yöne
lik alınacak kararlarda 
sadece oy kullan
manın yanında, katkı
da bulunmalarının da 
sağlanması gerekiy- 
or.”dedi 
Devletin hantal yapı
dan kurtulması için 
Ankara'da parla
menterler nezdinde 
çalışmaların sürdüğü 
bildirilirken, toplantıda 
ortak görüşün ise 
öncelikli olarak 'işsiz 
lik sorunu, deniz kirlil
iği, kapalı spor 
salonu, çocuk park

larının çoğaltılması, 
Üniversite’nin biran 
önce açılması, toplu 
konut alanlarının 
yaratılması, yaşlılar 
için bakım evi, sokak 
çocuklarına yönelik 
bakım evi' olduğu 
belirtildi.
İlk konuşmayı 
Şavşathlar Derneği 
Başkanı yaptı. 
Gemlik’te feodal 
yapının kırılmasın 
isteyen Şavşathlar 
Derneği Başkanı, 
çocuk parklarının 
çoğaltılmasını, 
minibüs garajının 
kaldırılmasını, sokak
ların ışıklandırılmasın, 
dere boylarının ağaç
landırılmasını, yerlere 
çöp atanların ceza
landırılmasını içiren 24 
maddelik istemde 
bulundu.
Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Çelik ise, köylerin 
kendi kendine yeter 
duruma getirilmesini 
isteyerek, ‘‘Devamlı 
devletten bekleyen 
yerine , üreten köyler 
oluşturmak zorun- 
dayız.”dedi.
Ali Çelik, Adliye Köyü 
muhtarlığına 2 bin 
ağaç zeytin diktiğini, 
100 tonluk su deposu 

yaptırdığını, eski 
okulu onararak, 3 adet 
bilgisayar alarak 
çocuklara bilgisayar 
kursu açtıklarını, 
kütüphane kurduğunu 
söyledi. Çelik, su 
borusu ihtiyaçlarını 
bulunduğunu, köylere 
Özel idareden verilen 
5 milyar lira parayı 
kullanabilmek için zor
luklar yaşadıklarını 
bildirdi. Çelik şöyle 
konuştu:
"Bizi idare edenler 
toplumu potansiyel 
suçlu ilan ediyorlar." 
Çelik’a İl Genel meclis 
üyesi Nurettin Avcı 
yanıt verdi, 
ihtiyaçlarını not aldık
larını, devletin muhtar
lara eskiden yardımı 
karşılıksız yaptığını, 
ancak yapılan 
incelemede, birçok 
muhtarın devletin 
parasını yediğinin 
görülmesi üzerine bu 
yöntemin devreye 
sokulduğunu söyledi. 
Demirsubaşı Mahallesi 
Muhtarı Necmi Şanlı, 
ilçedeki issizlik soru
nun çözülmesini, 
deniz kirliliğinin 
önlenmesini, kapalı 
spor salonunun biti 
rilmesini, yeni futbol 

ve yeşil sahaların açıl
masını,üniversitenin 
biran önce açılmasını, 
yaşlılara huzurevi, 
yoksullara sıcak aş 
verecek aşevi kurul
masını, kadınlar için 
de Kadın 
Barınmaevi'nin yapıl
masını isterken, 
Belediye Parkı'nın da 
Gemlik'e yakışır hale 
getirilmesini istedi. 
Şanlı, Çamhk’ın 
güzelleştirilmesini, 
muhtarlara oda ve bil
gisayar verilmesini de 
istedi.
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
isteklerini yazılı olarak 
sundu.
Gazetemiz sahibi ve 
başyazarımız Kadri 
Güler de yaptığı 
konuşmalarda, 
Belediye de iktidarda 
olan Ak Parti'nin 6 yıl
lık görev yaptığını 
ilçede yapısal değişik
liklerin yapılmadığını, 
yeterli yeşil alanın 
bulunmadığını, 
Gemlik'in çağdaş bir 
kent görünümüne 
kavuşturulamadığını, 
Belediye Başkanı 
ile Ak Parti ilçe 
Yönetimi, belediye 
meclis üyeleri ve il 

genel meclis üyeleri 
arasında ciddi görüş 
ayrılığı yaşandığını, 
bunun ise basına sık 
sık yansıdığını 
belirterek, "Böyle 
uyumsuz bir kadro ile 
ilçeye nasıl hizmet 
getireceksiniz." dedi. 
Gemlik'e açılacak yük
sek okullar ve fakültel
er için iktidarın 
bugüne kadar bir 
kuruş bile gönder
mediğine dikkat çeken 
Güler, "Bursa da par
tinizin 12 milletvekili 
bulunuyor. Gelecek 
öğretim yılına bu 
okulların açılması için 
siyasi erkin destek 
vermesi gerekir.
Yerleşke rektör temsil
cisi, okulları açmak 

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

İsteyin de...
Başbakan’a göre erken seçim 
istemek, vatana ihanet!
Hadi isteyin.
İsteyin de, yiyin damgayı.

için çevredeki fab
rikalardan destek arıy
or.
14 yıldır bitmeyen 
kapalı salonumuzu 
neden bitiremi yoruz. 
" dedi. Toplantıyı 
yüreten Ali Okuroğlu, 
Kadri Güler'in konuş
masından sonra 
“söylediklerinin altına 
aynen ben de imzamı 
atarım." dedi. Ak Parti 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin ise , her siyasi 
parti içinde farklı 
görüşler olabileceğini, 
bunların aile içi sorun
lar olduğunu, ancak 
hizmetin gelmesini 
engellemiyeceğini 
söyledi.
Katılanların soru
larının da açıklığa 
kavuşturulduğu 
toplantıda, sivil 
toplum örgütlerinin 
ilgili konulardaki 
görüşlerini değer
lendireceklerini 
söyleyen İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Görüşlerini, şikayet
leri ve çözüm önerileri 
değerlendirilecek ve 
işleme koyacak 
mekanizmaları oluş
turmak için yapmış 
olduğumuz bu toplan
tının ileride 
Gemlik'imize nasıl 
hizmet edebiliriz'in 
ortak noktalarda 
buluşmamızı sağlaya
cak bir toplantı 
olmasını temenni 
ediyorum" şeklinde 
konuştu.
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Şehit*Cemal İlköğretim Okulunda veli toplantısına büyük ilgi

Bıygil ‘'Çocuklarınıza sahip pikin" dedi
Velileri bilgilendirme toplantısı nda salon tamamen doldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu'nun hazır
ladığı "Çocuğumuz 
ve biz, veli bil
gilendirme" toplan
tısına veliler büyük 
ilgi gösterdi. 
Bayraktar 2 Düğün 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri 
Veysel Özmen ve Ali 
Osman Cura'da 
katılırken, öğrenci 
velileri salonu tama
men doldurdu. 
Toplantının açış 

: konuşmasını yapan 
'■ Okul Müdürü Cemal
Kurt, kendi kişi 
liğiyle çatışma 
içinde olan insanın 
her kavgacı ve ulaş
madan uzak biri ola
cağını belirterek, 
"sevgiden mahrum 
olanlann hiçbir 
zaman başarıya 
ulaşamaz lar.”dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’de herkesin 
çocukları için______

Kaymakam Mehmet Baygül 
toplantıda konuşurken
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Şehit Cemal İlköğretim Okulunun velileri bilgilendirme toplantısına, 
Kaymakam Mehmet Bayül ile İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.

Eğitim Sen Gemlik 
Temsilciliğinin yeni yönetim 

kuruluna, 
Mesut Rahmi Bayram, Figen 
İlksev Özkan, Özkan Dursun 

ve Özkan Göle seçildiler

mücadele verdiğine 
dikkat çekerek, 
"Aileler yemeyip 
içmeyip çocukları 
için çalışıyorlar. 
Onlar bizim her şey
imiz, geleceğimiz, 
eğer öğrenci, veli, 
öğretmen arasında 
kopukluk olursa 
sorunlar başlar. 
Her veli kendi üzeri 
ne düşeni çocuğu 
için yapmalı. 
Cehalet en büyük 
düşmandır. Bu mil- 

__ leti meydana
| getiren aileler
I çocuklarına 
I sahip olmalıdır.
I Bu toplum
I bizim, biz sahip 
i çıkmazsak 
| kimse çıkmaz." 
- dedi.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yap
tığı konuşmada 
öğrenci- 
öğretmen-veli

üçgeninden birinin 
aksaması durumun
da başarılı olunama 
yacağının belirtti. 
Ercümen, 
"Öğrencinin hevesi, 
öğretmenin nefesi 

Şehit Cemal İlköğretim Okulu Müdürü Cemal Kurt, 
velilerden çocuklarına sevgi aşılamaları istedi.

ve velinin kesesi 
derler. Bu üç unsur 
birleştiğinde 
başarının geleceğini 
herkes söyler" dedi. 
Toplantıya katılan 
Bilgilendirme 
toplantısında öğret
men Ayl Berk,

"Veli-öğrenci ilişki
leri" öğretmen
Vasfiye Paralı, .
"Ailede ilgi ve ilgisi
zlik" öğretmen Nihat 
Aydın, "Çocuk eğiti
minde çocuğa yak

laşımlar" konuların
da bilgiler verdi. 
Toplantıda ayrıca 
okulun rehber öğret
meni Osman Nilüfer 
ile öğretmenler 
velilerin yönelttiği 
sorulara 
yanıtladılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türk Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilciği 
için sandık başı
na giden üyeler, 
3 yıl görev 
yapacak yeni v 
yöneticilerini 
seçti. 
Kendi 
Lokallerinde 
yapılan seçim
lerde, eski temsil
ci Şakir Eker, 
yeniden aday 
olmadı. Tütrk 
Eğitim Sen 
Gmelik şubesine 
yeni temsilci 
Eyüp Aksakal 
oldu.
187 kayıtlı üyesin
den 66'sının oy 
kullandığı temsil
cilik seçimlerinde 
Eyüp Aksakal'ın 
başkanlığındaki 
yeni yönetim'de

Mesut Rahmi 
Bayram, Figen 
İlksev Özkan, 
Özkan Dursun ve 
Özkan Göle 
bulunuyor.
Türk Eğitim- 
Sen'in İl 
Yönetiminde olan 
ve seçime bu 
nedenle katıl
mayan eski 
Temsilci Şakir 
Eker.konuşmas- 
bında, "Tüm 
arkadaşlarımın 
desteğiyle çalış
malarımızı ilkeli 
bir şekilde yürüt
tüğümüzü sanıyo
rum." diyerek 
yeni seçilen 
arkadaşlarıyla bir
likte Türk Eğitim- 
Sen bayrağını 
daha yükseklere 
taşımak azminde 
olduklarını 
söyledi. •••.j
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Şiir kompozisyon ve resim dallarında derece alan öğrencilere armağanları verildi

Polis haftası kutlamaları sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türk Polis 
Teşkilatının 160. 
Kuruluş Yıldönümü 
etkinlikleri düzenle
nen törenle sona 
erdi.
Atatürk Anıtı 
önünde düzenlenen 
törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün ile siyasi 
parti yöneticileri, 
polis birimleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Atatürk Anıtına İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt tarafın
dan sunulan Polis 
çelenğinin ardın
dan, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı 
okundu.
Törende konuşan 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, yaptığı konuş
mada değişime 
ayak uydurmanın 
çağdaş toplumların 
gereği olduğunu 
söyleye rek 
"Biz kanunların 
verdiği yetki 
çerçevesinde 
halkımıza en iyi

ler yaşanıyor. Tük 
Polis Teşkilatını

hizmeti vermeye 
devam edeceğiz. 
Halkımızın huzu
runu bozan kişi 
ve kişiler gereken 
dersi her zaman 
alacaklardır." dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'te konuş
masında, cumarte- 
si-pazar'ı, bayramı 
seyranı olmayan bir 
kuruluşun mensubu 
olmanın zorluğuna 
değinerek, 
"Gözlerinden 
uykusuzluk akan 
polisimiz, görevinin 
başında devletine 
ve halkına hizmet 
vermektedir.
Devletin üstünüze 
yüklediği sorumlu
lukta sonuçta ölüm- 

verdikleri özverili 
hizmetten dolayı 
kutluyorum." dedi. 
Polisin Kuruluş 
yıldönümü etkinlik
lerinde düzenlenen 
şiir, kompozisyon 
ve resim dallarında 
derece alan öğren
ciler için yapılan 
törende çeşitli 
hediyeler verildi. 
Kompozisyon dalın
da açılan yarışmada 
birinci olan 
Anadolu Ticaret 
Lisesi öğrencisi 
Sibel Bozkurt, ikinci 

olan Gemlik Lisesi 
öğrencisi Arzu 
Demirbilek ile 
üçüncü olan Gemlik 
Lisesi öğrencisi 
Dağra'ya ödüllerini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verdi. 
İlköğretim Okulları 
6-7-8 sınıflar arasın
da açılan Şiir yarış
masında birinci 
olan Tic. San. Gazi 
İlköğretim okulun
dan Elif Şatır, ikinci 
olan Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulundan Ebru 
Karakoca ve 
üçüncü olan Lale- 
Kemal kılıç İlköğre
tim okulundan 
Merve Çelik'e ödül
lerini Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.
Yine İlköğretim 
okulları 2-3-4-5 
sınıflar arasında 
açılan Resim yarış
masında birinci 
olan Tic. San. Gazi 
İlköğretim okulun
dan Volkan Onuk 
Dokuzoğlu, ikinci 
olan Lale-Kemal 
kılıç'tan Tuğrul 
Akkoyun ile üçüncü 
olan Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim'den 
Mustafa Öner'e 
ödüllerini 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
Ayhan Akgün verdi. 
Törende ayrıca 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu 
Ana Sınıfı öğrencisi 
Serdenur Aslan'ın 
İstiklal Marşı'nın 
tüm dizelerini elin
deki Türk 
Bayrağıyla ezbere 
okuması törene 
katılanlar tarafından 
göz yaşlarıyla 
alkışlandı.
Minik öğrenci 
Serdenur 
Aslan'ı kutlayan İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, ken
disini verdiği 
hediye ile ödül
lendirdi.
Polisin 160 
kuruluş yıldönümü 
programı İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
tebriklerin ka 
bulüyle son buldu.

Ulkücüler’den 
bayrak 

protestosu
Ölümü nedeniyle Papa Jan Paul için 

yarıya çekilen bayrağı göndere çektiler

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği, 
Papa II. Jan Paul’ün 
ölümü nedeniyle 
Atatürk anıtı yanın
daki gönderde 
yarıya indilen Türk 
Bayrağını göndere 
çektiler.
Cumartesi günü 
saat O7.oo’de bir 
grup ülkücü genç 
Atatük anıtına 
giderek, burada 
bulunan yarıya 
indirilmiş olan Türk 
Bayrağını yukarıya 
çektiler.
Daha sonra hazır
ladıkları basın 
bildirisini okudular. 
Gemlik Ülkü 
Ocakları başkını 
Osman Durdu, yap
tığı açıklamada “Jan 
Paul’un ölümünü 
üzüntüyle anıyor ve 
saygı ile karşılıy
oruz” dedi. Durdu, 
‘%99’u müslüman 
olan bu milletin, 
rejimi laiklik olan 
devletin yönetici
lerinin tüm kamu 
kuruluşlarında 
bayrağımızı yarıya 
indiren rüzgarını ve 
çifte standardını 
anlamıyoruz’ dedi. 
Durdu, bayrağa 
karşı yapılan 
saldırılar karşışında 
yükselen milliyetçi- 
lik dalgasının bu

şekilde bayrağı 
yarıya indirerek 
kırılamıyacağını 
belirterek: "Bu 
zülmü basit bir kına
ma ile geçiştiren 
emperyalist haçı 
zihniyeti için çok 
şey ifade eden 
ancak, hilal ruhuna 
sahip müslüman 
Türk milleti için 
bir papaz olmasının 
ötesinden başka 
hiç bir değer 
ifade etmeyen II. 
Jean Paul’un vefatı 
AKP hükümeti 
tarafından ülkem
izde yalanda ve 
zorla bir yas havası
na sokulmuştur. 
Şanlı Bayrağımız 
yarıya indirilmiştir.’ 
dedi.
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[Saadet Partisi Gemlik İlçe teşkilatının 2. olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

Recep Aygün yeniden 
başkan seçildi

MHP’liler
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe teşki
latının 2. olağan 
genel kurulunda 
Recep Aygün 
yeniden başkanlığa 
seçildi.
Tek liste halinde 
gidilen seçimde 337 
delegeden 261 'i oy 
kullandı.
Saadet Partisi İl 
Başkanı Hilmi Tanış 
ile ilçe teşkilat 
başkanlarının da 
hazır bulunduğu 
kongreye ayrıca 2 
dönem Konya 
Belediye Başkanlığı 
ve 2 dönem Konya 
Milletvekilliği yapan 
Veysel Candan'da 
katıldı.
Divan başkanlığını 
İdris Köroğlu ile 
yardımcılığını Ahmet 
Kök'ün yaptığı kon
grede divan katiplik
lerini Abdül Akgün 
ile Kadir Tekin yaptı.

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

İlçede bulunan siyasi 
partilerden AKP, 
CHP, DYP, ANAP, 
MHP ve DSP ilçe 
başkan ve yönetim 
kurullarının katıldığı 
genel kurulda par
tinin faaliyet ve 
hesap raporları 
okundu.
Yıl içinde yapılan 
faaliyetler hakkında 
üyelere bilgi ver- 
ilirken yapılan oyla

ma ile eski yönetim 
aklandı.
KEŞKE GELSEYDİ 
Kongreye tek liste ve 
tek aday olarak giren 
Recep Aygün, 
üyelere yaptığı 
konuşmada, 7 yıldır 
ilçede başkanlık 
üstlendiğini 
belirterek "Bizim 
seçtiğimiz Belediye 
Başkanını davet 
etmemize rağmen 

gelmedi. Eğer gelmiş 
olsaydı, kendisine ne 
hizmetler yaptığını 
sorabilirdik" dedi.
Yapılacak ilk 
seçimde milli 
Görüş'ün siyasette 
eski yerini alacağını 
söyleyen Aygün, 
"Bu Milli Görüş IMF 
ile bağlantı kur
mayan, borç 
almayan denk bütçe 
yapacaktır. Biz emek
limize, memurumuza, 
işçimize ve çiftçimize 
para vermeye geliy
oruz. Üniversiteye 
ödenek ayrılmadığı 
söyleniyor, hani 
açılacaktı." şeklinde 
konuştu.
İl Başkanı Hilmi 
Tanış'ta ekonominin 
milletin refahı için 
yapıldığına işaret 
ederek "Bunlar ya 
sayı saymasını bilmi 
yorlar, ya da sopa 
yemediler. İşçinin, 
memurun, emeklinin, 
çiftçinin perişanız 
diye haykırdığı 
günümüzde milli 
gelirin yükseldiğini . 
nasıl söylerler." dedi. 
Kongrenin sürpriz 
konuğu ise Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 
oldu. Erbakan, 
teknolojinin 
yardımıyla kurulan 
haberleşmede cep 
telefonu ile hopar
löre verilen konuş
masında Gemlik'in 
bu kongreden sonra 
tavrını Milli Görüş 
olarak belirleyeceğini 
ileri sürdü.
Konya eski 
Milletvekili Veysel 
Candan'ın yaptığı 
konuşmanın ardın
dan yapılan seçim
lerde Recep Aygün 
yeniden başkanlığa 
seçilirken yönetim 
kurulu asil üyelikler
ine Sedat Özmen, 
Kuddusi Gürbüz, 
Nazım Yiğit, Osman 
Sezer Okçu, 
İbrahim Camcıoğlu, 
Çelil İşcan, Ahmet 
Şenses, Emir Kantur, 
İsa Güler, Ali Rıza 
Uğur, Emin Çakır, 
Şükrü Faraş, Ahmet 
Gül ve Avni Duran 
seçildiler.

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü Şahinyurdu Köyü sırtlarına 
dün parti örgütü ile birlikte büyük 

Türk bayrağı astı.

-----------------

MHP Gemlik ilçe 
teşkilatı tarafın
dan bir süre önce 
yaptırılan, büyük 
Türk bayrağı, 
Gemlik 
Şahinyurdu Köyü 
tepelerine serildi.' 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet 
Kayaoğlu, Türk 
Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 160. 
yıl dönümü ve 
son zamanlarda 
bayrağımıza 
yapılan saldırılar 
nedeniyle şanlı 
Türk bayrağını 
herkesin görebile
ceği Şahinyurdu 
Köyü sırtlarına 
serdiklerini söyle
di. En kısa sürede 
buraya daha 
büyük ve kalıcı bir 

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen tecrübeli bayan 

muhasebeci 
ve pompa görevlisi elemanlar 

alınacaktır.
Müracat Tel: 0.224 522 81 90 - 522 81 04

Faks Tel: 0.224 522 82 65
YELTEKİNLER PETROL

bayrak motifi 
işleyeceklerini 
belirtti. Kayaoğlu, 
Türk'ün ve şanlı 
bayrağının hiçbir 
zaman 
gelecek korkusu
nun bulun
madığını 
belirterek, buna 
hiçbir zaman, hiç , 
kimsenin 
gücünün yet
meyeceğini söyle
di.
Ülkü Ocakları 
Başkanı Osman 
Durdu, MHP Kadın 
Kolları Başkanı 
Beyhan 
Soyaslan'ın yanı 
sıra çok sayıda 
partili ve vatandaş 
bayrak serme ye 
Şahinyundu 
Köyü’ne gitti.
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Çevre yasasında 
değişiklik

Inçiljginte
TBMM Çevre 
Komisyonu, 1995 
yılında hazırlanan 
"Çevre Yasasında 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yasa Tasarısı"nı 
kabul etti.
Tasarı ile çevrenin 
korunmasına ve 
kirliliğinin önlenme
sine ilişkin genel 
ilkeler şöyle: 
Kirlenme ve bozul
manın önlenmesi, 
sınırlandırılması, 
giderilmesi ve 
çevrenin iyileştir
ilmesi için yapılan 

harcamalar, kirleten 
ve bozulmaya 
neden olan tarafın
dan karşılanacak. 
Cep telefonu 
abonelerinden her 
ay abone başına 1 
YTL çevre payı 
kesilecek. 
Gürültünün yanı 
sıra beden ve ruh 
sağlığını olumsuz 
etkileyecek titreşim 
yaratmak da ceza
landırılacak. 
İkinci ürün ekilen 
yörelerde valiliklerin 
sorumluluğunda 
kontrollü anız yak

maya izin verilebile
cek.
Egzoz ölçümü yap
tırmayanlara 250 
YTL, standartlara 
aykırı emisyona 
neden olanlara 500 
YTL para cezası 
uygulanacak.
Yanlış ve yanıltıcı 
bilgi verenler, bilgi 
vermemekte dire
nenler ile çed 
sürecinde sahte 
belge düzenleyenler 
ve kullananlar 6 
aydan bir yıla kadar 
hapisle ceza
landırılacak.

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
ABD'nin İncirlik 
üssünü lojistik 
amaçlı kullanma 
talebiyle ilgili çalış
maların sürdüğünü, 
bu aşamada konuyu 
meclise götürecek 
yeni bir durumun söz 
konusu olmadığını 
söyledi.
Gül, gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
"Ege'de 12 milin 
savaş nedeni sayıl
masıyla" ilgili bir 
soru üzerine Gül, 
"Türkiye ve 
Yunanistan sorun
larını barışçı yöntem
lerle çözmek için

irade ortaya koyan, 
gayret sarf eden 
ülkelerdir. Çözüm 
getirecek kapasiteler
imizi göstermemiz 
gerekir, bu yönde de 
adımlar atılıyor" dedi. 
Bakan Gül, bu konu
ların "bölgede nasıl 
problemlerin 
çözümüne yardımcı 
olunur, bölgede işbir
liği nasıl barış sem
bolü haline gelir" 
çerçevesinde ele alın

ması gerektiğini 
belirterek, bunun 
herkesin çıkarına ola
cağını söyledi.Gül, 
ABD'nin İncirlik 
üssünü lojistik 
amaçlı kullanma 
talebiyle ilgili bir soru 
üzerine de çalış
maların sürdüğünü, 
bu aşamada konuyu 
meclise götürecek 
yeni bir durumun söz 
konusu olmadığını 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

Eski devlet hastanesi karşısı 2250m! imarlı satılık arsa 
Tel: 5139683

Umurbey’de yol kenarında 12 dönüm tarla 
Tel: 513 96 83

ŞENEN Balıhe Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Sivil toplum örgütleri 
ve aralarında 60 
akademisyenin de 
bulunduğu 200 
aydın, ortak bir 
bildiri yayınlayarak, 
Mersin ve 
Trabzon'daki olaylar
dan sonra ortaya 
çıkan gerginlikten 
duydukları endişeleri 
dile getirdiler. 
DİSK, KESK ve Hak- 
İş genel başkanları, 
İnsan Hakları 
Derneği, 
İnsan Hakları Vakfı, 
Türk Tabipler Birliği _ 
ile aralarında 
Çetin Altan, 
Adalet Ağaoğlu, 
Murathan Mungan, 
Latife Tekin, Oya 
Baydar, Can Dündar, 
Mehmet Ali Birand, 
Zülfü Livaneli, 
Zeynep Göğüş, 
Hikmet Çetinkaya, 
Derya Sazak, İbrahim 
Betil, Tarhan Erdem, 
Ahmet İsvan, Gürer 
Aykal ve Mehmet 
Aksoy'un da bulun
duğu gazeteci, yazar, 
siyasetçi, sanatçı ve 
akademisyenler, 
ortak bir bildiri 
yayınladı.
Mersin'deki bayrak 
krizinin ardından 
Trabzon'da yaşanan 
olaylara 
kadar varan toplum
sal gerginlik ortamın

dan duyulan 
endişenin dile 
getirildiği bildiride, 
şu ifadelere yer 
verildi: 
"Kışkırtmalar, ülkeyi 
çatışma ortamına 
sürüklüyor.
Yetkilileri, 
kışkırtmalara karşı 
göreve davet ediy
oruz. Ülkemizde 
demokrasi, 
sivilleşme ve barış 
sürecinin, son gün
lerdeki gelişmelerle 
engellenmek 
istendiğini görüyor, 
yeniden şiddet ve 
çatışma ortamına 
dönüleceği 
kaygısını taşıyoruz." 
KİTLESEL 
HİSTERİYEYE 
DÖNDÜ
Bildiride, bayrağa 
saldırıya tepkilerin 
"ırkçı-milliyetçi bir 
düzleme kaydığı, 
bayrağa saygı duy
gusunun istismar 
edilerek kitlesel 

histeriye 
dönüştürüldüğü" 
öne sürüldü. 
Bu olayda 
"Saldırganların değil, 
saldırıya uğrayan
ların gözaltına 
alındığına" dikkat 
çekilen bildiride, 
"Bazı yazarlara ve 
kitaplara 
karşı saldırıların ve 
yasaklamaların Nazi 
dönemi uygula
malarını 
hatırlattığı" ileri 
sürüldü.
SAĞDUYUYA ÇAĞRI 
Önümüzdeki gün
lerdeki kimi siyasal 
gelişmelerin bu 
kaygı verici 
ortamı daha da 
artırabileceğine 
işaret edilen bildiri
de, "Barışçı ve 
yatıştırıcı poli
tikaların taviz değil, 
aklın ve sağduyunun 
gereği 
olduğuna inanı
yoruz" denildi.
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Doğal hayal barkodlanacak ‘Müfredat artık demode’
Bilim adamlarının 
canlı türlerini koru
mak için iddialı bir 
projeye imza atmak 
için hazırlandıkları 
bildirildi. Proje kap
samında, plankton
lardan balinalara 
kadar dünya 
üzerindeki büyüklü 
küçüklü tüm can
lıların barkod sistemi 
ile tasnifleneceği 
açıklandı.
Canlı türlerinin yok 
olmasına karşı son 
yıllarda ortaya atılan 
ve birçok bilim 
adamının heyecanlı 
çalışmaları sonucu 
geliştirilen, "Nuh'un 
Gemisi" projesinde 
son noktalara gelin
di. İngiltere'de 
toplanan Hayat 
Barkodlama 
Uluslararası 
Konferansı'nda bir 
araya gelen tabiat 
uzmanlarının, tür
lerin genetik 
yapılarının 
kaydedilmesi gerek
tiğini vurguladıkları 
öğrenildi. Canlı tür
leri yeryüzünden sil

inmeden önce 
bunları belirlemek 
isteyen bilim 
adamları, öncelik
le risk altındaki 
kuş ve balık tür
lerini barkodlaya- 
cak. İddialı pro
jenin tamamlan
masının yıllar süre
ceği belirtildi. 
Bilim dünyasının, 
yeryüzünde sayıları 
10 ila 30 milyon 
arasında değiştiği 
düşünülen canlıların 
sadece 1 milyon 700 
yüz bin tanesini kat
egorik olarak 
tanıdığı vurgulandı. 
Proje kapsamında 
canlılardan alınan 
genetik testlere göre 
oluşturulacak 
barkodlar, daha 
sonra devasa bir kat- 
alogta birleştirilecek. 
Hayat Barkodları 
Konsorsiyumu, kat- 
aloğu gelecekte bil
inmeyen canlıların 
tanınmasında kul
lanacak.
Bilim adamları 
barkod kataloğunun, 
bir arama motoru

gibi değer
lendirilebileceğini 
belirtiyor. Proje 
tamamlandığında, 
sahasında araştırma 
yapan bir bilim 
adamı, gördüğü yeni 
bir canlıyı el bilgisa
yarına girecek, 
barkodu olup 
olmadığına bakacak 
ve gerekirse barkod- 
layacak. Bilim 
adamları barkod sis
teminin, bir anlamda 
son 200 yıllık tüm 
biyolojik bilgiyi bir 
veri tabanında 
toplayacağını dile 
getiriyor. Barkod kat
aloğunun oluşturul
ması için dünyadaki 
tabi hayat müzeleri, 
hayvanat bahçeleri, 
araştırma kurumlan 
ve bilim dünyası 
seferber olacak.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
bugünkü müfre
datın demode 
olduğunu 
belirterek, "Bilimin 
ortaya koyduğu 
sonuçlar 
çerçevesinde, fiziki 
mekandan başlayıp 
eğitim müfredatına 
kadar yeniden 
yapılanmaya gidiy
oruz" dedi. 
Öğretmenlerin 
müfredatla ilgili 
sıkıntılarını dile 
getirmeleri üzerine 
Bakan Çelik, mev
cut müfredatın 
ihtiyaçlara cevap 
vermediğini ken
disinin de kabul 
ettiğini belirtti. 
Hüseyin Çelik, 
"Bugünkü müfredat 
demode bir müfre
dattır. Bilimin 
ortaya koyduğu 
sonuçlar 
çerçevesinde, fiziki 
mekandan başlayıp 
eğitim müfredatına 
kadar yeniden 
yapılanmaya gidiy
oruz" diye konuştu. 
Rehber öğretmen
lere yönelik yapılan 
değişikliğe de deği

nen Çelik, bunun 
zorunluluktan kay
naklandığını ifade 
ederek, şunları 
söyledi: "Türkiye 
çapında 10 bin 
rehber öğretmen 
var, bizim de 60 bin 
okulumuz var. 
Birleştirilmiş köy 
okullarını çıkarır
sanız geriye 43 bin 
okulumuz kalıyor. 
Bu kadar okula 
bizim rehber öğret
men göndermemiz 
lazım, ancak 
gördüğünüz gibi 
yeterli personelimiz 
yok. Su bulun
mayınca teyemmüm 
yapılır. İşte bundan 
dolayı biz de bu 
konuda söz konusu 
değişikliği yapmayı 
kararlaştırdık." 
ÖSS'deki katsayı 
uygulamasının

hatırlatılması üzer
ine de Bakan Çelik, 
yeryüzünde bunun 
kadar haksız bir 
sistem olmadığını 
kaydetti.
"Amaç üniversiteyi 
kazanmak ve bunun 
için bütün mesele 
ÖSS olunca 
ortaöğretimimiz felç 
oluyor" diyen Çelik, 
bu sıkıntıların 
YÖK'ün yapacağı 
bir değişiklikle 
halledilebileceğini, 
ancak böyle bir 
karar alınmadığı 
için YÖK Yasası ile 
birlikte üniversiteye 
girişi düzenleyen 
45'nci maddeyi 
değiştirmek istedik
lerini belirterek, 
"Ancak 
o yasa da veto edil
ince iş nadasa 
kaldı" dedi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 10 71 -51444 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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Akarvakrtzamnıı TBMMgündeminde Barbarosca
CHP Muğla 
Milletvekili Ali 
Arslan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a, 2001 yılı 
1 Ocak tarihinden 5 
Nisan tarihine kadar 
akaryakıta 9 kez 
zam yapıldığını 
söyleyerek "Zammın 
gerekçesi nedir?" 
diye sordu.
Arslan, soru öner
gesinde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 5 Nisan 
tarihinde düzenle
nen AK Parti Grup 
toplantısında 
akaryakıt zamlarıyla 
hükümetin ilgisinin 
olmadığını açık
ladığını hatırlatarak, 
1 Ocak tarihinde 
yapılan zamların 
Tüpraş tarafından 
yapıldığını söyley
erek sorumluluğu 
hükümetin dışındaki 
kurumlara yük
lediğine işaret etti 
ve "Oysa 3 Kasım 
2002 seçimleri 
öncesinde seçim 
meydanlarında 
mazotu 600 bin 
liraya düşüre
ceğinizi açıkladınız. 
Resmi verilere göre 
ise 1 Ocak 2005 tari
hinde mazotun fiyatı 
bin 730 liraydı. Şu 
anki fiyatı bin 910

liradır. Kurşunsuz 
benzin 1 Ocak 
2005'te 2 bin 300 
iken 5 Nisan tari
hinde 2 bin 550 
liradır. 2005 1 
Ocak'tan 5 Nisan'a 
kadar yapılan 9 
zammın gerekçesi 
nedir? Vatandaşın 
aracına yakıt ala
madığını biliyor 
musunuz?" ifadeler
ine yer verdi. 
Arslan önergesinde 
şu sorulara da yer 
verdi:
"Devletin 31 Aralık 
2004 tarihinde 
akaryakıt satışların
dan elde ettiği 
toplam bir yıllık ÖTV 
ne kadardı, bu yıl 5 
Nisan 2005 tarihi 
itibariyle alınan 
toplam ÖTV geliri ne 
kadardır? Petrol fiy
atlarının 1 Ocak 
2005 tarihinde 
serbest bırakıl
masından sonra fiy
atı düşen veya 
düşürülen petrol

ürünü var mıdır? 
Hükümetiniz tarafın
dan petrol fiyatları 
serbest piyasaya 
bırakarak hangi 
hedeflerin gerçek
leşmesi beklen
miştir? İstenilen 
sonuçlar alınmış 
mıdır? Yurt içi petrol 
fiyatları, kişi başına 
düşen milli gelir 
göstergelerine göre 
birçok ülkeden daha 
yüksektir. 1 litre 
benzinden alınan 
ÖTV, 1 milyon 362 
bin 500 lira, 1 litre 
mazottan alınan 
ÖTV 834 bin 500 
liradır. Ülkemizde 
akaryakıt fiyatlarının 
yüksek oluş neden
lerinin başında yük
sek ÖTV oranı 
gelmektedir.
Akaryakıttan alınan 
ÖTV'yi aşağı çek
erek fiyatların 
düşürülmesi için 
herhangi bir çalış
manız olacak 
mıdır?"

Tekel sigara iptal
Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB), Tekel'in 
sigara bölümü 
özelleştirmesinde 
teklif alına
madığını bildirdi. 
ÖİB'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
"Bilindiği üzere 
TEKEL-Tütün, 
Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşlet
meleri A.Ş.'nin 
bağlı ortaklığı olan 
Sigara Sanayii 
İşletmeleri ve 
Ticareti A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi 
amacıyla 13 Aralık 
2004 tarihinden 
itibaren verilen

ilanlarla ihaleye 
çıkılmış olup, son 
teklif verme tarihi 
olan 08.04.2005 
tarih (bugün) saat 
17.00'ye kadar tek
lif alınamamıştır" 
denildi.
Edinilen bilgiye 
göre, TEKEL'in 
Sigara İletmesi 
için teklif süresi 
bitiminde herhan

gi bir teklif gelme
di.
Bunun üzerine 
İhale Komisyonu, 
söz konusu ihaleyi 
iptal kararı aldı. 
İşletme için daha 
önce açılan 
ihalede en yüksek 
teklifi JTI vermiş, 
daha sonra ihale 
iptal edilmişti.

İlk devreye 5 puan önde 
giren Y.Selimspor’la yapılan 
maçta Y.Selim tecrübesiyle 
maçı 3-0 gibi net bir skorla 
kazandı.

3-5-2 dizilişi gibi orta sahayı 
kalabalık tutup, Gemlikspor’a 
oynayacak saha bırakmamak, 
sol kulvara atılan toplarla gol 
aramak, Gemlik akınlarını 
presle durdurmak düşünceleri 
içindeydiler.

Evet düşündükleri oldu. İlk 
gollerini 26., ikinci gollerini 70., 
üçüncü gollerini de 85. 
dakikalarda attılar.

İlk golün oluş şekli takım 
içinde kadameye girememek! 
Takım Kaptanı Arif’in sakat
lanıp, tedavisi için kenara 
geldiğinde; Bu futbolcunun 
boşalttığı yere kimse gelmedi. 
Sol kulvarda oynayan Orhan 
orta sahaya kadar gelemedi.

Evet ilk gol onlara biraz 
daha çabuk hırs verdi. Y.Selim 
bu golü, başlı başına 
tecrübeyle kazanmış oldu.

Sahanın her yerinde 
hakimiyetlerini hisettirdiler. 
Ayağa paslarla rahat nefes 
almalarını sağladılar.

Gemlikspor, azda olsa 
yakaladığı fırsatları değerlendi- 
remediler.

Y.Selim oynadığı bu oyuna 
Gemlik ne yapmalıydı? Mağlup 
duruma düşmüş bir takımın gol 
yemiyelimmi diye düşünmeme
si lazım. Orta sahamızdan 
ileriye forvete kimse çıkmadı. 
Sadece ikinci yarı yapılan ciddi 
bir akınla kaleciyle karşı 
karşıya kalındı ve bundan da 
istifade etmesini bilemedik.

Tecrübe diyorum. Evet 
takımımızda 1 tek kişi tecrübeli 
oda 47. dakikada sakatlanıp, 
yerini gençlere bıraktı.

Benim kabul edemeyeceğim, 
bir futbolcu her mevkide oynar, 
Coşkun hocanın sağ ayağı 
zayıftır. Antalya’da sağ açık 
oyandı. Can Bartu, milli maçta 
Turgay Şeren sakatlanıp çıkın
ca kalecilik yapmıştı.

Siz bu düşünceden vaz 
geçin, ne 
düşündüğünüzü çok 
iyi anlıyorum, işte 
hoca tecrübesini bu 
maçta kendini göster
di.

Bu yazımın satır
larına kimse alın
masın, çünkü; 
doğrusu şu; Elinde A- 
Takımı oyuncusu tut
maz, kadro harici 
bırakırsanız daha 
evvelden elinde tuta

Barbaros BALMUMCU

Bu maçı tecrübe kazandı
madığın oyuncuyu arar duruma 
gelirsin.

Önümüzde altı maç daha 
var. Durumumuzu koruya
bilirsek ne iyi, yoksa sezonu 3. 
veya 4. bitiririz.

Gemlikspor forvetini neden 
3 veya 4’leyemedi?

Gemlikspor, 7 hafta 
önlibero oynattığı İsmail’i 
neden beke aldı?

Gemlikspor, orta boşluğu 
neden dolduramadı?

Gemlikspor, 3-5 pası neden 
yapamadı?

Bunların cevaplarını aramak 
lazım.

__ 10 gün ve 2 gün evvel 
Körfez Gazetesi’nin bu 
köşesinden yazmıştım.

Perşembenin gelişi, çarşam
badan belli olur derler. Olursa 
olur, olmazsa olmaz düşünce
sine nereden kapıldı? Sayın 
başkanın ben şunu istemiyo
rum dediğine pek ihtimal ver
miyorum. Zira demiş olsaydı 
geçen hafta gelip, pür neşe 
çocuklara pirim verdirirmiydi? 
demek ki iyi şeyler istiyor.

Kimse bu maçın altında 
mazeret aramasın ve o ma
zeretin arkasına saklanmasın.

Evet Coşkun hoca, bana 
şöyle demiştin; ‘Benim en çok 
üzüldüğüm maç, ilk devre 
oynadığımız Y.Selim maçı’ Peki 
ya şimdi ne değişti hocam? 
takım aynı takım. Tedbirini 
almanız gerekli değilmiydi?

Siz gençler, size çok güve
nen hocalarınızı güç duruma 
düşürmeyin. Zira onlar sahaya 
çıkmıyor. Biraz futbol oynayın, 
sizler mahallede top oynamıy
orsunuz. Sadece koşmak 
çözüm değil, maratoncuda 
koşuyor, bilinçli olmanız gerek
li.

Bu maçı fazla yazmak 
istemiyorum. Yazdıkça üzüle
ceğim, artık bundan soraki 
maçlara bakmamız lazım.

Her yazında yazdım ve yaz
maya devam edeceğim. Sizler 
harikasınız Gemlik seyircileri.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
m asa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Doğumda aromateraı
Doğum dünyanın 
en eski olayı da 
olsa, bu korku duy
madığımız anlamı
na gelmiyor. 
Aromaterapi bu 
konuda yardımcı 
olabilir.
Hamilelik hakkında 
en çok yazılıp 
çizilen konulardan. 
Hele anne-baba 
adayları bil
inçlendikçe, konu 
iyice çetrefilleşiyor, 
çünkü insanlar her 
konuda hazır olmak 
adına daha fazla 
bilgi edinmeye 
çalışıyorlar. Bu da 
normal, sonuçta 
ortaya çıkan yeni 
bir hayat, yeni bir 
insan. Ancak 
durum böyle de 
olsa, doğumun 
kendisi hala bazı 
açılardan tam bir 
bilmece. Bildiğimiz 
şey, doğumun, bir 
kadının hayatında 
en çok dayanıklılık 
gerektiren en zor 
işlerden biri 
olması. Ama aynı 
zamanda o kadar 
güzel, sihirli ve 
güçlü ki, yüzyıl

lardır kadınlar kork
madan bunu 
göğüslüyorlar.
Doğum yaklaştıkça 
anne adaylarının 
korkmasına neden 
olan şeyse, bu bil
inmezlik. Bu korku
nun üstesinden 
gelmek içinse 
herkes farklı bir 
yöntem uyguluyor. 
Kimisi yakınlarının 
desteğine 
güvenirken, kimisi 
de aromaterapi gibi 
alternatif tedavi 
yöntemlerine 
başvuruyor.
Doğum hakkında 
bilgi verilirken, 
doğum anı genel
likle 3 bölüme 
ayrılıyor. Ancak 
hatırlanması 
gereken önemli 
nokta şu ki, her 
doğum kendi başı
na bir deneyimdir. 
Aromatik karışım
ları duygusal 
ihtiyaçlarınıza göre 
seçeceksiniz. İki
den fazla farklı 
karışımı beraber 
kullanmamaya 
çalışın.
Doğumun birinci

evresi: 
Sancılanma 
Doğumun bu 
bölümünde, kasıl
malar başlar. 
Kasılmaların 
yoğunluk ve sıklığı 
kadından kadına 
değişir. Duygusal 
olarak heyecan, 
beklenti, belirsizlik, 
kaygı ve korku 
hissedebilirsiniz.Bu 
aşamada yapmanız 
gerekenlerin başın
da gevşemek geliy
or. Banyo yapın, ya 
da mümkünse biraz 
kestirmeye çalışın. 
Bu safhada, aşağı
daki aromatik 
karışım korku
larınızı dindirmeniz 
ve gevşemenizde 
etkili olabilir: 
10 mililitrelik bir 
şişeye, aşağıdaki 
yağları koydukta 
sonra, şişeyi

dolduracak kadar 
organik sebze yağı 
ekleyin.
4 damla lavanta 
2 damla portakal 
çiçeği 
Karışımla şakak
larınızı, alnınızı ve 
göğsünüzü ovun. 
Derin nefes alın. 
Aktif sancılanma 
Bu evrede, kaşıkla
malar daha yoğun 
ve sıktır. Bu safha
da doktorunuz 
muhtemelen has
taneye gitmenizi 
önerecektir.
Doğumu yapabilm
eniz için güçlü 
olmalısınız. Bunun 
için de anahtar 
gevşemektir. Eğer 
nefes ve rahatlama 
egzersizlerine 
yardımcı olmak 
üzere yanınızda biri 
olursa, bu çok iyi 
olur. Uyum ve

huzur için aşağıda
ki aromatik karışımı 
deneyin.
10 mililitrelik bir 
şişeye, aşağıdaki 
yağları koydukta 
sonra, şişeyi 
dolduracak kadar 
organik sebze yağı 
ekleyin.
6 damla lavanta 
1 damla portakal 
çiçeği
1 damla gül 
Karışımla kalp 
çâkranızı, boy
nunuzu ve 
göğsünüzü ovun. 
Dinlenirken 
karışımın 
kokusunu derin 
derin içinize çekin 
Geçiş Aşaması 
Geçiş aşamsı 
sancılanma 
evresinin en yoru
cu aşamasıdır. 
Aniden kasıl
maların şiddeti 
artar. Çok güçlenir
ler. Titreme ve 
bulantı 
hissedilebilir. Bu 
esnada, yanınızda
ki kişinin size ihtiy
acınız olan ilgi ve 
şefkati vermesi çok 
önemlidir. Bu 

evreyi de atlattıktan 
sonra, itmeye hazır 
hale geleceksiniz. 
Korkmuş, bezmiş 
ve tükenmiş 
hissedebilirsiniz. 
Kasılma aralarında 
aşağıdaki karışımı 
koklayarak ener
jinizi toplaya
bilirsiniz.
10 mililitrelik bir 
şişeye, aşağıdaki 
yağları koydukta 
sonra, şişeyi 
dolduracak kadar 
organik sebze yağı 
ekleyin.
4 damla lavanta 
4 damla adaçayı 
4 damla nane 
Özellikle kuyruk- 
sokumu bölgesine 
ağrılık vererek 
sırtın alt kısmına 
masaj yapın.

Kuzey İngiltere'de
ki bir işitme 
engelliler okulunda 
baş öğretmenlik 
yapan Morag Clark 
işitme engelli 
çocuklarla 
uğraşanlara 
tavsiyelerde bulun
du. Clark, işitme 
kaybı erken sapta
narak, tedavi 
edilen çocukların 
konuşmasının, 
daha normal 
gelişeceğini ve 
yaşıtlarınınkine 
yakın olacağını 
söyledi.
Clark, ODYOMED 
İşitme Konuşma 
Ses Bozuklukları 
Merkezi tarafından 
düzenlenen "İşitme 
Engelli Çocuklarla 
Uğraşanlara ve 
Ailelerine 
Tavsiyeler" konulu 

konferansta, 
çocuklarda işit
menin ve konuş
manın değer
lendirilerek, varo
labilecek rahatsı
zlıklarda erken 
tanı konul
masının önemine 
değindi.
150 sene önce, 
işitme ciha
zlarının 
günümüzdeki 
kadar yaygın 
olmadığını ve kul
lanılanların da 
büyük ebatlarda 
olduğunu belirten 
Clark, bu nedenle 
işitme cihazının 
takılması konusun
da özellikle bebek
lerde büyük sorun
lar yaşandığını 
kaydetti. Clark, 
1980 yılından 
itibaren uygulan

maya başlayan ve 
derin şitme kay
bının düzeltilmesi 
için kullanılan biy
onik kulak (koklear 
implant) yöntemi
nin büyük bir 
başarı olduğunu 
vurguladı. Clark, 
"İşitme şu anda 
yeni doğan bebek
lerde dahi değer- 
lendirilebiliyor. 
İşitme kaybı erken 
saptanarak, tedavi 
edilirse çocukların 
konuşması, o

kadar nor
mal gelişir 
ve yaşıt- 
larınınkine 
yakın olur" 
dedi.
İşitme 
engelli 
doğan ve 
bu engeli 
fark edile-
meyen 

bebeklerin dil 
gelişimlerinin dur
duğunu, zihinsel, 
sosyal ve ruhsal 
gelişimlerinin ise 
yavaşladığını ifade 
eden Clark, yıllarca 
erken tanı 
konusunda 
çalıştıklarını söyle
di. İngiliz öğret
men, artık birçok 
Avrupa ülkesinde, 
doğumdan sonra 
anne ile çocuk 
hastaneden ayrıl

madan işitme tara
ması yapıldığını, 
Türkiye'de de bu 
uygulamanın 
yaygınlaşmasını 
arzu ettiğini söyle
di.
Sözel İletişimin 
Önemi
İşitme kaybı olan 
çocuğun eğiti
minde, normal 
işiten bir çocuğun 
lisan gelişiminin 
temel alınması 
gerektiğine dikkat 
çeken Clark, şun
ları kaydetti: 
"Konuşma diliyle 
iletişim kuran 
işitme engelli bir 
birey, toplum 
içinde, günlük ve 
aile yaşantısında 
daha bağımsız 
hareket eder.
Yüksek okulda 
okuma, iş

olanakları, sosyal 
güvence şansları 
artar. İşitme engelli 
Çocuklar, gerektiği 
gibi uyarılır ve 
yardım alırsa, 
konuşmaların 
büyük kısmını 
algılayabilir, nor
male yakın bir 
konuşma becerisi 
kazanabilir."
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Kanser riski Genetik Kodlarda Saklı
"Gen Çalışmaları" 

alanındaki gelişmeler 
sayesinde şimdiden 
kimi kanser türleri 
için risk olasılığını 
ortaya çıkarmak 
mümkün.
Genetik kod, 
hücrenin içinde 
küçük bir alana 
sığdırılmış çok ciltli 
bir ansiklopediye 
benziyor. Genlerin 
şaşırtıcı bir işleyişi 
var. İnsan vücudunda 
her gün milyarlarca 
hücre bölünüp yine 
aynı yeni hücreleri 
oluşturuyor. Bölünme 
sırasında genetik kod 
da harfi harfine kopy
alanıyor. Kopyalama 
sırasında hata olursa 
düzeltiliyor.
Düzeltilemezse hatalı 
hücre intihar ediyor. 
Kanserin oluşum 
sebebi ise zaman 
içinde genetik kodda 
"hücrenin tamir etme 

buhafta Rez. Tel: 513 64 06
.atlas ÖLÜM PROVASI - ROBOTLAR 
SmAFTAA Rez. Tel: 5120346

yeteneğini ya da inti
har etmesini" 
engelleyen bozukluk
lar gelişmesi. Zaman 
içinde bunlara yeni 
bozukluklar da 
eklenerek kanser 
oluşuyor.
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Medikal 
Onkoloji Uzmanı Dr. 
Kerim Kaban genetik 
testleri kanser tarama 
testleriyle karıştırma
mak gerektiğini 
belirterek şunları 
söylüyor: "Tarama 
testlerinin amacı 
kanseri daha oluş
madan yakalamak ya 
da kanser oluştuktan 
sonra, henüz daha 
kolaylıkla tedavi 
edilebilecek aşama
dayken belirlemektir. 
Örneğin rahim ağzı 
kanserlerini yılda bir, 
kalın barsak kanseri
ni sadece 5 yılda bir 
yapılacak bir testle,

henüz oluşmadan 
yakalamak ve önle- . 
mek olasıdır. Genetik 
testler ise belli 
durumlarda, kuşaktan 
kuşağa taşınan 
genetik bir bozuk
luğun kansere yol 
açtığı şüphesi olduğu 
aile bireylerine 
yapılır." Kanserin bir 
gen hastalığı olduğu
nun altını çizen 
Acıbadem Genetik 
Tanı ve Hücre 
Tedavileri Araştırma - 
Uygulama Merkezi 
Sorumlusu Doç. Dr. 
Ender Altıok "Tüm 
kanserler çok sayıda

1 

gendeki mutasyon 
denilen hasarlar 
sonucu oluşur. Bu 
gen hasarları kalıtsal 
olabileceği gibi, son
radan çevresel faktör
ler, sigara, kötü 
beslenme gibi neden
lerle de oluşabilirler. 
Kalıtsal olsun 
olmasın tüm kanser
lerin tanısında ve 
tedavisinde de gen 
testleri çok yararlı 
olmaktadır." 
Kanserde Kalıtımın 
Rolü
Genetik yatkınlık 
belirli kanser tür
lerinde görülüyor. 
Meme,barsak, yumur
talık,pankreas mide, 
prostat ve böbrek 
kanserleri, bazı kan 
ve lenf kanserlerinde 
genetik yatkınlık ola
biliyor. Buna en iyi 
örnek ise Napolyon 
Bonapart! Tarihte en 
iyi tanınan, ailevi 
mide kanseri hasta- 
lanndan biri olan

Napolyon'un 
babasının ve 
dedesinin, erkek 
kardeşinin ve 3 kız 
kardeşinin de aynı 
hastalıktan öldüğü 
biliniyor. Ancak 
genetik faktörlerin en 
çok rol oynadığı 
kanser türleri, meme, 
yumurtalık ve barsak 
kanserleri. Meme ve 
yumurtalık kanser
lerinin %10'unun 
genetik olduğu 
düşünülüyor. Bir 
kişinin 40 yaşından 
genç meme kanser
ine yakalanması, çok 
sayıda meme kanserli 
akrabasının olması, 
aynı kişide hem 
meme hem de yumur
talık kanseri olması 
ya da hem meme, 
hem de yumurtalık 
kanserlerinin 
görülmesi genetik 
yatkınlığı düşündüren 
sebepler. Gen test
leriyle risk grubunda
ki kişiler belir
lenebiliyor. "İki önem
li mutasyon (genetik 
bozukluk) BRCA1 ve 
BRCA2, meme ve 
yumurtalık kanser
lerinin kalıtsal olduğu 
durumlarda sıklıkla 
görülmektedir. 
Mutasyonu taşıyan 
bireyin çocuklarına 

bu mutasyonu 
geçirme olasılığı her 
çocuk için %50'dir. 
Mutasyonu taşıyan 
kız çocuklar, değişik 
çalışmaların 
sonuçlarına göre, 
ömür boyunca %50- 
80 arası bir olasılıkla 
meme kanseri ve 
%20-60 arası bir 
olasılıkla yumurtalık 
kanseri olabilirler." 
Kalın barsak kanser 
vakalarının en az 
%5'inde genetik fak
törlerin etkisi var. Bu 
orandan çok daha 
fazlasının 
keşfedilmeyi 
bekleyen ve genetik 
yatkınlığa neden olan 
mutasyonlar sonucu 
olduğu düşünülüyor. 
Belli mutasyonları 
taşıyanlarda önlem 
alınmadığında 
40 yaşına kadar 
kanser gelişebiliyor.' 
Birinci derecede 
akrabalarınız, yani 
anne, baba, kardeş 
ya da çocuklarınız 
arasında 50 yaşından 
genç barsak kanser
ine yakalanmış tek 
bir kişi ya da 
herhangi bir yaşta 
birden çok kişi varsa 
önemli bir genetik 
yatkınlık söz 
konusu olabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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Polis İmdat 155
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i
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Topçular (226)363 4319
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kendi sahamızda rakimize 3-0 yenildik

Gemlikspor ayağına
Avusturalya da ilk kez 
“Miss Turkey” seçildi

gelen fırsatı kaçırdı

Avusturalya’da yaşaayan Türkler arısnda ilik 
kez yapılan güzellik yarışmasında birinciliği 

Arzu Yakan kazandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Birinci Amatör 
küme 4.ncü grupta 
birincilik için 
mücadele veren 
Gemlikspor, ayağı
na kadar gelen 
kısmeti elinden 
kaçırırken, Süper 
Lig hedefinden 
uzaklaştı.
İlçe Atatürk stadın
da oynanan maçta 
grubun lideri ve 16 
puanlı 
Yavuzselim'i 
konuk eden 
Gemlikspor 
sahaya 12 puanlı 
olarak çıktı. 
Kazanması halinde 
liderle arasındaki 

puan farkını bire 
indirecek olan 
Gemlikspor, raki 
binin son 20 
dakikada 10 kişi 
kaldığı maçta çok 
kötü oynayarak 
sahadan 3-0 yenik 
ayrıldı. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER:Cem 
İyihuylu (***) 
Bilgehan Ulutaş 
(***) Ali Kızılağaç 
(***) 
GEMLİKSPOR : 
Murat (*) İsmail (*) 
Arif (**) Akif (**) 
Serdar (**) Emrah 
Balcı (**) Zeynel 
(**) Kubilay (*) 
(Emrah Ayar *)

Ahmet (*) Orhan (*) 
(Yusuf*) Yalçın (*) 
(Dinçer *) 
YAVUZSELİM : 
Murat (**) Ahmet 
(***) Sinan (**) 
Bülent (**) Ferat 
(***) Yunus (***) 
(Fatih *) Turan (**) 
Levent (***) 
Cihangir (***) 
(Necat *) Emrullah 
(**) Gülbek (**) 
(Osman *) 
GOLLER : Dk. 25 
Cihangir, Dk. 70 
Yunus Pen. Dk. 89 
Levent 
(Yavuzselim) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 72 Nesim 
(Yavuzselim)

Avustralya'da 
yaşayan Türkler'in 
37 yıllık tarihinde ilk 
kez yapılan yarışma
da "Miss Turkey" 
ünvanını 24 yaşın
daki Arzu Yakan 
alırken, güzellik
leriyle dikkat çeken 
yarışmacıların hepsi 
25 Nisan'da yapıla
cak "Miss Australia" 
yarışmasının final 
gecesine katılmaya 
hak kazandı. 
Ünlü popçu 
Tarkan'a 
Avustralya'da sahne 
aldırmasıyla tanınan 
Sultan 
Promotions'un 
organizasyonu ve 
Avustralya'da yayın
lanan Türkçe 
Turkish News 
VVeekly Gazetesi’nin 
sponsorluğuyla 
gerçekleşen yarış
ma finaline 6 Türk

kızı katıldı.
Hayat Şanlı, Melissa 
Heinz, Ceylan Kah, 
Mehtap Şahin, Arzu 
Yakan ve Cansu 
Arslan'ın finalist 
olarak katıldığı 
yarışma Darling 
Harbour turizm 
bölgesi Port 
Orient'de yapıldı. 
Sunuculuğunu 
Sultan 
Promotions'un 
direktörü Hakan 
Tükel'in üstlendiği 
gecede, tamamına 
yakını Türk genç
lerinden oluşan 
500'ü aşkın 
seyircinin önünde 
podyuma çıkan Türk 
güzelleri, aralarında 
moda yazarı 
Yasemin Dolçel, 
ünlü oryantal 
Tanyeli'nin kardeşi 
Seda, işadamı 
Haşan Özen ve

"Miss Australia"nın 
organizasyonunu 
yapan Steve 
Smith'in de bulun
duğu jüri önünde 
değişik giysilerle 
yer aldılar.
Yapılan oylama 
sonucu Sidney'e 70 
kilometre uzaklıkta
ki VVollongong 
kentinde yaşayan 24 j 
yaşındaki Arzu 
Yakan 
Avustralya'nın ilk 
"Miss Turkey" 
ünvanını aldı.
"Miss Turkey"in tacı 
yarışmaya sponsor 
olan
Turkish News 
VVeekly gazetesinin 
editörü Arzu 
Ağaçayak tarafın
dan takılırken, ken
disine bin dolarlık 
para ödülü ve 15001 
dolarlık hediye çeki I, 
verildi.
Yarışmada ikinci 22 
yaşındaki Ceylan 
Kah, üçüncü ise 18 
yaşındaki melez 
Melissa Heinz oldu, j 
Normal prosedüre t 
göre sadece "Miss 
Turkey" seçilen 
güzelin "Miss 
Australia" adlı 
ulusal yarışmaya I 
gitmesi gerekirken, | 
organizatörler, Türk 
kızlarının bir
birinden güzel 
olduğunu 
vurgulayarak 6 final 
isti de 25 Nisan 
akşamı yapılacak I 
"Miss Australia"nın I 
finaline davet ettiler 
Yarışmada 6 Türk I 
kızı AvustralyalI rak*| 
ibleriyle yarışarak I 
"Avustralya Güzeli" ;• 
olmak için 
mücadele edecek. 
"Avustralya Güzeli" 
ünvanını alacak 
güzel 25 bin dolar 
para ödülünün 
yanısıra, modellik 
dünyasına da adım 
atmış olacak.



Atatürk İlköğretim Okulu'nun başarılı sporcusu Alper Korun, karete şampiyonasında kumite dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

Gemliklin gururu oldular
Sivasta yapılan Türkiye karate şampiyonasına katılan Gemlikli sporculardan Alper Korun, kumite dalında Türkiye üçüncüsü, Uğur 
Gülhan da Türkiye dördüncüsü oldu. İki öğrenci de Atatürk İlköğretim Okulu öğrencisi. Seyfettin ŞekersÖz’ün haberi sayfa 5’de

Vatarıçiaş taşınan Belediye Çarşısından geçmeye korkuyor

Boşalan Çarşı tinerci yuvası oldu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış U Belediye Çırçısı’ııı boşaltmasından sonra ta ıı başıboşların pisi Hm
gelirce, ıtaiışlii lip olmaya tışlıılı. Çarşı’nın ta in yıkılması tap.

Sat sat bitmiyor
Milli Görüş doktrini ile yetişen AK 

Partililer, iktidar olabilmek için bu 
düşüncelerini bir kenara koyarak, kendileri 
ne liberal görüntü verdiklerinden beri, 
oyunu kurullarına göre oynuyorlar.

Bunun için Erbakan Hoca ve Saadet 
Partililer, Başbakan Tayyip Erdoğan’a “Milli 
Görüş gömleğini çıkardı, Amerikan gömleği
ni giydi.” diyorlar.

Yalan da değil yani.
Sen kırk yıl Milli görüşçü ol. Bir anda 

aladığı bu ulvi terbiyeden çık da karşı 
olduğun Amerikanın kucağına otur.

Olur mu, oluyor işte.
IMF Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek 

yal
Bize kredi vermesi için onun her isteğini 

yerine getirmek zoruniuğumuz var.
Bunların başanda KIT’lerin satışı geliyor.
Rahmetli Özal ile başlayan özelleştirme 

furyası devam ediyor.
Allah en büyük özelleştirmeleri Tayyip Bey 

ve takımına ihsan etti.
Sat sat bitiremiyorlar.
Ülkenin en önemli stratejik kuramlarını 

bile satışa Çıkardılar. Buradan elde edecek
leri birkaç milyar dolar ile ülkenin belini 
nasıl düzeltecekler belli değil.

Sattıkları yetmiyormuş gibi, yabancıların 
radyo, televizyon kuramlarını da satın ala
bilmeleri için yasa değiştiriyolar.

Allah bunları ıslah etsin. Amin.

Belediye tarafından 
modern iki katlı çarşı 
yapılması için 
boşaltılan Belediye 
Çarşısı, kısa sürede 
tinercilerin ve 
başıboşların mekanı 
oldu.
Esnaf, Çarşıdan 
giderken kapı 
pencereyi sökünce, 
kalanları da yağmacılar 
alıp götürmeye başladı. 
Çarşıdan gece ve 
gündüz geçmek için 
cesaret gerekiyor.

Seyfettin ŞekersÖz’ün
haberi sayfa 3’de

Emekli işçilere indirimli sağlık hizmeti
Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
ile Uzmanlar Tıp 
Merkezi arasında 
yapılan anlaş
madan sonra işçi 
emeklileri bu 
kurumdan sağlık 
hizmetlerini. 
indirimli olarak 
alabilecek.
Haberi sayfa 4’de

Belediye Çarşısı şimdi ıssız ve virane görünümünde. Boş olan işyerleri geceleri 
başıboşların mekanı oldu. Vatandaş çarşının biran önce yıkılmasını istiyor.

(ilimleri belediye pazarlayacak
Umurbey 
beldesinde Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünce 
açılan Kilim 
Dokuma Kursu, 
Gemlik Rotary 
Derneğinin sponsor
luğunda sürdürülü 
yor. Dokunan kilim
lere belediye pazar 
bulacak. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bayrağın gölgesinde siyaset.
Sapla saman karışıyor.
Geçtiğimiz günlerde Mersin'de üç beş 

çapulcunun bayrağa hakaret içeren yaklaşım
ları ülke genelinde protesto edildi,ediliyor 
da,edilecek te..

Ancak, kantarın topuzunu kaçırmadan, sapla 
samanı birbirine karıştırmadan.

Trabzon'da yaklaşık bir hafta arayla iki ayrı 
tepki kalkışmaları gerçekleşti.

Polise rağmen, kolluk güçlerine rağmen.
Bayrağa sahip çıkmak adına yapılan tepki 

kalkışmasını onaylamak olanaksız.
Çünkü;olay amacından sapıyor,katliama 

dönüşme eğilimleri gösteriyor.
Trabzon'da Tutuklu Yakınları Derneği cezaev

lerinde yaşandığı öne sürülen zaafiyetleri dile 
getiriyor.

Kamu oyuyla paylaşmak istiyor.
"Güya bir yanlış anlama" nedeniyle de halk 

galeyana gelip 5 kişiye çullanıyor.
Üç gün sonra yani dün ,yine Trabzon'da ben

zeri bir olay daha yaşanıyor.
Sonrası malum. ******
Gemlik'te de ülkücülerin eylemleri dikkat 

çekiyor.
Papa'nın ölümü nedeniyle Bakanlar 

Kurulu'nun aldığı bayrakları yarıya indirme 
karcrını protesto etmeleri anlamlı ancak 
eylemleri yakışıksızdı.

Ulusal değerlere sahip çıkmak başka,Türk 
Bayrağı'nın gölgesinde siyaset yapmak 
başka.. ******

Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren süreçde 
yaşananlar belleklerden hala silinmedi, kardeş 
kardeşe, polis polise,öğretmen öğretmene,işçi 
işçiye düşman edildi.

Ülkenin sürüklendiği uçurumdan medet 
umanlar ise bu durumdan sebeplendi.

Bugün de "bayrak", araç kullanılarak aynı 
süreç yeniden mi başlıyor?

Özellikle bir grubun şiddet de kullanarak dile 
getirdiği tepkiler kaygı uyandırıyor.

Tepkilerin serinkanlı ve sağduyulu bir yak
laşımla gösterilmesi haklı bir davranıştır.

Ulusalcılığın yükselmesi, laik Türkiye 
Cumhuriyeti'nin varoluşunu savunmak 
güdüsünün dışavurumu olarak yorumlanabilir.

Üstelik "Ilımlı İslam Devleti Modeli" 
tasarımının yanı sıra yine dış destekli 'etnikçi
lik' rüzgârlarının ortalığı sarması da mil
liyetçiliği tahrik ediyor.

Buraya kadar tamam.
Ancak tepki, şiddete dönüştüğünde olayın 

boyutları değişiyor.
******

Kuşkusuz,AB'nin, ABD'nin ve bunlara ek 
olarak Yunanlıların, Rumların, Ermenilerin 
Türkiye'ye dönük siyasetlerinin ve taleplerinin 
çoğu zamandostluktan, iyi niyetten uzak 
görünmesi milliyetçilik duygularını tetikliyor.

Ne var ki başımızdaki iktidar ve muhalefet 
bölük pörçük görüntüsüyle olaylara dengeli 
yaklaşamıyor.

AB treninin son vagonlarına tutunmak . 
çabası akıldan ve akılcılıktan yoksun bir dış 
politika anlayışını gündeme taşıyor.

Dolayısıyla ülkemiz, elle tutulur gözle 
görülür bir güvensizlik ortamına sürükleniyor.

Boşluk doğuyor.Söz konusu boşluk bir 
biçimde dolduruluyor.Sorun da bu boşluğun 
doldurulması aşamasında yaşanıyor.

Arada Sırada
Mebruke Atilla

KÖYLERDE TANIŞTIM RENKLERLE

Çocukluğumdaki köy
leri anımsıyorum; yeşil 
yeşil kokuyor.

Çocukluğumdaki köy
leri anımsıyorum; sanki 
gülen evler bana el sal
lıyor.

Ve yine çocukluğum
daki köyleri anımsıyo
rum;

Özgürce oynamaya 
doyamadığım

Toprak kokan toprak
larını.

Köylerde tanıştım ren
klerle.

Oralarda gördüm 
aslında hiçbirşeyin 
ölmediğini.

Yeniden yaşama inatla 
dönüşünü.

Hem de görülmedik 
güzellikte...

Çocuktuk ama günler 
öncesi heyecanla bek
lerdik köy düğünlerini. 
Renk renkti, çok güzeldi

köylü kızları. Onlar 
benim solgun şehir 
rengjme, bense onların 
rengarenk yaşamlarına 
özendim yıllarca.
Nereden anlayacaklardı 
ki benim şehir tutsak
lığımı?

Her ev sanki şenindi, 
kucak açıyordu tanıdık 
tanımadık herkese. Hele 
evlerin bahçeleri, park
lardan daha eğlenceli, 
güvenli! Yabancı yok, 
ağaçlar bile sanki koruy
or, seviyor seni.

Şehre dönünce başlıy
or yalnızlık, tutsaklık... 
Anlayamazdım küçükken 
belki doğayla buluş
manın beni neden bu 
kadar mutlu ettiğini, ama 
şimdi anlıyorum galiba.. 
Orada sadece YAŞAM 
var!

Köy gördüm yıllar 
sonra, çocukluğumu

bıraktığımdan bu yana. 
Nasıl anlatabilirim bilmiy
orum. Renkler değişmiş, 
yüzler değişmiş, evler 
gülmüyor artık. Her şey 
yabancı! Tanıdık bir 
gülüş bile yok. Toprak 
ağlıyor, kokusunu yitir
miş! Ama nasıl olur, ya 
köylü kızları nasıl 
vazgeçer renklerinden, 
eğlenceli düğünlerinden? 
Neden özendiler şehir 
tutsaklığına, gürültülü • 
solgun salonlara? 
Tepedeki orman bile 
kızıyor sanki toprağın 
terkedilişine... Ağacın 
yeşiline kara hüzün gir
miş, delmiş geçmiş!

Köylü gülümsüyor 
sevecen ama yabancı

Köylü çalışıyor ama 
toprağına hasretli

Köylü yaşıyor ama ne 
köylü gibi ne de şehirli...

Köpek dehşeti
Okuldan evine dönen 
liseli gence, sokak 
köpeğinin saldırısına 
uğradı. İhbara rağmen 
veteriner görevlilerinin 
gelmemesi vatandaşın 
tepkisine neden oldu. 
Atıcılar Mahallesi'nde 
köpek dehşeti yaşandı. 
Vatandaşların verdiği eti 
yiyen sokak köpeği, saat 
15.00 sıralarında okuldan 
evine dönen 
Demirtaşpaşa Endüstri

Meslek Lisesi Matbaa 
Bölümü 1. sınıf öğrencisi 
15 yaşındaki Semih 
Şentürk'e saldırdı. 
Talihsiz öğrenciyi ayak
larından ısıran köpek, 
etraftan yetişen vatan
daşlar tarafından uzak
laştırıldı. Yaralanan 
Semih Şentürk ise yine 
vatandaşların çağırdığı 
"112 Acil Yardım" ekibi 
ile Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Köpeğin

ısırdığı yerlere dikiş 
atılan Semih Şentürk 
taburcu edilirken, sağlık 
durumunun iyi olduğu 
belirtildi.
Bu arada olay yerine 
giden polis ekipleri, 
durumu belediye veter
iner ekiplerine bildirme
sine rağmen hiç bir 
görevlinin gelmemesi, 
vatandaşların tepkisine I 
neden oldu.
BHA

UEUhNH 
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



Boşalan Çarşı tinerci yuvası oldu
Belediye Kapalı Çarşısını esnafın boşaltmasından sonra Çarşı tinerci ve başıboşların yuvası 

haline gelince vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Vatandaş Çarşı’nın yıkılmasını istiyor.
Seyfettin Şekersöz 
Yakında yıkılacak olan 
Yeni Çarşı'daki 
dükkanlar harabe 
görüntüye bürünürken 
geceleri tinercilere 
mekan oluyor.
Akşamın ilerleyen 
saatlerinde boşaltılan 
dükkanlara gelen içkici 
ve tinerciler, geceyi 
burada geçiriyorlar. 
Duvarlarına çeşitli 
yazılar yazarak dikkat 
çeken bu kişiler, 
çevrede oturanlarında 
korkuya kapılmalarına 
neden oluyor.
Korkunç bir görünüme 
giren çarşının ortasın
dan geçmek isteyen 
vatandaşlar ise kim 
olduklarını bilmedikleri 
bu kişilerden korktuk
ları için yollarını uzat
tıklarını ileri süre rek 
belediye'den buranın 
biran önce yıkılmasını 
bekliyorlar.
İLÇE ORTASINDA 
HAYALET ŞEHİR

Belediye tarafından 2 katlı modern bir çarşı yapılması için boşalttıralan Kapalı Çarşı bir haf
tada balive tinercilerin mekanı oldu. Halk, çarşıdan geçmekten korkmağa başladı.
Vatandaşlar belediyenin biran önce çarşıyı yıkmasını istiyorlar.
Adeta hayalet bir şehre elektriklerinin de kesik her an bir ölüm yaşan- vatandaşlar, gündüz- 
bürünen Çarşı’nın olmaması yüzünden abileceğinden korkan leri bile çarşıda elek

trik kablolarını kes 
meye çalışanların 
olduğunu söylüyorlar. 
Şehir merkezinin tam 
ortasında olması 
nedeniyle balicilerin 
yeni mekanı haline 
gelen Belediye Çarşısı 
yağmur mazgallarının 
dahi hırsızlar tarafın
dan götürüldüğü 
belirtilirken, boşalan 
dükkanların demir 
akşamlarının da bu 
kişilerce geceleri 
söküldüğü ileri 
sürülüyor. 
Kim oldukları 
bilinmeyen bu kişilerle 
çatışmak istemeyen 
vatandaşlar ise 
Belediye'nin bir an 
önce önlem alarak yıkı
ma başlaması gerek
tiğini 
belirtiyorlar. Öte yan
dan Belediyenin kapı 
ve çerçeveleri söküp 
götüren esnafı hakkın
da tutanak tutturduğu 
öğrenildi.

II Milli Eğitim’de neler oluyor?
yönündeki söylenil Milli Eğitim 

Müdürlüğü'nde 
sular durulmuyor. 
Öğretmen maaş 
kartlarıyla 
başlayan ve 2 
şube müdürünün 
Bakanlık tasarrufu 
ile başka illere 
atanmasıyla tır
manışa geçen 
tedirginlik, yaz 
aylarında okul 
müdürleri arasında 
büyük bir rotasyon 
yapılacağı söylen
tileriyle zirveye 
çıktı. Okullarda, 
maaş kartlarıyla 
ilgili il MIHI Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
büyük tepki 
olduğu bildiriliyor.

Çok sayıda öğret
menin anlaşma 
yapılan bankanın 
gönderdiği 
sözleşmeleri imza
lamayı reddetttiği 
bildirilirken, banka 
ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü yet 
kililerinin baskıyı 
artırdığı iddia 
ediliyor.
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
önceki hafta iki 
şube müdürünün 
bakanlık tasarru
fuyla başka illere 
atanmasıyla ilgili 
tartışmalar da 
devam ediyor. 
Kurumda yeni 
tayinler olabileceği 

tiler nedeniyle bir 
çok yönetici sıkın
tılı günler yaşıyor. 
Yöneticiler arasın
da da büyük 
sorunlar yaşandığı 
ileri sürülürken, 
bazı idarecilerin 
emeklilik istediği, 
bazılarının da izne 
ayrıldığı bildirili 
yor.Okul müdürleri 
diken üstünde 
Eğitim öğretim 
yılının tamamlan
masına iki ay kala 
okul müdürleri, 
yaz aylarında 
gerçekleştirileceği 
öne sürülen rotas 
yon nedeniyle 
sıkıntılı günler

yaşıyor.
II Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
rotasyonla ilgili 
çalışmaların hızla 
devam ettiği ileri 
sürülürken, bir çok 
okul müdürünün 
yerinin değiştir
ilmesine kesin 
gözüyle bakılıyor. 
Özellikle 5 yılını 
dolduran yönetici
lerin tamamının 
rotasyona tabi 
tutulacağı iddia 
edilirken, rotasy
onun milli eğitim 
müdürünün tassar- 
rufunda yapılacak 
olması, sürgün 
iddialarını gün
deme taşıyor. BHA

Beceri...
40 yılda 127 veto edilirken, 
AKP iktidarının 2,5 yıllık iktidarı 
döneminde 29 yasa köşkten 
geri dönmüş.
Ama ne beceri...
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Halk Eğitim, Umurbey Belediyesi ve Gemlik Rotary Kulübü destek veriyor Utıı İjMKilimleri belediye pazarlayacak
Umurbey beldesinde açılan kilim dokumacılığı kursu, ilk ürünlerini verirken, 8 

tezgahta dokunan birbirinden güzel kilimleri Umurbey Belediyesi pazarlayacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Umurbey 
Beldesinde açılan 
Kilim Dokuma 
Kursunun ilk ürün- . 
leri ortaya çıktı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
teklifi ile 
Umurbey'de açılan 
Kilim kursuna Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü destek 
verirken, sponsor
luğu ise Gemlik 
Rotary Derneği 
yaptı.
Kurs'ta kullanılan 
tezgahların 8 adedi
ni Rotary Derneği 
aldı. 5 tezgağı da 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
karşıladı.
Kilim Kursuna 
katılan kursiyerler 
de iki adet tezgah 
alarak, kursa katkı
da bulundu. 
Bir süre önce 
başlayan çalış
maların ilk güzel 
ürünler çıkmaya

SSK emeklilerine kötü haber
Ankara 9. İş 
Mahkemesi, TÜFE 
farklarının SSK 
emekli aylıklarına 
2 yıl boyunca 
eksik yansıtıldığı 
iddiasıyla açılan 
davayı reddetti. 
SSK emeklisi 23 
kişi adına açılan 
tespit ve alacak 
davasının bugünkü 
duruşmasına, 
davacıların avukatı 
Melek San ile 
davalı SSK'nın 
avukatı katıldı. 
SSK'nın avukatı, 
davanın reddine

Umurbey Kilim Dokuma Kursunda dokunan kilimleri 
belediye tarafından satılacağı açıklandı.

başladı.
Kursu ziyaret eden 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ve Rotary 

karar verilmesini 
talep etti.
Melek San ise 
davanın kabulünü 
istedi.
Mahkeme, 
davanın reddine 
karar verdi.
Avukat Melek 
San, davanın red
dinin hukuka 
aykırı olduğunu 
savunarak, kararı 
temyiz edecekleri
ni açıkladı. Dava 
dilekçesinde, SSK 
emeklisi 23 kişinin, 
2000-2002 yılları 
arasında TÜFE

Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar, kur
siyerlerin dokuduk
ları kilimleri hayran
lıkla seyrettiler.
Dokunan ilk kilim
lerin ise Umurbey 
Belediye'si tarafın

farklarından doğan 
hak kayıplarının 
tespit edilmesi ve 
belirlenen tutarın 
ödenmesi isteni 
yordu.Türkiye işçi 
Emeklileri Derneği 
Genel Başkanı

dan pazarlanacağı 
söyleyen Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
istek halinde kilim 
kursunun devam 
edeceği 
öğrenildi.

Kazım Ergün, 
davanın sonucu
nun 3.5 milyonu 
aşkın kişiyi 
ilgilendirdiğini, ret 
kararının büyük bir 
şaşkınlık yarat
tığını kaydetti.

BURSA HAKİMİYET VE - 
I KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR J 
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL = (0.224)513 96 83 J

sİ MüM
Gemlik İşçi Emekliler Derneği 

ile Uzmanlar Tıp Merkezi 
arasında yapılan protokol 

yürürlüğe girdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi, Gemlik 
İşçi Emeklileri 
Derneği üyeler
ine indirimli 
sağlık hizmeti 
vermeye başladı. 
Gemlik İşçi 
Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
yaptığı açıklama
da, derneğe 
kayıtlı üyelerin 
Uzmanlar Tıp 
Merkezinde 
emekli oldukları
na dair belge ve 
dernek üye kart
larını ilgili per
sonele verdikleri 
takdirde indirim
den yararlana 
bileceklerini 
söyledi.
Uzmanlar Tıp 
Merkezi'nin İşçi 
Emeklilerine 
uygulayacağı 

indirimli sağlık ı' 
hizmetinden 
emeklinin ken
disi ile eş ve 
çocuklarının yanı 
sıra birinci 
derece 
yakınları da fay
dalanacaklar.
Temmuz ayına 
kadar sürecek 
olan indirimli 
sağlık hizmet
lerinde Uzman 
Doktor 
muayenesi % 25, 
Pratisyen Doktor 
muayenesi % 60, 
Prof. Doktor 
muayenesi % 20, 
Laboratuar % 45, 
Röntgen + USG 
% 45, Müdahale 
hizmetleri % 35, 
müşahade 
hizmetleri % 25, 
hemşirelik 
hizmetlerinde ise ■ 
% 25 indirim 
yapılacak.
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Atatürk ilköğretim Okulu'nun başarılı sporcusu Alper Korun'un Sivas'tan 
_____________ Türkiye üçüncüsü Unvanıyla Gemlik'e döndü. _________

Gemliklin gururu oldular
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sivas'ta yapılan 
Türkiye 
Şampiyonası'na 
katılan öğrenci 
sporculardan 
Alper Korun 
üçüncü olurken 
Uğur Gülhan 
dördüncü olurken 
derece almayı kıl 
payı kaçırdı.
9-10 Nisan 2005 
günleri Sivas'ta 
gerçekleşen

İLKÖĞRETİMİN

PIRELLI’DE KAMPANYA

STOKLARLA
SINIRLIDIR

KAMPANYAMIZ

OZKAYA OTOMOTİV
j^. - ‘ m GEMLİK BAYİİ 
Iın£| |*| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
"1 C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

Türkiye 
Şampiyonası'na 
iddialı giden 
Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrenci
lerinden Alper 
Korun ile Uğur 
Gülhan'ın yanı 
şıra 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu'ndan 
Haşan Demirci'de 
başarı kazanmak 
için çalıştı.
ATATÜRK

BÜYÜK BAŞARISI 
Bursa'da yapılan 
İl Birinciliği 
Kumite dalında 
rakiplerini 
yenerek birinci 
olan Alper Korun 
ile 1991 doğumlu
lar arasında 60 
kiloda Uğur 
Gülhan üçüncü 
olmuştu. Aynı 
yarışmada 
11 Eylül İlköğre

tim Okulu öğren
cisi Haşan 
Demirci ise 50 
kiloda ikinci 
olarak Sivas'a git
meye hak kazan
mıştı.
Atatürk okulu 
öğrencisi olan 
Alper Korun'un 
Kumite dalında 
Türkiye üçüncüsü 
olarak Gemlik'e 
madalya ile dön
mesi arkadaşları 
arasında sevinç 
yarattı.
Atatürk İlköğretim 
Okulu'nun 
başarılı sporcusu 
Alper Korun'un 
Sivas'tan Türkiye 
üçüncüsü 
ühvanıyla 
Gemlik'e dön
mesinden okul 
olarak büyük 
mutluluk duyduk
larını dile getiren 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Kafalı, 
okul olarak çeşitli 
spor dallarında 
başarılı olmak 
için çaba göstere
ceklerini söyledi.

SAM VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş 
kullanıma hazır <

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 
LWİUA

Tel,'5131(13

AB, tarlalara
tuvelet istiyor!
İznik Ziraat Odası 
Başkanı İlhan 
Sarı'nın daveti üzer
ine ilçede toplanan 
ziraat odalarının 
başkanları, çiftçinin 
iflas ettiğini açık
ladı. Bursa Ziraat 
Odası Başkanı Fuat 
Sarı ise AB'nin her 
tarlaya tuvalet ve 
soyunma odası iste
diğini söyledi. 
Mudanya, Nilüfer, 
Karacabey, 
Orhangazi, Kestel, 
Mustafakemalpaşa, 
İnegöl, Yenişehir, 
İznik, İzmit ziraat 
odalarının başkan- 
ları, Çakırca Köyü 
Kopuk Restoran'da 
biraraya geldi. Mini 
tarım şurası 
havasında gerçek
leşen toplantıya 
başkanlık yapan 
Bursa Ziraat Odası 
Başkanı Fuat Sarı, 
hükümetin Türk 
tarımına değer ver
mediğini söyledi. 
AB'ye söz 
verdilerTarımda 
yaşanan istikrarsı
zlığın oda başkan- 
larını yıldırdığını 
söyleyen Sarı, 
tarımda oynanan 
oyunlara rağmen 
çiftçinin arkasında 
olmaya devam ede
ceklerini açıkladı. 
2005 ve 2006 yılının 
çiftçiler için çok zor 
geçeceğini öne 
süren Fuat Sarı, 
AB'ye verilen sözler 
nedeniyle tarım ve 
hayvancılığın 
önümüzdeki 
dönemde ciddi 
sorunlarla karşılaşa
cağını kaydetti. AB 
uyum yasalarının 

SAHİBİNDEN SATILIK OTO
1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00

çiftçilere darbe indi
receğini de savunan 
Sarı, 2007 yılında 
Polonya ve 
Bulgaristan'ın AB'ye 
resmen gireceğini 
ve bu ülkelere 25 
milyar dolarlık çiftçi 
destek projesi 
yapılacağını belirtti. 
Sarı, "300 milyar 
dolar borç yükünde 
olan bir ülke bu 
standartları 
yakalayamaz. Her 
tarlada tuvalet şartı 
ve soyunma odası 
isteniyor.
Türkiye'deki tarım 
gerçeği medya 
tarafından toz 
pembe gösterilerek 
çiftçiden saklanıy
or" dedi.
Bu yaz felaket yılı 
olacak 
İthal meyvenin gir
işiyle çiftçinin 
ürününü satmaz 
hale geleceğini 
kaydeden Sarı, 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi ve Et-Bahk 
Kurumu gibi destek
leyici kurumların da 
ortadan kalktığını 
öne sürdü. Yabancı 
sermayenin Türk 
tüketimini ele 
geçirdiğini kayde
den Sarı, "Bu yıl 
felaket yılı olacak" 
diye konuştu. 
İznik Ziraat Odası 
Başkanı İlhan Sarı, 
Orman 
Müdürlüğü'nün 
kadastro hatası 
nedeniyle dağ köy
lerinde 25-30 yıllık 
zeytin ağaçlarını 
keserek 700'e yakın 
çiftçiyi mağdur 
ettiğini söyledi 
BHA
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İşte dünyanın en elffi ffi ismi
ABD'de yayımlanan 
haftalık Time der
gisinin her yıl 
geleneksel olarak 
yaptığı 'dünyanın en 
etkili yüz insanı' lis
tesinde bu yıl ABD 
Başkanı George W. 
Bush'un yanı sıra 
terörist lider Ebu 
Musab El Zerkavi de 
bulunuyor. 
Dergiye kapak 
konusu olan listede 
Dalay Lama'dan, 
Blackberry'nin 
mucitlerine, 
sansasyonel iş 
kadını Martha 
Stevvart'tan Nobel 
ödüllü Nelson 
Mandela'ya kadar 
çok farklı alanlarda 
çok değişik nitelik
lere sahip insanlar 
yer aldı.
Dünyayı bir şekilde 
şekillendirdiği belir
tilen, 31 ülkedeki lid
erlerden rapçılara, 
tasarımcılardan 
tsunamide hayatta 
kalanlara kadar 
birçok isim Time der
gisinin listesinde yer 
buldu.
Dünyanın en etkin 
100 insanı listesinde
ki farklı kategorilerde 
şu isimler yer aldı: 
LİDERLER VE 
DEVRİMCİLER

BAYRAM O G LU ’ N D AN 
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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

1OO 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

Time dergisi bu kate
goride savaşçılardan 
barış insanlarına, 
diktatörlerden 
teröristlere ve din 
adamlarına kadar 
uzanan dünyanın en 
etkin insanlarına yer 
verdi. Bu başlık altın
da yer alan isimler 
şöyle:
ABD Başkanı Bush, 
ABD Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice, 
ABD eski başkanı 
Bili Clinton, Senatör 
Barack Obama, ABD 
Senatosu çoğunluk 
lideri Senatör Bili 
Frist, ABD Savunma 
Bakanı Donald 
Rumsfeld, BM Genel 
Sekreteri Özel Kalem 
Müdürü Mark 
Malloch Brovvn, 
Ekonomist Gordon

Brovvn, Iraklı 
Şii Lider 
Ayetullah Ali 
Hüseyni 
Sistani, Ürdün
lü terörist lider 
Ebu Musab El 
Zerkavi, Çin 
Devlet Başkanı 
Hu Jintao, 
Kuzey Kore 
Devlet Başkanı 
Kim Jong II, 
Hindistan 
Başbakanı 
Manmohan 
Singh, Güney

Afrika Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı 
Thabo Mbeki, 
Kardinal Joseph 
Ratzinger, Filistin 
Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas, 
Hollanda'da Liberal 
Parti'den milletvekili 
olan Somali asıllı 
Ayaan Hirsi Ali, İsrail 
Başbakanı Ariel 
Şaron, AB Ortak 
Güvenlik ve Dış 
Politika Yüksek 
Temsilcis Javier 
Solana, Avustralya 
Başbakanı John 
Hovvard, Tayvan 
Devlet Başkanı Chen 
Shui-bian, Venezuela 
Devlet Başkanı Hugo 
Chavez. 
SANATÇILAR 
Clint Eastvvood,

Michael Moore, 
Hilary Svvank, 
Ouentin Tarantino, 
Dan Brown, Dave 
Eggers, Marc Cherry, 
John Elderfield, 
Kanye West, Jon 
Stevvart, Alicia Keys, 
Jamie Foxx, Johnny 
Depp, Art 
Spiegelman, The 
Halo Team, Ann 
Coulter, Hayao 
Miyazaki, Ziyi Zhang, 
Juanes, Miuccia 
Prada, Marc Nevvson, 
Santiago Calâtrava, 
Alice Munro, 
Cornelia Funke, 
İNŞACILAR VE 
DEVLER 
Steve Jobs, 
Google'ın patronları 
Larry Page ve 
Sergey Brin, Lee 
Scott, Meg VVhitman, 
Martha Stevvart, 
Craig Nevvmark, Jay- 
Z, Amy Domini, Reed 
Hastings, Bram 
Cohen, Martin Sorrel, 
John Bond, Hovvard 
Stringer, Katsuaki 
VVatanabe, Noel 
Forgeard, Anne 
Lauvergeon, Ren 
Zhendfei, Lee Kun 
Hee, Roman 
Abramovich, 
BlackBerry'nin 
mucitleri, Rupert 
Murdoch.
BİLİM ADAMLARI VE 
DÜŞÜNÜRLER 
Jeffrey Sachs, 
Malcolm Gladvvell, 
Robert Klein, 
Andrevv Weil, Burt 
Rutan, Kari Rove, 
Rick VVarren, Brian 
Atvvater, Mitchell 
Baker, Timothy 
Garton Ash, Natan 
Şaranski, 
Abdulkerim Suruş, 
Peter Singer, Richard 
Pound, Lee Kuan 
Yew, Larry Summers. 
KAHRAMANLAR, 
İKONLAR 
Bili Gates, Oprah 
VVinfrey, LeBron 
James, Eliot Spitzer, 
Melissa Etheridge, 
Dalay Lama, Nelson 
Mandela, Viktor 
Yukaşenko, Dina 
Astita, Hania Mufti, 
VVangari Maathai, 
Mary Robinson, 
Lubna Olayan, Ellen 
MacArthur, John 
Stott, Michael 
Schumacher, 
Stephen Levvis.

Çin ve Japonya 
arasındaki 

kitap gerginliği

Çin ile Japonya 
arasında küllenmeye 
yüz tutmuş olayları, 
bir kitap yeniden 
alevlendirdi. Çin'de 
Japonya'ya ve Japon 
mallarına karşı 
boykot yayılıyor. 
Japonya'daki kitabın 
anlattıkları.
Çin'de Japon 
okullarında okutula
cak bir tarih kitabı 
yüzünden başlayan 
gösteriler, Japonya 
Başbakam'mn tep
kisini çekti.
Japonya Başbakanı 
Junichiro Koizumi, 
son günlerde Çin'de 
yapılan Japonya 
karşıtı gösterileri 
eleştirdi..
Koizumi, bu gösteri
leri son derece üzün
tü verici olarak nite
lendirdi.
Cumartesi ve Pazar 
günleri, binlerce 
Çinli, Japonya'da 
basılan yeni bir tarih 
kitabını protesto 
etmek amacıyla 
sokaklara 
dökülmüştü.
Guangzhou kentinde 
binlerce kişi 
Japonya kon
solosluğu önünde 
gösteri yapmıştı.
Konsolosluk 

ELEMAN ARANIYOR
Bilgisayar kullanabilen tecrübeli bayan 

muhasebeci 
ve pompa görevlisi elemanlar 

alınacaktır.
Müracat Tel: 0.224 522 81 90 - 522 81 04 

Faks Tel: 0.224 522 82 65
YELTEKİNLER PETROL

binasının camlannı 
kıran göstericiler, 
Japon mallannın 
boykot edilmesini 
istemişlerdi.
Hong Kong sının 
yakınlarındaki 
Şenzen kentinde de 
benzer gösteriler 
yapılmıştı.
Cumartesi günü de 
Çinli göstericiler, 
Japonya'nın Pekin 
Büyükelçiliği'ni taş 
yağmuruna tut
muşlardı.
Çin yönetimi gösteri
leri onaylamadığını 
söylüyor. Pekin 
bununla birlikte, 
Japon okullarında 
okutulacak yeni ders 
kitabında, 
Japonya'nın 1930 ve 
4O'lı yılların başların
da Çin'i işgali 
sırasında işlediği 
suçların görmezden 
gelindiğini savunuy
or. Pekin hükümeti 
sözcüsü Qin Gang, 
Japonya'yla aralann- 
da gerilimin art
masının kendilerinin 
suçu olmadığını 
söyledi.
Gang, Japonya'ya 
karşılıklı güvenin 
inşası için daha fazla 
emek sarfetmesi 
çağrısında bulundu.
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Bankalardan gelen 
e- postalara dikkat!
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), 
dolandırıcılık amaçlı 
e-posta mesajlarına 
dikkat çekerek, 
bankaların e-posta 
aracılığıyla müşteri
lerine ait bilgileri 
hiçbir şekilde talep 
etmediğini bildirdi. 
TBB'den yapılan 
açıklamada, son 
dönemlerde müşter
ilere gönderilen, 
bankaların ve kart 
kuruluşlarının logo 
ile isimlerini içeren 
dolandırıcılık amaçlı 
e-posta mesajlarının 
arttığı belirtilerek, 
şöyle denildi: 
"Bankalar, e-posta 
aracılığıyla müşteri
lerine ait bilgileri 
hiçbir şekilde talep 
etmemektedir.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

ŞENEN Ba/ıhe Aiftameferi tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları
İP Ağ

«s. Fanya
Mantar, kurşun

*■* İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

*** Macun
*** Galvanizli çivi
** TMC sintine pompası 

vediğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

Dolandırıcılık 
amaçlı e-posta 
mesajlarında 
kişisel bilgiler, 
kredi kartı bilgi
leri, internet/tele- 
fon bankacılığı 
şifreleri gibi gizli 
müşteri bilgileri 
istenmektedir. 
Bu tip sahte e- 
postalarda yer 
alan linklerin 
açılmaması, 
talep edilen bil
gilerin kesinlikle 
doldurulmaması 
ve en kısa süre 
içerisinde ilgili 
bankalara haber 
verilmesi olası 
dolandırıcılık eylem
lerinden korunmak 
için çok önemlidir." 
Açıklamada, konuy
la ilgili olarak

bankaların internet 
sitelerindeki güven
lik açıklamalarının 
dikkatle okunması 
ve uygulanması 
gerektiği vurgu
landı.

SSK’lıya 5 günlük ilaç 
SSK'nın, 2005 yılı 
için İlaç Listesi ve 
Uygulama Talimatı 
belli oldu.
SSK İlaç Komisyonu 
tarafından hazırlanan 
ve Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan talimat, 
sağlık yardımından 
yararlanma hakkı
bulunan sigortalılar 
ve işsizlik sigortası 
kapsamında olup, 
sağlık hizmetinden 
yararlanan kişilere 
uygulanacak. 
Talimata göre, tüm 
reçetelere mutlaka 
tanı yazılacak. Tanısı 
yazılmayan reçeteler 
eczaneler tarafından 
kabul edilmeyecek. 
Reçetelerde, reçeteyi 
yazan hekimin imza 
ve kaşesi, kaşede 
kurumun adı, tabibin 
uzmanlık dalı ve 
diploma numarası 
mutlaka bulunacak. 
Ayaktan yapılan 
tedavilerde, 
reçetelere en fazla 4 
kalemi ve 5 günlük 
tedavi dozunu 
aşmayacak şekilde 
ilaç yazılacak. İlacın 
5 günlük tedavi 
dozunu belirlemek 
üzere, reçetede gün
lük kullanım dozu da 
belirtilecek.
Tabip tarafından 5 
günü aşan sürede 
devam edeceğine 
karar verilen 
hastalıklarda kul
lanılacak ilaçlar, 
reçetede belirtilmek 
koşuluyla en fazla 1 
aylık doza kadar 
yazılabilecek.
İlacın piyasada bulu
nan en küçük ambal
ajı, 5 günlük tedavi 
dozundan fazla ise 
bu ilaç bir kutu 
olarak verilecek. 
Sağlık tesislerinde 
yatarak tedavi edilen 
sigortalılar için 
gerekli olan ve bu 
hastane 
eczanelerinde bulun
mayan ilaçlar en 
fazla 5 günlük tedavi

dozunu geçmeyecek 
şekilde reçeteye 
yazılabilecek. 5 gün
lük tedavi dozunu 
aşan ilaç, eczaneler 
tarafından verilmeye
cek.
Böbrek yetmezliği 
tedavisinde kul
lanılan Eritropoietin 
ve türevi içeren 
ilaçlar için resmi 
sağlık kurulu raporu 
düzenlenecek.
Eritropoietin kul
lanan hastalara, 
ilacın takibinin 
yapılabilmesi için 
resimli bir karne ver
ilecek.
Hepatit B, tetanoz, 
kuduz immun serum
ları, hayati önem 
taşıdığından enfek
siyon hastalıktan 
uzman tabibi veya 
bulunmadığı durum
larda tedaviyi yapan 
tabip tarafından 
birim amiri onayıyla 
verilebilecek.
Resmi sağlık tesis
lerinde kemoterapi 
yapılacak kanserli 
hastalara Sağlık 
Bakanlığı'nın ilgili 
mevzuatı doğrul
tusunda, kür tedavisi 
uygulanıyorsa kür 
protokolünü gösterir 
sağlık kurulu 
raporuna dayanılarak 
bir kürlük, kür 
tedavisi uygulan
mayanlarda ise en 
fazla 1 aylık dozda 
ilaç verilebilecek. 
Gerekli halde kul
lanılan yardımcı 
ilaçlar, sağlık kurulu 
raporu ile 3 aylık 
dozlarda verilebile
cek. Kanser ilaçları, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
izin verdiği endikasy- 

onlarda kullanılacak. 
Kısırlık (infertilite), 
yumurtlama olma
ması gibi durumlarda 
kullanılan ilaçların 
ilkeleri de belirlendi. 
Buna göre, resmi 
sağlık tesislerinde, 
bu grup hastaların 
takibi için 
"Ovülasyon İndük- 
siyonu (Yumurta 
Gelişiminin 
Uyarılması) Ünitesi 
ve Ovülasyon İndük- 
siyonu Konseyi" 
kurutacak. Konsey 
tarafından hastalığın 
tanısı, uygulanacak 
tedavi, kullanılacak 
ilacın cinsi ve 
başlangıç dozu en 
fazla 3 siklus süreli 
sağlık kurulu raporu 
ile belirlenecek. 
Eğitim hizmeti ver
meyen resmi sağlık 
tesislerinde 3 siklus- 
ta cevap alınamazsa, 
hasta eğitim hizmeti 
veren resmi sağlık 
tesislerine sevk 
edilecek. Tedavi en 
fazla 6 siklus süre
cek.
Kanser ve HIV enfek
siyonu tedavisinde 
kullanılan ve bu tali
matta bulunmayan 
ilaçlar, SSK Sağlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce geçi
ci olarak talimat kap
samına alınabilecek. 
Hayati öneme haiz 
olduğu resmi sağlık 
kurulu raporu ile bel
gelenen ve bu tali
mat kapsamında 
bulunmayan ilaçlar, 
şahsi tedavi için yurt 
dışından getirilebile
cek. Talimat hüküm
leri, 15 gün sonra 
yürürlüğe girecek.

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
225Om2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tek 513 96 83
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Erdoğan, Ermeni özrü bekliyor
Başbakan Erdoğan, 
Ermeni iddialarının 
temelini oluşturan 
Mavi Kitap’ı referans 
alan 11 ülkeye bir 
mektup göndererek 
özür dilenmesini 
isteyecekleri 
mesajını verdi. 
Başbakan, Ermeni 
iddialarının yeraldığı 
Mavi Kitap ile ilgili 
bir mektup hazır
landığını ve bu mek
tuba 550 milletvek
ilinin imza koya
cağını söyledi. 
Resmi ziyaret için 
gittiği Norveç’te 
gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Başbakan Erdoğan, 
“Biz iktidarıyla, 
muhalefetiyle bir 
meydan okuması 
yaptık. Devlet arşiv

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer.” 

Henry FORD

lerinin tümünü 
açıyoruz.
Gelsin, herkes ince
lesin. Eğer bir 
soykırım varsa, biz 
tarihimizle hesaplaş
maya hazırız.
Ancak yoksa 
Ermeniler de tarih
leriyle hesaplaşsın
lar” diye konuştu. 
Ermeni iddialarının 
yeraldığı Mavi Kitap 
ile ilgili bir mektup 

hazırlandığını ve bu 
mektuba 550 mil
letvekilinin imza koy
acağını söyleyen 
Başbakan, mektubun 
kitabı referans alan 
11 ülkeye göndere
ceklerini söyledi. 
Erdoğan, mektupla 
iddialarla ilgili olarak 
Türkiye’den özür 
dilenmesini 
isteneceği mesajını 
verdi.

YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Erdoğan Teziç, 
"bayrak yakma" 
gibi olayların 
üniversitelere 
sıçradığını düşün
mek dahi 
istemediğini 
belirterek, bu 
konuda herkesin 
elinden geleni yap
ması gerektiğini 
söyledi.
Hatay Mustafa 
Kemal Üniversite- 
si'nde basına 
kapalı gerçekleştir
ilen "Rektörler 
Komitesi 
Toplantısı" öncesi 
gazetecilerin 
sorularını yanıt
layan Teziç, bir 
gazetecinin 
sorusu üzerine, 
bayrak yakma gibi 
olayların hassas 
konular olduğunu 
ve sorumluluk bil
inciyle yaklaşılması 
gerektiğini belirtti. 
İnsanın olduğu 
yerde her sorunun 
insani şekilde 
çözümlenmesi 
gerektiğini ifade

eden Teziç, şunları 
söyledi:
"Şiddete yönelin- 
memeli. Şiddete 
yönelinilirse 
düşünce zeminin
den sapılır.
Üniversiteler içinde 
böyle olayların ola
cağını düşünmek 
dahi istemem.
Üniversiteler 
seçkin kuramlardır, 
düşünce ve araştır
ma alanlarıdır.
Bu tür olayların 
hem üniversitel
erde hem de 
toplumda olmaması 
için hepimiz elimiz
den geleni yap
malıyız. Bu konuda 
neyin provokasyon 
olup olmadığını 
yüce yargı 

belirleyecektir." 
Teziç, türbanla ilgili 
bir soru üzerine 
türban meselesinin 
yargıya intikal 
etmiş bir konu 
olduğunu ifade etti. 
Teziç, "Bizim 
nazarımızda 
verilmiş yüce 
mahkemelerin ve 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'nin4 
vermiş olduğu 
kararlar var. Biz 
kurallara bağlı 
olarak yetki 
alanımız içinde 
davranmak zorun
dayız. Üniversiteler 
olarak bu konuda 
yeni bir tartışma 
yaratacak durumda 
değiliz" dedi.

MİLTON AİLE GAZİHOSU
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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TEKEL, vergiyi bekleyecek Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İptal edilen TEKEL 
ihalesinde, sigara 
firmalarından 
"vergiyi yeni 
esaslara bağlayın, 
görüşelim, ondan 
sonra teklif 
verelim" önerisinin 
geldiği belirtiliyor. 
Özelleştirme 
İdaresi kaynakları, 
TEKEL’in bir 
vergi toplama 
enstrümanı 
olduğunu hatır
latarak, burada 
alıcıların sadece bir 
şirket değerlemesi 
yapmadığını, piyasa 
ve yaratacağı nakde 
de baktığını vurgu
ladılar.

TEKEL'in satışında 
potansiyel alıcıların 
ne kadarlık bir 
kazanç elde edeceği 
hesaplanırken, 
vergi oranlarının 
belirleyici olduğu 
kaydedilirken, 
sık vergi değişiklik
lerinin değerleme 
yapmayı zor
laştırdığına 
dikkat çekiliyor.

İhalede geçtiğimiz 
hafta Perşembe 
akşamına kadar 
potansiyel alıcı 
sigara firmaları ile 
Maliye arasında 
görüşmelerin 
devam ettiği de 
ifade edilirken, fir
maların verginin 
5 yıl sabitlenmesi 
önerisini getirdiği 
vurgulanıyor.

Umurbey sahaya dört eksik
le çıktı. Grubunda 5. sırada 
olan Orhangazi, Hürspor’la 
oynadı.

İlk devrenin ilk maçında 
olduğu gibi bu maçıda beraber
likle bitirdiler.

Zaman zaman Hürspor’un, 
umumiyetle Umurbey’in baskısı 
altında geçti.

İlk gol Hürspor’dan geldi. 
Umurspor güzel oynamasına

Umurbey - Hürspor
rağmen geçte olsa beraberliği 
yakaladı.

Gönül isterdi ki bu grupta, 
İnegöl’den sonra Umurbey terfi 
maçlarına gelsin.

Sakatlıklardan bir türlü kur- 
tulamadklarını, Umurbey’in 
hocasını güç durumda bıraktığı 
belli oldu.

Maç, dostça başladı, dostça 
bitti.

K.Kumla - Sıranıeşeler

•nyükselree getiriyi külçe altın sağladı
Finansal yatırım 
araçları arasında 
Mart ayında, aylık 
bazda en fazla
reel getiriyi külçe 
altın sağladı. 
Devlet İstatistik
Enstitüsü (DİE), 
seçilmiş finansal 
yatırım araçlarının 
Mart ayı itibarıyla 
gerçekleşen reel 
getiri oranlarını 
açıkladı. 
2003=100 bazlı
Üretici Fiyat
Endeksi (ÜFE) ile 
indirgenerek yapılan 
hesaplamalara göre, 
külçe altın ile birlik
te mevduat faizi
(brüt) ve avro da bir 
önceki aya göre reel 
getiri sağlarken, 
borsa endeksi ve
dolar yatırımcılarını 
üzdü. Mart ayında 
mevduat faizi (brüt) 
yüzde 0.22 ile avro 
yüzde 0.04 oranında 
reel getiri

sağlarken, dolarda 
yüzde 1.24, borsada 
da yüzde 6.39 getiri 
kaybı oldu.
Mart ayı itibariyle 
son bir yıla 
bakıldığında ise 
borsa endeksi ile 
mevduat faizine 
yatırım yapanlar 
reel bazda 
kazanırken, avro, 
dolar ve altına 
yatırım yapanlar 
zarar etti.

Söz konusu
dönemde, borsa
endeksi yüzde
19.20, mevduat
faizi (brüt) 
yüzde 8.96 
oranında yıllık 
bazda getiri 
sağlarken, avro- 
da yüzde 4.07, 
dolarda yüzde 
10.72, külçe 
altında yüzde 
5.15 reel getiri 
kaybı oldu.
Mart 2005
itibariyle ÜFE 

bazında üç aylık 
dönemde ise
seçilmiş finansal 
yatırım araçlarından 
banka mevduatı
(brüt) yüzde 3.43, 
borsa endeksi
yüzde 9.45 reel 
getiri sağlarken, 
avro yüzde 8.38, 
külçe altın yüzde 
9.77 ve dolar yüzde 
6.79 oranlarında
zarar ettirdi.

Tunceli Nufus Müdürlüğünden aldığım nufus 
cüzdanımı, Ehliyetimi ve Öğrenci Kimlik 

Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Evin OLCAY

Tunceli Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

İrem Berfin OLCAY

Her iki takımda 4’er puanla 
son sıraları tutmuşlardı.

Tabi Kumlaspor’un bir hük
men mağlubiyeti ve puanından 
silenen 3 puanı vardı.

Sıralamayı büyük etkilemiş- 
durumda.

Küçükkumla bunları 
düşünerek üst üste yaptığı 
akınların 15. dakikasında golü 
buldu.

Nedense gördüğüm bütün 
takımlarda bir gevşeme daha 
doğrusu rahavete girdiklerini

görüyorum.
Devre bu netice ile bitti.
Sırameşeler takımının işi 

ciddiye almış olduğunu 
gördüm.. Toplan çizgiye taşıyıp 
sağdan ve soldan yapılan orta
larla gol aradılar. İşte 70. 
dakikada atılan golle durumu 
eşitlediler.

Sırameşeler takımı ikinci gol 
aramak ve arayış içinde üst 
üste kaçırdığı gollerle sahadan 
beraberlikle ayrıldılar.

Elektrikte kaçak yüzde 18
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, elektrik 
kayıp ve kaçakları 
ile ilgili mücadelede 
önemli adımlar attık
larını, kayıp-kaçak 
rakamlarını yüzde 
25'lerden yüzde 
18'lere kadar 
indirdiklerini, bunun 
büyük bir başarı 
olduğunu belirtti. 
Bakan Güler, yüzde 
25 elektrik kaçak 
oranının karşılığının 
yaklaşık olarak 15 
milyar dolar 
olduğunu, bu 
paranın 75 bin

evsize konut, 500 
bin işsize iş demek 
olduğunu bildirdi. 
Güler, önümüzdeki 
günlerde yürürlüğe 
girecek olan yeni 
Türk Ceza Yasası 
değişikliği ile 
kaçak elektrik kul
lanımını nitelikli 
hırsızlık kapsamına 
alan düzenlemeyi 
ve bakanlık 
icraatını değer
lendirdi. Başlatılan 
elektrikte kayıp ve 
kaçakla mücadele 
ile tahsilatın artırıl
ması çalışmaları 
kapsamında toplam

25 milyon abonenin 
13 milyonun 
tarandığını belirten 
Güler, 708 bin 
abonenin kaçak 
elektrik kul
landığının tespit 
edildiğini, gerekli 
cezai işlemin uygu
landığını bildirdi. 
Güler, kaçak elektrik 
kullanan abonelere 
toplam 653 milyon 
YTL ceza kesilirken 
bunun 195 milyon 
YTL'sinin tahsil 
edildiğini, savcılığa 
verilen abone 
sayısının 200 bin 
olduğunu kaydetti.

KAYIP
Ehliyetimi ve 
Emekli Sağlık 
Kimlik Kartımı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Yılmaz BEYAZIT

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
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İyi beslenin yorgun düşmeyin
Beslenme, tüm ruh
sal ve fiziksel duru
mumuzun yanısıra 
formda kalmamızı 
ve canlı olmamızı 
da etkiler. Bazı 
gıdalar gücümüzü 
ve canlılığımızı yok 
ederken, bazıları da 
enerji depomuzu 
daha çok doldur
mak ve bize güç 
vermek için vardır. 
Pekçok madde, az 
alındığı veya hiç 
kullanılmadığı 
takdirde insanı 
yıpratarak yorgun
luğa yol açar. Özel
likle de B, E, C ve 
A vitaminleri bu 
maddelerin başın
da gelir. 
Minarellerden de 
demir, bakır ve 
magnezyum eksik
liği insanın gücünü 
kaybetmesine 
neden olur.
Gerçekten kalıcı bir 
güce ve neşeye 
kavuşmak istiyor
sanız, vücudun 
gelişmesinde 
gerekli olan yapı 
malzemelerinden 
amino asitleri 
yeterince 
almalısınız.
Hücreleri oluşturup 
dokuların yenilen

mesini sağlayan 
amino asitler ayrıca 
kas hareketlerinin 
uygulanmasında ve 
vücut içinde oksi
jenin taşınmasında 
kullanılır. Özellikle 
de dinlendirici, 
depresyonu azaltıcı 
tabii bir amino asit 
olan Tryptophan ile 
hafızanın 
gelişmesini, her 
zaman dikkatli ve 
uyanık kalınmasına 
yardımcı temel bir 
amino asit olan 
Phenylalanin 
almanızda yarar 
var. Çünkü bunlar 
güçlendirici ve 
neşe verici hor
monların çoğal
masını ve sağlam 
büyümesini sağlar. 
Diğer yandan da 
vücuda yorgunluk 
ve bitkinlik veren 
gıda maddelerinde 
de uzak durmalı ya 
da az miktarda 
tüketmelisiniz. 
Özellikle de hay
vansal yağların bizi 
yorgun düşürüp, 
gücümüzü 
azaltığını unut
mayın.
Yorgunluk veren 
gıda maddeleri: 
Alkol, asitli içecek

ler, hazır yemekler, 
yağ, sakatat, 
kahve, limonata, 
sığır eti, tatlı çeşit
leri.
Canlandıran gıda 
maddeleri: 
Avokado, muz, 
yeşil çay, yoğurt, 
patates, kiwi, 
paraguvay çayı, 
turp, zeytin, pirinç, 
kırmızı pancar, 
balık, bezelye.
Yorgunluğa karşı 
besin desteği 
Yorgunluktan 
şikayet eden kişiler 
için besin desteği 
büyük yarar 
sağlayabilir.
Uzmanlarca öner
ilmiş besin 
takviyeleri;
B vitamin ailesi B- 
6, B-12 ve folik 
asidi de içeren B- 
11 vitaminlerinden 
oluşur. B6 vitamin 
eksikliği de demir 
gibi anemi ve kro
nik yorgunluk ile 
bağıntılıdır. B6 vita
mini ihtiyacınızı 
muz, tavuk, hindi, 
patates, meyve 
suyu, karpuz, 
ıspanak ve bal gibi 
besinlerden 
karşılayabilirsiniz. 
B-12 vitaminin

eksikliği işe homo- 
sistein 
seviyelerinin art
masına yol açar. 
Yüksek homosis- 
tein seviyesi kalp 
hastalıklarına 
yakalanma riskinin 
artması anlamına 
gelmektedir. Bu 
açığı da baklagiller, 
bonfile, ton balığı, 
balık, hindi, yoğurt, 
süt, tavuk ve 
peynir yiyerek kap
atabilirsiniz.
C vitamini bağışık
lık sistemini 
güçlendiren önemli 
bir antioksidandır. 
Hastalık veya stres 
durumlarında, 
bağışıklık sistemi
nin düzgün çalış
ması için gereken 
bir vitamindir. 
Ayrıca C vitamini 
ile sağlıklı adrenal 
fonksiyonların 
çalışması da artıy
or. Bu nedenle bu 
fonksiyonlar özel- 
ljkl'3 stresli durum
larla başa çıka
bilmek için çok 
gereklidir. C vitami
ni açısından zengin 
besinler arasında 
brokoli, çilek, por
takal, greyfurt, 
mango ve yeşil

biber
sayılabilir.Magnezy 
um protein sentezi, 
enerji üretimi ve 
hücresel bölünme 
için gerekli olan 
çok önemli bir min
eraldir. Günümüzde 
pek çok insanda 
magnezyum eksik
liği görülmektedir. 
Demir eksikliği de 
anemi ve kronik 
yorgunluğa yol 
açan önemli bir 
faktördür.
E vitamini çok 
önemli bir antioksi- 
dan koruyucu 
olarak hücreleri 
toksinlerden ve 
serbest radikaller
den korumaktadır. 
Ayçiçek yağı, fıstık 
ezmesi, badem, ton 
balığı, somon, 
mısırözü yağı; 
zeytinyağı E vitami
ni açısından zengin 
besinler arasında 
yer alır.
Potasyum eksikliği 
yorgunluk ve kas 
zayıflığına yol 
açmaktadır. Bazı 
CFS hastalarında 
potasyum enerjinin 
artmasını sağlar. 
Tıpkı bir yerimiz 
ağrığında olduğu 
gibi yorgunluk 

döneminde de 
vücudumuz bize bir 
takım uyarı sinyal
leri gönderir. 
Mesajın özü vücud
umuza daha 
dikkatli bakmamız 
ve ona güç 
kazandırmamız 
gerektiğidir. Kronik 
yorgunluk yaşayan 
bir insan da dur
madan vücudun
dan bu tür uyarı 
sinyalleri alır. 
Ancak önemli olan 
bu uyarılara gerek 
kalmadan sağlıklı 
bir şekilde beslen
mek ya da uyarıyı 
aldığımızda hemen 
harekete geçmektir. 
Bu nedenle de bil
inçli bir beslenme 
ile yorgunluğa bir 
son verip, yedikler
imize dikkat ederek 
daha sağlıklı bir 
yaşama kavuşabilir 
ve yorgunluk his
setmeyiz.

Çocuğunuz televizyon bağımlısı mı?
Devam;
Ailelerin de bu 
konuda daha has
sas olmaları gerek
li. Öyle ki eğer siz 
anne baba olarak 
televizyonun 
başından ayrılmıy- 
orsanız hiç kuşku 
yok ki çocuğunuz 
da sizi örnek ala
cak ve o da bir 
televizyon bağım
lısı olacaktır.
TV izlerken yemek 
yemenin ne 
kötülüğü var? 
Gelişme çağındaki 
çocuklar için 
beslenmeleri çok 
önemlidir. Ancak 
televizyon seyred
erek yemek 
yemenin onlar 
üzerinde birçok 
olumsuz sonucu 
var. Öncelikle tele
vizyon karşısında 
yemek yerken 

çocuğunuz tele
vizyona odak
landığı için ne 
miktarda ve ne 
yediğinin pek 
fazla farkında 
değildir. 
Televizyon 
karşısında kon
trolsüz bir biçimde 
gereğinden fazla 
yemek yiyen 
çocuklar yetersiz, 
dengesiz ve sağlık
sız bir şekilde 
besleniyorlar. 
Çocuğunuzu tele
vizyondan nasıl 
koparabilirsiniz? 
Çocuğunuzun tele
vizyon bağımlılığını 
engellemek için 
aklınıza ilk gelen 
çözüm televizyonu 
yasaklamak olsa 
da bu son derece 
yanlış bir yol olur. 
Çünkü bu televizy
onu daha de çekici

bir hale getirecek
tir. Bunun yerine 
ona baskı yap
madan, bağır
madan t Revizyon
dan uzaklaşmasını 
sağlayacak ikna 
edici yollar bul
malısınız. Öncelikle 
çocuğunuz için 
örnek teşkil 
ettiğinizi sakın 
unutmayın. Eğer 
siz de bir televizy
on bağımlısıysanız 
bunun çocuğunuzu 
da etkilemiş ola
bileceğini bilerek 
hareket edin. İlk iş 
olarak siz de tele

vizyon karşısında 
geçirdiğiniz saat
leri sınırlayın.
Onunla bir anlaş
ma yapın yani bir 
seçim yapmasını 
sağlayın. Eğer 
daha fazla tele
vizyon izlemek 

istiyorsa, basket 
oynamak, kitap 
okumak gibi başka 
şeylerle de 
ilgilenerek zaman 
geçirmek zorunda 
olmalı.
Ona televizyona 
konsantre 
olduğunda sakın 
bağırmayın. Bu 
onu size karşı 
daha agresif 
yapacaktır.
Unutmayın ki daha 
sakin ve ılımlı olur
sanız istediklerinizi 
daha kolay yaptıra
bilirsiniz.
Televizyonu

çocuğunuzla birlik
te izleyin. Ona 
gerçekler ve ekran
da izledikleriniz 
arasındaki farkı 
anlatın.
Çocuğunuzun 
odasında televizy
on varsa bunu 
hemen kaldırın. 
Eğer onu kontrol 
altında tutmak 
istiyorsanız odası
na televizyon koy- 
mayın.Şiddet 
içerikli, 
çocuğunuzun 
seyretmesini 
istemediğiniz pro
gramlar sırasında 
ya kanalı değiştirin 
ya da tümüyle tele
vizyonu kapatın. 
Ancak bunu neden 
yaptığınızı da ona 
açıklamayı unut
mayın.
Onun en sevdiği 
programın ne

olduğunu öğrenin. 
Yemek saatini en 
sevdiği programla 
denk getirmemeye 
çalışın.
Yemek saatinde 
ilgisini çekebilecek 
başka konulardan 
konuşun. Onunla . 
sohbet ederek, 
farklı alanlara 
yönelmesini 
sağlayın.
Uzaktan kuman
dayı bir süreliğine 
saklayın ve 
çocuğunuzun 
arada sırada kalkıp 
hareket etmesini 
sağlayın.
Eğer televizyon 
karşısında yemek 
yemek istiyorsa 
yemesi gereken 
tüm yiyecekleri bir 1 
tabakta toplayın. 
Böylelikle yiyecek* 
terinin miktarını 
ayarlayabilirsiniz. 1
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Kemik erimesine karşı Dondurma yemenin püf noktaları
en etkili silah soğan

Özellikle yaşlılıkta
ortaya çıkan kemik 
erimesi (osteo- 
poros) hastalığına 
karşı en etkin ilacın 
soğan olduğu 
bildirildi.
The Journal of 
Agriculture and 
Food Chemistry 
(Tarım ve Gıda 
Kimyası) isimli bil

imsel dergide yer 
alan bir araştır
manın sonuçlarına 
göre, fareler 
üzerinde yapılan 
deneyler, beyaz 
kuru soğanda bulu
nan bir bileşimin 
kemikleri 
güçlendirdiğini ve 
kemik erimesini 
önlemede faydalı 
olduğunu ortaya 
koydu.
Kemikleri sağlam 

ve sağlıklı tutmanın

başlıca yolunun 
sağlıklı beslenme, 
içki ve sigaradan 
uzak durma ve şiş
manlığı önleyecek 
ölçüde egzersiz 
yapmak olduğunu 
söyleyen araştırma
cılar, kuru beyaz 
soğanda bulunan ve 
GPCS adını verdik
leri bir bileşimin 
kemik erimesine 
karşı son derece 
etkin olduğunu 
kaydettiler.

sIneSda KİNSEK ■ BEBEK (SEEDOFCHUC KY)
bu hafta Rez, Tel: 513 64 06

Jülu ÖLÜM PROVASI • ROBOTLAR
SİWftaA Rez, Tel: 512 03 46

Özellikle yaz ayların
da vücudu hassas 
insanların en büyük 
sıkıntısı olan don
durma yemenin de 
püf noktaları olduğu 
bildirildi.
Dondurmanın 
usülüne uygun 
yenildiği zaman 
sağlık problemi 
ortaya çıkmaya
cağını söyleyen 
KBB Uzmanı Dr. Atıl 
Birol, insanların 
usülüne uygun don
durma yemesi 
halinde hiçbir rahat
sızlık hissetmeye
ceğini kaydetti. 
Dondurmanın, ağız 
boşluğundaki sıcak
lığı 4 ile 7 derece 
arasında azalttığına 
dikkat çeken Birol, 
bunun da ağızdaki 
mikroorganizmaların 
dengesini boz
duğunu söyledi.. 
Dondurma yerken 
ağızda oluşacak 
sıcaklık değişik
liğinin bu bölgedeki 
enfeksiyona zemin 
hazırlayabileceğini 
ifade eden Birol, 
"Bu sebeple dondur
mayı yalamak 
suretiyle yutmakta 
fayda var. Aksi 
takdirde soğuk don
durma, yutak, gırt
lak, yemek borusu

ve midede aşırı 
sıcaklık değişiklik
lerine sebep olarak, 
enfeksiyon ve bu 
organların çeşitli 
rahatsızlıklarına yol 
açabilir" dedi. 
Dondurma yemenin 
yaşı olmayacağını 
ve özellikle insan
ların tok karnına 
dondurma yemesi 
gerektiğini vurgu
layan Birol, dondur
manın yalanarak 
uzun aralıklarla yen
mesini tavsiye etti. 
Uzun süre bekleyen 
dondurmanın 
mikroorganizmalar 
ürettiğini, bunun 
sonucunda mide ve 
bağırsaklarda dizan
teri, gastroenterit 
gibi rahatsızlıklara 
sebep olduğunu 
kaydeden Birol, 
"Dondurmayı aniden 
yutmak, midede 
kramp ve kasıl
malara sebep ola
bilir. Yalayarak ağıza 
alınan dondurmanın, 
birkaç saniye ağız 
içinde bekletilip

dolaştırılarak soğuk
luğu düşürüldükten 
sonra yutulmasında 
fayda var" şeklinde 
konuştu.
Bazı hastalarına 
dondurma yemeyi 
tavsiye ettiklerini 
anlatan Birol, özel
likle bademcik 
ameliyatlarından 
sonra görülen kana
ma gibi komplikasy
onların önlen
mesinde dondurma 
yemenin faydası 
olduğunu savundu. 
Birol, soğukluğu 
sebebiyle dondur
manın, yutak böl
gesindeki damarları 
daraltıcı etkisiyle 
ameliyat sonrası 
oluşabilecek kana
maları önlediğini 
açıkladı. Birol, özel
likle solunum enfek
siyonu sırasında ve 
yutak ve bademcik 
iltihaplarının tedavi 
esnasında dondur
ma yenmesini ise 
kesinlikle yasak
ladıklarını sözlerine 
ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 51311’74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özet İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)81410 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR S13 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
12 NİSAN PAZARTESİ 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:5 
Tel: 513 07 64

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2104 

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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23 Nisan'da büyük ikramiye 
2 Milyon YTL

Yeni hafta 
yağışlı geçecek

Milli Piyango'nun 
23 Nisan özel çek
ilişinde büyük 
ikramiye, 2 milyon 
YTL olarak belir
lendi.
Milli Piyango 
İdaresi Genel
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıkla
maya göre, Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle gerçek
leştirilecek 23 
Nisan özel çekil
işinde, 2 milyon 
YTL'nin yanı sıra 
1 kişiye 200 bin 
YTL, 1 kişiye de

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

100 bin YTL 
ikramiye verile
cek.
Özel çekilişte, 
diğer ikramiyelerle 
birlikte 198 bin 50 
kişiye, 5 milyon 
720 bin YTL 
ikramiye dağıtıla
cak.
Milli Piyango 
İdaresi, 23 Nisan 

özel çekilişi için 9 
milyon 600 bin 
YTL tutarında 1 
milyon 900 bin 
adet bilet bastı. 
Tam bilet fiyatının 
12 YTL olarak 
tespit edildiği çek
ilişe ilişkin yarım 
biletler 6, çeyrek 
biletler de 3 
YTL'den satılacak.

Hafta sonu 20 
dereceyi geçen 
hava sıcaklığı 
yeni haftada 
düşecek, batı böl
gelerimizde 
gökgürültülü 
sağanak yağış 
bekleniyor. İstan
bul ve İzmir salı - 
çarşamba 
sağanak yağış 
alırken, Antalya 
çarşamba günü 
sağanak yağ
murlu.
Hava sıcaklığı 
pazartesi günü 
artmaya devam 
edecek, salı günü 
Marmara, Çarşam 
ba günü batı böl
gelerimizde 4 
derece azalacak. 
Pazartesi günü 
İstanbul'da 23, 
Ankara ve 
Antalya'da 27, 
İzmir'de 28, 
Adana'da 30, 
Samsun'da 21 ve 
Erzurum'da 14

dereceye çıkacak 
sıcaklıklar, 
çarşamba günü 
İstanbul'da 17, 
İzmir ve 
Antalya'da 23 
dereceye düşe
cek. Diğer merke
zlerde sıcaklık 
değerleri 
değişmeyecek. 
SALI günü 
Marmara ve Kıyı 
Ege'de öğle saat
lerinden sonra 
sağanak yağış 
bekleniyor. Bolu 
çevresi, İç Ege ve 
Batı Akdeniz çok 
bulutlu, diğer yer
ler parçalı ve az 

bulutlu. 
ÇARŞAMBA günü 
ise yağışlar etki 
alanını genişletiy
or. Marmara, Batı 
Karadeniz, 
Ankara-Eskişehir 
çevresi, Ege ve 
Batı Akdeniz 
(Antalya) sağanak 
yağış alacak.
Yağışlar akşam 
saatlerinden 
itibaren görüle
cek. Doğu 
Karadeniz azx 
bulutlu, diâer veN- 
ler parçalı ve çok 
bulutlu... Lodos 
Akdeniz'de şid
detli esiyor.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA ... |

Renkli, siyah beyaz İner 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 GEIVILİK 

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



DYP İlçe Başkanı, bir süre önce geçirdiği kalp ameliyatının ardından ilk toplantısını muhtarlarla yaptı.

GüzeL ‘̂Muhtarlara destek yermeye hazırız^
Doğru Yol Partisi ilçe Başkanı Faruk Güzel, geçirdiği kalp ameliyatından sonra dün ilk kez köy muhtarlarıyla biraraya geldi. DYP’nin yeni 
lokalinde muhtarlara seslenen Faruk Güzel, “Elimizden ne gelirse muhtarlar için yaparız.” dedi.Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

Pazarda yolları işgal eden pazarcı esnafını zabıtaya direndi

Zabıta denetimleri torlu geçiyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Belediye Zabıta görevlileri dün sah pazarında 
yaptıkları denetimlerde zor anlar yaşadı. 
Halkın kullandığı gezi yollarını işgal edeh 
pazarcılarla zabıta memurları kavga etti.

Gerginlik artarken
Avrupa Birliği kapısında olan Türkiye’nin 

bu birliğe girmemesi için sürekli yapay 
olaylar çıkartılıyor.

AB, Türkiye’yi arasına kırmızı mumla 
davet etmiyor. Biz girmek istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa
Kemal, cumhuriyetini yönünü, batıya 
çevirmişti.

Batının medeniyeti, bilmi ile kendi 
kültürümüzün kaynaşmasını istiyordu.

Türkiye, bu birlik içinde yer alırsa, doğu 
ve batı medeniyetleri kaynaşacak, iki kültür 
arasındaki düşmanlıklar belki eriyecektir.

Batı, kendi arasında bir birlik kurmaya 
başarırken, bunun ilkelerini de ortaya koyş- 
muştu.

Hızlı artan Türkiye nüfusunu, batının 
kabul etmesi kolay değildir.

Bu birliktelik, aynı zamanda bir çıkar bir
likteliğidir.

Çıkarlar karşılıklı olduğu sürece bize 
yarar.sağlar.

AB’nin olmaz olmazlarını zorladığımız 
zaman, bu birliktelik içinde yer almamız 
zordur.

Birilerİ Türkiye’nin AB yolunu kesmek 
İçin çaba harcıyorlar..

Bunu yapanların başında eski milletçiler, 
eski Maocular(şlmdi Kemalist oldular) ve 
aydınlıkçı Atatürkçüler geliyor.

Ben en çok onlara şaşıyorum.

Belediye Zabıta 
Memurlara dün salı 
pazarında vatandaşın 
rahatlıkla alışveriş 
yapması için yollara 
çıkan pazarcı esnafını 
engellemek isterken 
sorunlar yaşandı. 
Yolları açmak 
istemeyen esnaf ile 
zabıta arasında zaman 
zaman gergin anlar 
yaşandı. Polis olaya 
müdahele etti.

Seyfettin 
Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de
Belediye Zabıtası yollan işgal eden pazarcı esnafına engel olmak isterken yukarı

daki görüntülere tanık olduk. Esnaf, zabıtaya direnince tatsız anlar yaşandı.

Anne er okuma yazma öğrenecek
Örgün ve Yaygın 
Eğitim kapsamın
da İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı Okuma 
yazma kurslarına 
istek büyüyor. 
Haberi sayfa 5’de

ilenin en büyüğü Gazi İlköğretim
■I *jf*
- ‘ K W
, ..

IjLymakam Baygül ve 
flçe Milli Eğitim Müdürü 
okuma yazma kursunda

Yıldızlar 2. Küme 
Voleybol 
Turnuvası'nda 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu'nu finalde 
2-0 yenen TSO. 
Gazi İlköğretim 
Okulu Kız takımı, 
erkeklerin ardın
dan okula ikinci 
kez birincilik 
getirdi.
Haberi sayfa 5’de

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

Haftada Bir

TIP BAYRAMI

Her sene 4 Mart’a Tıp 
bayramı olarak veciz nutuk
lar söylenir.

Pek çok konuşmacı inşan 
sağlığı için çalışmanın kutsal 
bir hizmet olduğuna ilişkin 
göz yaşartıcı nutuklar atar...

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan gerçi “ Ben iğnemi 
doktora değil, hemşirelere 
yaptırırım.” diyerek büyük bir 
pot kırdı. Sonradan da hafif 
tertip bir özür beyanıyla, 
hekimleri kutsayan ifadeler 
taşıyan sözlerle 14 Mart Tıp 
Bayramını kutladı....!

Kutlama günlerin de güzel 
sözler söyleyelim.

Ama; daha sonra ki gün
lerde mesleki eksiklikler 
üzerinde bazen Öz eleştiri 
yapmakta gerekir...

Her şeyi toz pembe gös
terip, bu sanal bulut 
arkasında toplumun neler 
neler düşündüğüne 
bakmadan hayat devam 
ettirilirse ortada yanlış ve 
eksik bazı şeylerinde olabile
ceğini unutmamak aerekir.

Bu günler de gazeteler 
de okunan, televizyonlarda 
da gösterilen çarpıcı bir 
haber Tıp Bayramı’nı kutla-
maya hazır tıp mensu-'
plan, Hekimler arasında 
derin yaralar açtı.

“Bulgaristan’dan kaçak 
getirilen çocuklar İstanbul’da 
özel bir hastane de böbrek-
leri alınarak bunun
ticareti yapıldığını” söylüyor
du.

Ne dersiniz tamda Tıp 
Bayramına layık bir haber 
değil mi. ?

Bu böbrek ameliyatını 
bizim mahallenin kasabı 
yapmadığına göre, iş bilen 
bir veya birkaç hekimin bu 
sapıklığa katıldığı kesin. 
Maddi çıkar sağlamak üzere 
sağlıklı bir çocuğun karnını 
yararak böbreklerinden biri
ni çıkaran hekimin “Hipokrat 
yemini” yapmış iğrenç bir 
yaratık olduğu tartışma 
götürmez.

Her meslek gurubunun 
içinde azda olsa kötüler, 
çürüklervardır...!

Ama böyle bir genelleme 
ile işin içinden çıkma
malıyız. Çünkü konuştuğu
muz insan sağlığı...

Şimdi yukarıda göster
diğimiz kötü hekim ile, saygı 
değer görünüşlü “PARACI”

bir hekim arasında nitelik 
farkı var mı. ?

Gerçi burada “paracı 
hekim” tanımı çok yuvarlak 
ve belirsiz oluyor..

Hangi hekimin önce parayı, 
hangi hekimin önce hastasını 
düşündüğünü ölçecek bir 

. alet veya değer yok.
Burada gerçeği, yalandan 

ayıracak tek şey
Kamu vicdanıdır. Onunda 

neye hükmettiğini meselenin 
bütün tarafları çok iyi bilir.

Eğer elimizi vicdanımıza 
koyarsak bütün sağlık sek
törü bunun baskısı altındadır.

Sistem sizi adeta zorunlu 
içimde paraya tamah ettiriy
orsa , benlikli bir hekim 
olsanız da kurban olmaya 
yakınsınız...

Hekimleri ve ilaç üreticileri
ni tıp piyasasının birinci tüc
carı konumuna getiren kap
italist sağlık sektörü kaçınıl
maz biçimde insan canını 
pazar malı yapar. Daha fazla 
para kazanmak için kend
ince vasal sınırlaricinde yırtı
nan bir hekim hem kendini 
hem de tıp arkadaşlarını 
yıpratmaktadır...

Daha çok hastaya bak, 
daha çok kazan...

Daha paralı hastaya bak 
,daha çok kazan...

Daha çok pahalı ilaçlar sat, 
daha çok kazan..

Bütün bunların anlamı ;
Ne kadar çok insan hasta 

ise , hekimler, ilaç fab
rikaları, eczaneler o kadar 
çok kazanacaktır...

Kısaca binlerinin acısı, 
başkalarının refah düzeyini 
yükseltme aracı olacaktır.

Hele Uluslar arası ilaç dev
leri söz konusu olduğunda; 
acımasızca kitlelerin sağlığı 
dikkate alınmadan bu 
pazardan yüksek rant elde 
etmenin keyfi ile dünyanın 
en kazançlı sektörlerinden 
biri haline gelecek.

Şunu birlıp adamı olmama 
rağmen itiraf etmeliyim ki; 
Tıp kapitalizmi batı uygar
lığının ürettiği en iğrenç sek
tördür.

Bunları düşündükçe “14 
Mart Tıp Bayramı” m kutla
mak insanın içine bir buruk
luk veriyor.

Bu sınır tanımaz sektöre 
savaş açabilen ender kahra
manları (Tıp adamlarını) 
yürekten kutlarım..

SP Kadın Komisyonu üyeleri, Endenozya'da yaşa 
depremde zarar görenler için kermes düzenledi

ardım kermesi
KAYlîSiZ * 
ŞARTSIZ

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi . 
Kadın Komisyonu 
üyeleri, 
Endenozya'da 
yaşanan 
depremde zarar 
görenler için ker
mes düzenledi. 
Bir süre önce 
meydana gelen ve 
Endenozya'da 
halkının 
Müslüman olduğu 
insanların 
yaşadığı bölgede 
etkili olan 
depremde zarar 
gören insanlar 
için yapılan gıda 
ve giysi kermesin
den elde edilecek 
gelirin bu bölge 
halkına gönderile
ceği öğrenildi. 
Belediye Sergi 
Salonunda 
yapılan gıda ve 
giysi kermesinde 
vatandaşlar 
ihtiyaçları olan 
giysi ve gıda 
ürünlerini alarak 
destek verdiler.

Saadet Partili h
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Zabıta denetimleri zorlu geçiyor
Belediye Zabıta görevlileri dün salı pazarında yaptıkları denetimlerde zor anlar yaşadı. 

■ Halkın kullandığı gezi yollarını işgal eden pazarcılarla zabıta memurları kavga etti.
, Seyfettin Şekersöz 
İlçe pazarında sey
yar satıcıları 
denetleyen Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
ekipleri dün zor 
anlar yaşadı. 
Vatandaşların 
geçtiği yerleri işgal 
eden 
seyyar pazarcıların 
mallarına el koy
mak isteyen zabıta 
görevlileri, polisin 
verdiği desteğe 

.karşınzaman 
zaman engellemel
erle karşılaştılar.'

1 Gemliklilerin ilçe 
pazarında rahat 
dolaşamaması 
nedeniyle yapılan 
denetimlerde, ayrı
ca Pazar yerinin 
ortasında bulunan 
gezi yoluna kuru
lan büyük 
şemşiyeler de zabı
ta ekipleri tarafın
dan toplatıldı. 
Pazarın taş köprü 
olarak bilinen 
mevkiin de, marul 
satan seyyar 
pazarcı ile zabıta 
arasında yaşanan 
tatsız olayda,

yar tezgahlar 
geriye çe kilirken, 
bu uygulamadan 
simitçi ve 
yufkacılarda nasib
ini aldı.
Yufka tezgahlarını 
belediye temizlik 
işçilerinin 
yardımıyla kaldıran 
zabıta ekipleri, 
pazarın ortasında 
simit satılan ara
balara da el koydu. 
Zabıta ve Polis 
ekiplerinin 
sürdürdükleri 
denetimlerde 
pazarın belli yer
lerinde mekan 
kuran dilencilere 
de mani olunurken 
yer sahibi 
pazarcıların kira 
bedellerini verip 
vermedikleri de 
kontrol 
edildi.

Pazarda yolları işgal eden seyyar marulcu zabıtanın yolları açmasına 
direnince olaylar çıktı. Zabıta ile gezen polis direnen pazarcı esnafına 
ikna etmeye çalıştı. Denetimlerden simitçi ve yufkacılarda nasibini aldı.

taraflar birbirine 
girerken, olayları 
polis güçlükle

önledi.
Marullarını vermek 
istemeyen seyyar

Belediye Zabıta memurları ve polis pazarda dilencileri de 
denetledi. Pazarınbelli köşelerini mekan tutan dilencilern 

dinenmelerine engel olundu.

pazarcı, zabıtalara 
sert tepki göster
ince tartışma 
başladı.
Bir tarafta malını 
vermek istemeyen 
seyyar satıcı, öbür 
tarafta görevini 
yapmak isteyen 
zabıta ekiplerinin 
yanı sıra pazardaki 
vatandaşların da 
sözlü olarak olay
lara 
karışması, gergin
lik 
yarattı.
Pazar yerinde 
gezinemedikleri 
için şikayet eden 
vatandaşların, 
zabıtanın görev 
yapmasına ise 
tepki göstererek, 
"Yapmayın, günah, 
bırakın" demeleri 
zabıta 
memurlarının tep
kisini çekti.
Gün boyu yapılan 
denetimlerde sey-

( direnen bir esi 
lemurü sertleşiı

»tılar

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Ulusal sorun 
Ulusumuzun 5/3 ü ruhsal 
sorunlu imiş.
Büyük çoğunluk darlıktan, 
mutlu azınlık varlıktan..
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Faruk Güzel, bir süre önce geçirdiği kalp ameliyatının ardından ilk toplantısını Muhtarlarla yaptı.

f, Güzel, "NıMara destek vermeye lıaanf
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, bir 
süre önce 
geçirdiği kalp 
ameliyatının ardın
dan ilk toplantısını 
Muhtarlarla yaptı. 
Kendisini ziyarete 
gelen Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile 
muhtarları partide 
kabul eden Faruk 
Güzel, taşınmak 
zorunda 
kalmalarından 
üzüntü duyduğunu 
belirterek 
"Elimizden ne 
gelirse 
Muhtarlarımıza yap
maya hazırız" dedi. 
Ziyaretin amacının 
kendisine geçmiş 
olsun dileklerini 
sunmak olduğunu 
söyleyen Dernek 
Başkanı İdris Kurt, 
önümüzdeki gün
lerde Esnaf Oadası 
Başkanı İbrahim 
Talan'ın verdiği 
Bekar Yokuşu'ndaki

ilenin en buyup Gazı ilköğretim
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıldızlar 2. Küme 
Voleybol 
Turnuvası'nda 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu'nu 
finalde 2-0 yenen 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu Kız 
takımı erkeklerin 
ardından okula 
ikinci kez birincilik 
getirdi.
Gemlik Lisesi Spor 
Salonunda 31 
Mart'ta başlayan 
turnuva dün sona 
ererken kızlarda 
ikinciliği Abdullah 
Fehmi, üçüncülüğü 
de Şehit Etem 
İlköğretim Okulları 
aldı.
Üçüncülük maçını

yere taşınacaklarını 
söyledi.
Gemlik'in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesiyle yetki 
karmaşasının 
yaşandığına dikkat 
çeken Muhtarlar, 
yapılan hizmetlerin 
bu nedenle zaman 
zaman aksadığını 
söylediler.
Muhtarlarla birlikte 
yıllardır uyum 
içinde çalıştık
larının altını çizen 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel,

Şehit Etem ile 
oynayacak olan 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu'nun son 
anda maça 
gelmemesi dikkat 
çekti.
Birincilik maçına 
iddialı çıkan A. 
Fehmi İlköğretim 
Okulu, turnuvanın 
ilk gününde 2-0

Muhtarlar 
Derneği'nin taşı
nacağı yer için 
destekçi olacak
larını ifade ederek 

yendiği rakibi Gazi 
İlköğretim'e bu kez 
finalde 2-0 yenildi. 
Tic. San. Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu, setleri 25-18 
ve 25-19 alarak 
2004-2005 yılı 
Gemlik Yıldızlar 
Voleybol 
Turnuvasını kaza
narak büyük başarı 
gösterdi.

"Üzerimize düşen 
her ne olursa yap
maya hazırız" şek
linde konuştu.

ERKEKLER 
Geçtiğimiz hafta 
tamamlanan Yıldız 
Erkekler maçların
da Tic. Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim birinci olurken 
ikinciliği 11 
Eylül,üçüncülüğü 
de Umurbey A. 
Fehmi ilköğretim 
okulları almıştı.

imi Elli 
yan lirt yM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Okullararası Genç 
Erkekler Voleybol 
2. Küme İl 
Birinciliği'nde 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi, 
tarşılaştığı rakibi 
Bursa Anadolu 
Turizm Otelcilik 
Meslek Lisesi'ni 2- 
1 yenerek yarı 
finale yükseldi. 
Maç boyunca 
hücumda rakibine 
göre daha iyi 
oynayan ve daha 
az hata yapan 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi, ilk 
seti 25-22 kay

BURSA HAKİMİYET VE 1 
KENT GAZETELERİNE ' 

İLAN ve REKLAM ALINIRI 
KÖRFEZ REKLAM

TEL: (0.224) 513 96 83
I ■■ M R

betmesine rağ
men diğer iki seti 
25-22 ve 15-13 
alarak yarı finale 
yükseldi.
HAKEMLER: 
Nihal Kaya (8) 
Emin Türkan (8) 
ANADOLU 
TURİZM 
OTELCİLİK : 
Abdülkadir (6) 
Onur (7) Engin (7) 
Özkan (7) Emrah 
(6) Şahin (6) Altan 
(5) 
Gemlik EML : 
Serdar (8) Serkan 
(7) Sefa (7) Erhan 
(7) Tayfun (8) 
Taner (7)
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İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı Okuma yazma kurslarına talep büyüyor

Anneler okuma ■ yazma öğrenecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Örgün ve Yaygın 
Eğitim kapsamın
da İlçe Milli 
Eğitim müdür
lüğü ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
açtığı Okuma 
yazma kurslarına 
talep büyüyor. 
İlçede yaşayan ve 
çoğunluğunu 25- 
60 yaş grubu 
arasında kadın
ların oluşturduğu 
72 kişi, Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulunda ders 
başı yaptılar. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Veysel Özmen, 
Şehit Etem 
İlköğretim Okulu

Müdürü Mümin 
Torlak ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı Müdürü 
Müzeyyen 
Eroğlu'nun 
katıldığı kursun 
açılışında anne 
kursiyerler 
Kaymakam 
Baygül ile 
Mehmet

Ercümen'e çiçek 
vererek teşekkür 
ettiler.
Yetişkinlere yöne
lik açılan okuma 
yazma kursunun 
13 Haziran'da 
sona ereceği 
bildirilirken der
sler hafta beş 
gün saat 18.30- 
20.00 saatleri

arasında okulda 
bulunan öğret
menler tarafindan 
verilecek.
CESARETİNİZİ 
KUTLUYORUM 
Kursun 
başlangıcında 
annelere moral 
veren Kaymakam 
Baygül, "Sizleri 
buraya gelme

cesareti göster
diğiniz için kut
luyorum. Çocuk
larınızı daha iyi 
eğitmek için siz- 
lerin mutlaka 
okuma yazmayı 
öğrenmeniz 
gerekiyor. Sizler 
burada hayata 
ilişkin güzellik
ler öğrenme fır
satı yakalaya
caksınız" dedi. 
LALE- 
KEMAL'DE

30 KIŞI 
Öte yandan Lale- 
Kemal İlköğretim 
Okulunda açılan 
okuma yazma 
kursunda 30 kişi 
katılıyor.
Okuma yazma 
kurslarının açılışı
na katılan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
kursiyerlere 
defter, kalem ve 
silgi sözü vererek 
katkıda bulundu.

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

11R ELLİ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
B111C l"İBİ Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

Ocalan yeniden 
yargılanacak mı?
Partisinin grup 
toplantısında 
AİHM'in terör 
örgütü elebaşı 
Abdullah 
Öcâlan'ın 
yeniden 
yargılanması 
yönünde karar 
aldığını da iddia 
eden Baykal, 
"Öcalan, yeni bir 
siyaset aşamasına 
geldi. Öcalan 
şimdi 'Irak'taki, 
Suriye'deki, 
Türkiye'deki 
Kürtler 
demokratik 
konfederasyon 
içinde el ele 
vermeli, ortak

bayrağa 
sahip olmalılar* 
diyor" dedi. 
Bu bayrağın 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
sınırları içinde 
dalgalandığını 
ve buna da kimS' 
enin sesinin 
çıkmadığının 
kaydeden

Baykal, 
"Ondan sonra 
vatandaşlar bu 
gelişmeler 
karşısında 
tepkilerini bir 
bayrak yakma 
girişimi dolayısıy
la ortaya koyunca 
Türkiye'de 
kıyamet kopuyor" 
diye konuştu.
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Rumsfeld'den Irak'a
sürpriz ziyaret

İsrail, Mısır’dan 
doğalgaz alacak

ABD Savunma 
Bakanı Donald 
Rumsfeld dün 
Irak'ın başkenti 
Bağdat'a sürpriz bir 
ziyarette bulundu. 
Rumsfeld, ziyare
tinin gerekçesini 
şöyle açıkladı. 
Geçici Irak yöneti
minden siyasi 
amaçlı temizlik ve 
kayırmacılık yap
maktan kaçın
malarını isteyen 
Rumsfeld bunun 
güvensizlik yarata
cağı veya 
hükümette çökün
tüye yol açabileceği 
uyarısında bulundu. 
Kendisini 
VVashington'dan 
Bağdat'a götüren 
askeri uçakta bası
na açıklamada bulu
nan Rumsfeld, 
ABD'nin, ağustos 
ayında yerçi anayasa 
taslağının hazırlan
ması ve aralık ayın-. 
da ulusal genel 
seçimlere gidilmesi 
de dahil olmak

BAYRAM OGLIFN DAN 
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

FRÎTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ- CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 

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

üzere Irak'taki siyasi 
takvimde gecik
melere yol açabile
cek her türlü 
harekete karşı 
olduğunu vurguladı 
Bağdat'ta Irak'ın 
yeni 
Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani ve 
Başbakanı İbrahim 
Caferi ile görüşmel
erde bulunacağını 
belirten Rumsfeld, 
ABD yönetiminden 
açık bir mesaj 
getirdiğini söyledi. 
Rumsfeld şunları 
kaydetti:
“Yeni hükümetin

bakanlıklarda çalışa
cak görevlilerin 
yeterliliği konusun
da dikkatli olması ve 
gereksiz sertlikten 
kaçınması önemli. 
Siyasi ve ekonomik 
ilerleme kaydetmeye 
devam etmek fırsatı
na sahibiz. Sertlik 
sonucu bunu 
erteleyecek veya 
buna zarar verecek 
veya güvensizlik 
veya hükümette 
çöküntüye yol aça
cak herhangi bir şey 
büyük bir talihsizlik 
olacaktır.” dedi.

İsrail Dışişleri 
Bakanı Silvan 
Şalom, Mısır'dan 
gaz alımına ilişkin 
anlaşmanın imza
lanmak üzere 
olduğunu söyledi. 
Mısır'ın başkenti 
Kahire'de bulunan 
Şalom, Mısır 
Dışişleri Bakanı 
Ahmed Ebul Geyt 
ile düzenlediği ortak 
basın toplantısında, 
"İsrail'in Mısır gazı 
alımına ilişkin 
anlaşmanın imza
lanmasına az kaldı. 
İki ülkenin petrol 
bakanları bu anlaş
mayı imzalamakla 
görevlendirildi" 
dedi.
İsrail basınına göre 
Mısır, İsrail'e 15 yıl
lığına yılda 1.7 mil
yar ila 3 milyar 
metreküp doğalgaz 
temin edecek.
Mısır ile İsrail 
arasındaki doğalgaz 
anlaşması imzalan

I
Erdoğan’a Norveç’te PKK protestosu
Norveç Başbakanı 
Kjell Magne 
Bondevik'in resmi 
davetlisi olarak 
Norveç'te bulunan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bugünkü Norveç 
temasları kap
samında Nobel 
Enstitüsü'nde yap
tığı konuşmanın 
ardından, Norveç 
Parlamentosu 
Başkanı Kosmo ile 
bir araya geldi. 
Başbakan Erdoğan 
parlamento binası
na geldikten sonra, 
PKK yandaşları 
tarafından protesto 
gösterisi yapıldı. 
Yaklaşık 50 ya da 
60 kadar PKK yan
daşının bulunduğu 
göstericiler arasın
da Norveçlilerin de 
bulunduğu gözlen

ması konuşu ilk kez 
Nisan 2000'de ele 
alınmış, ancak aynı 
yılın Eylül ayında 
İntifada hareketinin 
başlamasıyla Mısır, 
Tel Aviv'deki 
büyükelçisini geri 
çağırmıştı.
Mısır'ın Şarm El 
Şeyh kentinde 
Şubat'ta yapılan 
İsrail-Filistin 
zirvesinin ardından 
Mısır ile İsrail 
arasındaki ilişkil
erdeki gerginlik 
belirgin bir şekilde 
azalmıştı.
İlişkilerdeki bu

di. Ellerinde taşıdık
ları Abdullah 
Ûcalan pankartları 
ile sloganlar atan 
PKK yandaşları, 
"Dişe diş, kana 
kan", "Yaşasın 
Kürdistan" diye 
bağırdılar ve 
Ûcalan'a da Kürtçe 
destek verdiler.
Başbakan 
Erdoğan'ın 
Parlamento 
Başkanı ile yaptığı 
görüşme sırasında 
gerçekleşen göster
ilere polis müda
hale etmezken, 
PKK yandaşlarının

iyileşmenin ilk 
göstergesi, Aralık 
ayında Kahire'de iki 
ülke arasındaki 
sanayi ve ticaret 
ortaklığı anlaş
masının imzalan- 
masıydı. Anlaşma, 
iki ülke arasında 
yılda 44-70 milyon 
dolar ticari alışverişi 
öngörüyor.
Mısır, 1979'da İsrail 
ile barış anlaşması 
imzalayan ilk Arap 
ülkesi olmuştu. 
Daha sonra Ürdün' 
de İsrail ile barış 
anlaşması imza
lamıştı.

gösteri boyunca 
PKK ve sözde 
Kürdistan bayrak- 11 
lan ile Terörist Başı 1 
Abdullah Öcalan'ın 
resimlerini taşıdık-'t 
lan gözlendi.
Norveç 
Parlamentosu 
Başkanı Kosmo ile 
görüşmesinin ardın
dan Norveç Dış 
Politika Komisyonu 
Başkanı Jagland vs 
komisyon üyeleriyle 
de görüşecek olan 
Erdoğan, temaslar! 
kapsamında daha f 
sonra Stavanger'e 
geçecek.
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SSK’lıya doktor
imzası ile ilaç

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı ve 
.Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) arasın
da varılan muta
bakata göre, 
SSK'lılar sağlık kar
neleri olmasa bile 
doktorun imzasını 
taşıyan reçetelerle 
artık ilaçlarını ala
bilecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı 
Sigorta İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı 
Kısa Vadeli 
Sigortalar Daire 
Başkanlığı tarafın
dan, "Sağlık kar
nelerinin yenilen
mesi" konulu bir 
genelge yayınlandı. 
Söz konusu genelge 
kapsamında, sağlık 
karnelerinin reçete 
sayfaları biten ve 
çeşitli nedenlerle 
kurum tarafından 
sağlık karnesi 
yenilenmeyenler 
için önemli kolaylık

ŞENER Balıhe Malzemeleri faeö 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
* * Her çeşit balık ağları
v* Sakana Misina Ağları
* İp Ağ
«s Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

"S Sandal Malzemeleri
* * Kürek
* Çapa

Macun
Galvanizli çivi

*** TMC sintine pompası
ne diğer malzemeler ile hiynetiniıdeyiı

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

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

lar getirildi. Buna 
göre, gerek Sağlık
Bakanlığı, gerekse 
SSK ile anlaşmalı 
üniversite ve özel 
sağlık tesisleri ya 
da Sağlık Bakanlığı 
sağlık tesislerince 
sevk yapılmış 
üniversite has
tanelerince kendi 
kurumlarına ait 
reçetelerin kullanıla
cak. Kurum sağlık 
karnelerindeki 
reçetelerde yer alan 
sigortalı, emekli sig
ortalı ile bunların 
geçindirmekle 
yükümlü olduğu eş, 
çocuk, ana ve 
babalarıyla hak 
sahibi olarak gelir 
ya da aylık alanın; 
adı-soyadı, T.C. kim

lik numarası, sigor
ta ya da tahsis 
numarası, teşhis, 
tarih, protokol 
numarası, doktorun 
imzası, görev yap
tığı hastanenin adı, 
diploma numarası 
varsa uzmanlık 
dalını belirten 
kaşenin bulunması 
halinde tek nüsha 
olarak düzen- . 
lenecek bu reçeteler 
geçerli sayılacak. 
TEB Genel Sekreteri 
Sabih Tekin Çağlar, 
bölge eczacı 
odalarına gön
derdiği yazıda, söz 
konusu genelge 
hakkında ecza
cıların uyarılması ve 
bilgilendirilmesini 
istedi.

YDS’ye başvurular 
15 Nisan’da sona eriyor

Yabancı Dil Sınavı'na 
(YDS) 4 Nisan’da 
başlayan başvuru 
süresi 15 Nisan 2005 
Cuma günü sona 
erecek.
YDS, 26 Haziran 2005 
tarihinde devlet 
üniversitesi rektör
lüklerinin bulunduğu 
40 merkez ile Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
Lefkoşa'da yapıla
cak. Sınava girecek 
adayların, 2005- 
ÖSS'ye başvurmuş 
olmaları gerekiyor. 
Bu adaylar, 4-15 
Nisan 2005 tarihleri 
arasında Ziraat 
Bankası şubelerine 
40 YTL sınav ücreti 
yatıracaklar.

'Eş durumu' 
mazeret olarak uygulanacak
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, 
öğretmenlerin 
tayin ve nakil
lerinde "eş duru- 
mu"nun "bir özür, 
bir mazeret duru
mu olarak uygu
lanmaya devam 
edeceğini" söyledi 
Çelik, Şanlıurfa'da 
öğretmenevi'nde 
yaptığı konuşma
da, "Eş durumu 
bir özür durumu, 
bir mazeret duru
mu olarak uygu
lanmaya devam 
edecek.
Karı-koca arasına

Adayların, YDS ücre
tini yatırabilmeleri 
için bankadaki 
görevliye T.C kimlik 
numaralarını ver
meleri ve yatırdıkları 
ücretin karşılığında 
bir dekont almaları 
yeterli olacak. Ücreti 
yatıran adaylar, sına
va başvurmuş 
sayılacak.
2005-YDS'ye girecek

girilmez. Yapılan 
şu:
Sürekli yer 
değiştiren devlet 
personeli var. 
Bunların eşlerine 
yüzde 5'lik opsiy- 
on tanınıyordu. 
Bu da hiç derse 
girmeyen, atıl kap
asite yarattı. Bunu 
gidermeye çalışıy

adaylara fotoğraflı 
sınava giriş ve kimlik 
belgeleri 2005 Mayıs 
ayı içinde postayla 
gönderilecek. Sınav 
ücretini yatırmayan 
adaylar sınava katıla
mayacak.
2005-YDS sonuçları 
da adaylara 2005- 
ÖŞS Sınav Sonuç 
Belgesi ile 
duyurulacak.

oruz. Bu bir 
taslaktır.
Bakanlar Kurulu 
uygun görürse 
TBMM'ye sevk 
edilir.
Tekrar ediyorum. 
Eş durumundan 
tayin yapılmaması 
diye bir şey söz 
konusu değildir" 
dedi.

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
* Eski devlet hastanesi karşısı 
225Om2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83
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■HU GÜNLÜK BYYAİY OAUTİ m|

Hara 1 tei düşecek İM seçimleri iptal sürecine çird

Türkiye, yarından 
itibaren ilkbahar 
yağmurlarının etkisi 
altına giriyor. Hafta 
sonuna kadar tüm 
yurt yağış alırken, 
hava sıcaklığı 7 
derece azalacak. 3 
günlük rapor şöyle; 
BUGÜN; Marmara, 
Batı Karadeniz, Ege 
ve Eskişehir'de 
sağanak yağış bek
leniyor, yağışlar 
özellikle Muğla 
çevresinde etkili ola
cak. Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'nun batısı 
az bulutlu, diğer yer
ler parçalı bulutlu bir 
gün geçirecek.

PERŞEMBE günü 
yağışlar etki alanını 
genişletiyor. İç 
Anadolu, Doğu 
Akdeniz ve 
Gaziantep parçalı 
bulutlu, tüm Türkiye 
sağanak yağış altın
da... Ankara- 
Eskişehir çevresinde 
akşam saatlerinde 
sağanak yağmur 
bekleniyor, yağışlar 
yine Muğla 
çevresinde etkili... 
CUMA günü ise tüm 
yurt sağanak yağış 
alıyor. Kıyı Ege, 
Doğu Anadolu'nun 
batısı ve Gaziantep 
çevresi parçalı 
bulutlu.

Yargıtay 4. Hukuk 
Mahkemesi, 
Ankara 13. Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi'nin 
'Merkez Hakem 
Kurulu seçim
lerinin iptaline 
ilişkin verdiği 
kararı onadı. 
Davanın dünkü 
karar duruşmasına, 
davacı Kemal 
Ulusu'nun avukatı 
Mehmet Akif Uçar 
ile davalı Futbol 
Federasyonu'nun 
avukatı İsmail 
Özersin katıldı. 
Avukat Özersin, 
Futbol 
Federasyonu'nun 
işleyişi ve yapısı 
hakkında bilgi 
verdi.
Federasyonu'nun 
özerk bir kuruluş 
olduğunu dile 
getiren Özersin, 
dairenin yerel 
mahkemenin 
kararını onaması 
durumunda, Türk 
Milli Takımı ve fut
bol takımlarının

Avrupa maçlarına 
çıkamaması 
tehlikesinin ortaya 
çıkacağını öne 
sürdü.Özersin, 
daha önce Futbol 
Federasyonu 
Başkanlığı yapmış 
olan Kemal 
Ulusu'nun, bu 
tehlikeyi bile bile 
konuyu federasy
onunun genel - 
kurulunda çözmek 
yerine, yargıya 
taşımasını anlaya
madıklarını söyle
di.MHK Kanunu'na 
göre, kurulun 9 asıl 
9 yedek üyesi 
bulunduğunu, 
bu 9 asıl üyenin 
7'sinin faal 
olmayan hakemler- - 

den, 2'sinin ise 
spor alanında en 
az 10 yıl mesleki 
deneyimi olan kişil 
örden oluşması 
gerektiğini vurgu
layan Özersin, 
MHK üyelerinin, 
bu kanuna göre 
seçildiğini kaydetti. 
Avukat Özersin, 
kurulun 2 üyesinin 
spor alanında 
tanınmış kişilerden 
oluştuğunu ifade 
etti.Davacı 
Ulusu'nun avukatı 
Uçar da, 
MHK seçimlerinin, 
Futbol 
Federasyonu 
Kanunu'nun 15. 
maddesinde 
düzenlendiğine 

işaret ederek, bu 
yasa doğrultusun
da, 9 asıl üyeden 
2'sinin spor alanın
da 10 yıllık 
tecrübesi olan 
kişilerden 
seçilmediğini, 
bütün üyelerin eski 
hakemler olduğunu 
öne sürdü. Uçar, 
yasa hükmüne 
uyularak, yerel 
mahkemenin 
Futbol 
Federasyonu MHK 
seçimlerinin iptali 
yönünde verdiği 
kararın onanmasını 
istedi.
Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, yerel 
mahkemenin 
federasyonun 
MHK seçiminin 
iptali yönünde 
verdiği kararı 
onadı.
Ankara 13. Asliye 
Hukuk Mahkemesi, 
Türkiye Futbol 
Federasyonu MHK 
seçimlerinin 
iptaline karar 
vermişti.

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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Açlık sınırı 668 YTL
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma 
Geliştirme 
Merkezi'nin (AR-GE) 
yaptığı 2005 Mart 
ayına ait asgari 
geçim endeksi 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre Mart 
ayında açlık sınırı 
668 milyon, yoksul
luk sınırı ise 1 mil
yar 780 bin lira 
olarak belirlendi. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamaya göre, 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden (DİE) 
alınan Mart 2005 fiy
atları kapsamında 
gerçekleştirilen 
araştırmada çalışan 
tek kişinin yoksul
luk sınırı 861 milyon 
150 bin liraya yük
seldi. 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
haddi ise 1 milyar 
780 milyon lira 
olarak belirlendi. 
Sonuçlar 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
haddinin, bir önceki 
aya göre yüzde 0.6 
oranında arttığını 
gösteriyor. Çalışan 
tek kişinin açlık 
sınırı ise, bir önceki 
aya göre yüzde 1.46 
oranında artarak, 
668 milyon liraya 
ulaştı. 4 kişilik bir 
ailenin gıda harca
maları ise bir önceki

Barbaroscu
Barbaros BALMUMCU

aya göre yüzde 
0.79 artış 

gösterdi.Türkiye'de 
4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
toplamı 2005 Şubat 
ayında 649 milyon 
820 bin iken, 2005 
yılı Mart ayında 658 
milyon liraya 
yükseldi.
Yapılan araştırmada, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi 
sağlıklı bir biçimde 
beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın 
Mart 2005 verilerine 
göre günlük 13 
milyon 762 bin lira 
olarak belirlendi.
Toplam tüketim har
camaları içinde 
gıda harcamalarının 

payı yüzde 23.19 ve 
ailenin aylık gıda 
harcaması toplamı 
ise 412 milyon 860 
bin lira oldu. Mart 
2005 itibariyle 
ortalama 718 milyon 
280 bin lira ücret 
alan bir memurun

ailesi için yaptığı 
gıda 
harcaması, 
maaşının yüzde 
57.48'ini oluşturdu. 
Konut gideri ise; 
DİE verilere göre, 
Şubat 2005 ortalama 
maaşının yüzde 
34.20'sine denk 
geldi. Buna göre bir 
memur, ortalama 
maaşının yüzde 
91.68'ini yalnızca 
gıda ve barınma 
harcamalarına ayır
mak zorunda kaldı. 
Diğer ihtiyaçları 
içinse, maaşının 
yüzde 8.32'siyle 
yetinmek

zoruhda kaldı. 
Verilere göre 
ortalama ücretle 
geçinen bir memur 
ailesinin "ulaşım, 
sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim" 
gibi diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için, 
Mart 2005 maaşın
dan geriye yalnızca 
59 milyon 760 bin 
lira kalıyor.

lloglıata: Ekonomide görüntü oldukça iyi
Uluslararası Para
Fonu (IMF) Türkiye 
Masası Şefi Rıza 
Moghadam, 
"Türkiye 
ekonomisinde, hali
hazırda önümüzde
ki döneme ilişkin 
görüntü oldukça 
iyi" dedi.
Moghadam, 
Devlet Bakanı 
Ali Babacan ile bir
likte düzenledikleri 
basın toplantısında, 
yeni 3 yıllık stand- 
by düzenlemesine 
ilişkin çalışmaların, 
bugün itibariyle 
sonuçlandırıldığını 
kaydetti.

Bu kapsamda bir
takım ekonomik 
adımların sonuç- 
landınlma aşaması
na geldiğini kayde
den Moghadam, 
"Daha önce 
Aralık ayında duyu
rusu yapılmış 
olun politika uzlaş
maları doğrultusun
da, niyet mektubu 
sonuçlandırılmış

durumda" dedi. 
Bu arada, 
Moghadam bu 
ziyaretiyle Türkiye 
Masası Şefi olarak 
görevini noktaladı. 
Moghadam'dan 
boşalacak IMF 
Türkiye Masası 
Şefliği’ni Lorenzo 
Giorgianni 
yürütecek.

İkinci yarının ikinci maçı 
İnegöl Orhaniyespor’la 
18.02.2005’de deplasmanda 
oynamış ve maçı kazanmıştık.

Bu maçta rakibimizi tanı
madığımızdan, haklı olarak katı 
bir defans içinde maça 
başlamış, rakibe oynamak için, 
saha bırakmamıştık. Fakat 
defansa ağırlık verince forveti 
ikili ve üçlü yapamamış, gol fır
satı yakalayamamıştık.

Orhaniye takımının yaptıkları 
atakları iyi ölçüde durdurmuş 
devreyide beraberlikle kapat
mıştık.

İkinci devre oyuna başladık. 
Sol kulvarda bugün takımınız
da olmayan sol açığımızla yap
tığımız akınla gollerimizi bul
muştuk.

Bu haftaki maça değişik bir 
tertiple çıkacağımızı zanneder
im. Sevindirici olay ise orta 
sahada oynayan Ufuk’un 
oynayacak olması.

Orhaniye küçüksenmeyecek 
bir ekip, sağ kulvarda ve oyun 
yanında oynayan bu iki futbol
culara çok dikkat etmesi 
gerekir.

Orta sahanın solunda ogün 
benim beğendiğim ismini 
bilmediğim iyi futbolcuları var.

Bana göre Gemlikspor pres 
yapıp top kaptırmadan pas 
hatasız oynayıp, açıklardan 
yapılacak ortalarla gol arayabil
iriz.

Rahat olmasa dahi yenebile
ceğimiz bir takım. Tabi futbolda 
peşin hükümlü olmük hiç bir 
zaman doğru değildir.

Birinci devredeki takımdan 
değişik bir tertiple çıkacağımızı 
yazmıştım.

Bana göre bu maçta forvette

Bu haftaki maç
Ahmet Zeynel’e ve forvete 
yakın Yusuf ve Muharrem’e 
şans verilmeli.

Tabi benim fikrime 
bakarsanız, beğenen olmaz. 
Oynatmazlar, çünkü ben 
yazdım bu benim şahsi 
görüşüm.

Yerimizi koruyabilmemiz 
için, arzulu ve istekli olmamız 
gerekir.

Burada kalecimize düşen bir 
vazifeyi hatırlatmak isterim. 
Bilhassa, genç beke tatlılıkla 
kademeye girmesini, yanlardan 
gelecek topları iyi takip etmesi 
gerek. Bunları yaptığını iyi 
biliyorum. Geçen hafta presle 
oynayan takıma elle dört -beş 
defa top attım.

Bizim için zor duruma 
düşmüştük. Degajlarını çizgiye 
doğru ve uzun atmalısın. 
Takımın en tücrübeli futbolcu
larından birisin, her zamanki 
oyununu bu hafta vae gelecek 
haftalar da bekliyorum.

Duran toplarda Akif’in her 
topa gitmesi bana göre doğru 
değil. Vurduğun toplar attığın 
veya atacağın yere şandel şek
linde atmayın.

Önünde veya yanında 
oynayacak şekilde yönlendir. 
Zira onlar fazlaca hata yapıyor
lar.

Bu maçta hiç olmazsa üç 
forvetle oynasak, takımın eski
leri gençlerden istediğiniz topu 
belki düzgün şekilde almaya
bilirsiniz.

Hoş görülü olun. Onlarda 
sizin yaşınıza ve tecrübenize 
geleceklerdir.

Gençler, daha dikkatli ve 
istekli oynamaya çalışın.

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer. ” 

Henry FORD

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
ABONE

OLDUNUZ
MU?

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

I
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İHALE İLANI 
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ
Yemek hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
‘‘v ” ' : 2005/39220İhale Kayıt No 
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon * Faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu hizmetin

: Dr. Ziya Kaya Mah.lstiklal Cad. No: 127 Gemlik / BURSA 
: 0.224 513 11 68 -513 99 51
: gemliksahildevlet@mynet.com

a) Niteliği, türü ve miktarı 
b)Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer

: 35.000 adet normal yemek, 5.000 diyet yemek, 20.000 adet kahvaltı 
: GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ
: 230 gün 16.05.2005 / 31.12.2005

: GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ
: 09.05.2005 - 10.30’dab) Tarihi ve saati

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 gös'terir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik 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 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 ahmın/işin tamâmı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu ser
maye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahütname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler;
Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere ibtekli tarafından belirnecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmış nakit kredisi veya • 
teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler, 
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar) en az 0.50 olması,
b) Öz kaynak oranının (özkaynaklar/ toplam aktif) en az 0.10 olması,
c) Kısa vadeli borçlarının öz kaynaklara oranının 0.75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 
Bu taktirde , belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek 
erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, 
toplam gehr/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıdaki 
bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri;
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçek
leştirdiği , idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından 
az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel duruma ilişkin belgeler;
a ) İsteklinin hastanemizde en az
1 Kişi Gıda Mühendisi veya diyetisyen,
3 Kişi Yemek Dağıtıcısı,
2 Kişi Kepçeci, .
1 Kişi Bulaşıkçı,
Çalıştıracaklarıma dair taahütname vermesi zorunludur.

I b) İsteklilerin 1 kişi Gıda Mühendisi veya Disetisyen diplomalarını vermesi zorunludur.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler; ...... . ..
Teknik şartnameye göre bulundurulması gereken makineler 5 yaşından büyük olmayacaktır. Makine ve ekipmanların iştirakçilerin kendi 
malı olması şart değildir arcak iştirakçi kendi malı olan makinaların fatura, demirbaş ve amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter 
tesbit tutunağı ile veya Yeminli Müşavir yada Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir raporu ile tastik edilir. Taahhüt edilecek ekipman için 
noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
HASTANEMİZDE KULLANILACAK MAKİNE VE EKİPMANLAR
1- Isıtıcı yemek arabası,. 2 Adet
2- Tekerlekli bulaşık tepsileri taşıma kovası, 3 adet
3- Yer yıkama robotu, 1 Adet
4- Belmari 1, Adet
5- Kaliteli porselen tabak, 360 adet
6- Self servis tepsisi
7- Çatal, 360 adet
8- Kaşık, 360 adet
9- Bıçak, 360 adet
4.3.4. Kapasite, araştırmar geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler.
- Ticaret Odası’ndan alınmış en az 220 kişiye yemek pişirme mutfak ve teçhizatına sahip olduğunu gösterir kapasite raporu,
- Yemek pişirme ve dağıtım işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış hizmet yeterlilik belgesi (TSE, ISO)
- Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’ndan alınmış gıda sicil ve üretim sertifikası •
- Besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarındar meydana gelebilecek yangınlara karşı, hastanemiz adına hizmet 
süresinin tamamını kapsayacak şekilde sigorta yaptıracağına dair Sigorta Poliçesi taahhütnamesi,
- İşin kendisine ihale edilmesi halinde hastanemizde verilecek yemeğin pişirilip, hazırlanacağı iş yeri tesise ait gıda sicil ve gıda üretim 
sertifikası ile TSE’den alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesi ve Ticaret Odasından alınmış en az 220 kişiye yemek pişirme ve mutfak 
teçhizatına sahip kapasite raporunun sözleşmenin imzalanmasını mütakip 10 gün içinde hastane idaresine verileceğine dair taahhütname 
Teklif ile birlikte verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi, özel kurum ve kuruluşlardan henhangi birisine malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım sonrası 
hizmetleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihale tüm isteklilere açıktır.
7. ihale dökümanı GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ adresinde görülebilir ve 50 YTL / milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler,09.05.2005 tarihi saat 10.30’a kadar GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü 
bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

B-1587

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden açıklama 

”Arsa | 
ihtiyacımız 
yok 
demedik”
Gemlik Belediye 
Meclisinin toplantıların 
haberin yapıldığı 9 
Nisan günlü gazete 
mizde çıkan “Kios ile 
ilişkiler geliştirilecek” 
haberinde, imarla ilgili 
maddelerin görüşülmesi | 
sırasında, Endüstri j 
Meslek Lisesi yanındaki 
okul alanı olarak ' 
düşünülen arsayla ilgili 
olarak çıkan haber ç 
üzerine İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü bir açıklama 
gönderdi. Açılmamada: 
"İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
arsaya ihtiyaç yoktur, 
talebinde bulunulması 
yadırgandı, şeklindeki 
(haberde yanlış bilgilerin 
bulunduğu, olayın söz 1 

konusu olayın söz 
konusu yer sahibinin 1 

Müdürlüğümüze vermiş 
olduğu 22.2 2005 tarihli 
dilekçesinde kurumu
muzca Kamulaştırma 
alanı dışında kalan 
kısımda idaremizce J 
kamulaştırılması veya 
kamulaştırma yapılmay
acaksa imar planı 
değişikliğine gidilmesi 
talebi Gemlik 
Belediyesine iletilmesi 
istenmiştir. Bunun üze 
rine Müdürlüğümüz i] 
28.2.2005 günü Gemlik/ 
Belediye Başkanlığına 
bir yazı yazmış ve söz 
konusu okul alanı j 
üzerinde yapılan kamu* 
laştırma işlerinin yeni 
sonuçlarının ve 6121« 
m2 lik okul arsası olarak 
tapusunun alındığı, 1 

Genel Lise yapılması 
için Milli Bakanlığına s 
teklifte bulunulmuştur.
Yeni bir kamulaştır- 
manın aynı alan üzerine 
biraz zor olduğunu, a 
zaten Bakanlığımızın ? 
arsa mevcut alanlar « 
üzerine okul yapmatığı 
çok zor olmadıkça d 
kamulaştırma için j 
ödenek ayırmadığı, 
Belediyenin söz konusu 
alan üzerinde imar J 

değişikliğine gidebile
ceği bildirilmiştir.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak okul 
arsasına ihtiyacımız yok 
gibi bir beyanda 
bulunulmamış, kişilerin * 
yazılı talepleri yorumla
narak Belediye 
Başkanlığına 
iletilmiştir.”

mailto:gemliksahildevlet@mynet.com
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Bahar çarpmasına dikkat!
Harvvard Üniversite
si ve Brigham 
Üniversitesi bilim • 
adamları, Omega-3 
yağ asidi içeren 
somon ve uskumru 
gibi yağlı balıkların, 
vücuttaki iltihaba 
karşı savaştığını 
belirtti.
Araştırmanın bulgu
ları, 'Journal of 
Experimental 
Medicine* adlı 
dergide yayımlandı. 
Bilim adamları, 
insan vücudunda 
bulunan ve 
'resolvin* adı verilen 
yağların iltihapla 
savaştığını, bunların 
da yağlı balıklardaki 
yağ asitlerinden 
sağlandığını belirtti. 
Bilim adamlarına

HNDAKH- BEBEK (SEEDOF CHUCKY)SİNEMASI»
BU HAFTA tez. Tel:-513 64 06

„ *tl*S , ÖLÜM PROVASI • ROBOTLAR
S”A Rez. Tel: 512 03 46

göre, bu yağlar, 
kardiyovasküler 
hastalıkların önlen
mesinde de büyük 
önem taşıyor. 
Bu yağların, vücut
taki iltihap 
hücrelerinin, iltihap
lı bölgede toplan
masının önüne 
geçtiklerini anlatan 
bilim adamları, 
aspirin kullanımının 

da 'resolvin' adı ver
ilen iltihapla 
savaşan yağların 
artmasına katkı 
sağladığını açıkladı. 
Araştırmayı yapan 
grupta yer alan Dr. 
Charhes Serhan, bu 
bulguların Omega-3 
içeren balık tür
lerinin tüketimini 
teşvik ettiğini de 
belirtti.

Hava sıcaklıklarına 
bağlı olarak vücud
un dengesinde mey
dana gelen değişik
likler, olumsuz 
durumlara yol açıy
or. Uzmanlar bahar 
mevsimlerinde 
havadaki elektrik 
yükünün arttığına 
dikkat çekerek, bu 
yüklerden pozitif 
olanların vücutta 
zindelik, nefatip 
olanların ise yorgun
luk, halsizlik ve 
gerginliklere sebep 
olduğunu belirtiyor. 
Taşıtların havayı kir
letmesi, sanayi atık
ları ve trafik 
keşmekeşe sebe
biyle şehirdeki elek
trik yükünün daha 
fazla olduğunu vur
gulayan uzmanlar, 
bahar aylarında 
hava sıcaklıklarına 
bağlı olarak insan 
metabolizmasında 
oluşan değişiklik
lerin yorgunluğu art
tırdığını ve bahar 
yorgunluklarının bir 
hastalık olarak 
tanımlanmamasına 
rağmen önlem alın
madığı takdirde kro- 
nikleşebileceğine 
dikkat çekiyor. 
Bahar aylarında 
özellikle romatizma, 
astım, kalp, mide

ülseri ve hipertan
siyonu bulunanların 
dikkatli olmaları 
gerektiği vurgu
lanırken, metaboliz
mada meydana 
gelen değişikliklerin 
özellikle bu hastalık
ları olumsuz yönde 
etkilediği bildirildi. 
Uzmanlar, basit gibi 
görünen ancak kro
nikleşmesi duru
munda ciddi 
tehlikelere yol aça
bilecek olan bahar 
hastalıklarının aslın
da basit birkaç yön
temle önlenebile
ceğine dikkat çekiy
orlar. İnsanların 
kendi kendilerine 
alabilecekleri önlem
lerden bazıları 
şöyle:
-Alışılmış olan uyku 
ritimlerinde ani 
değişiklik yapmayın, 
yatış-kalkış saat
lerinizi birden 
değiştirmeyin 
- Hayatınıza, giyim- 
kuşamınıza ve 
beslenmenize dikkat 
edin

- Baharın başla
masıyla birlikte 
vücudun daha çok 
vitamine ihtiyaç 
duyduğunu unut
mayın. Özellikle B 
ve C vitaminleri 
içeren sebze, 
meyveler, domates, 
patates ve kayısı 
yemeye çalışın 
- Günde ortalama 3 
litre su için. Bunu 
yemek öncesi ve 
yatmadan önce azar 
azar yapın
- Uyku ritmine dikkat 
edin ve rahat bir 
uyku için günlük 
bütün stresleri 
unutarak yatağa 
girin
- Her gün sabahları 
en az 5 dakika 
yürüyün
- Mevsimsel geçiş 
dönemlerinde alınan 
alkol miktarını 
düşürün. Alkolün 
vücudu olumsuz 
etkilediğini ve insan
da daha çok bitkin
liğe, yorgunluğa yol 
açacağını unut
mayın."

h/l

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 93
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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
Eskihi'sar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

ULAŞIM

l-j
oı

nu

METRO 513 12 12
Aydyn 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

13 NİSAN ÇARŞAMBA 
KAHRAMAN ECZANESİ

Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.
Tel: 513 19 13

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2105 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Emre, son noktayı koydu
Interli Emre 
Türkiye’ye kesin
likle dönmeye
ceğini söyledi. 
İtalya'nın FC Inter 
takımında forma 
giyen milli futbol
cu Emre 
Belözoğlu, futbol 
kariyerini uzun bir 
süre daha yurt 
dışında 
sürdürmek iste
diğini tekrarladı. 
Milli futbolcunun 
menajeri Ahmet 
Bulut, Emre'nin 
Türkiye'ye 
döneceği şeklin
deki spekülasyon
ları yazılı bir açık
lama yaparak 
yalanladı. 
Emre'nin Inter ile 
olan 
sözleşmesinin 
2007 yılına dek 
devam ettiğinin 
altını çizen

Ahmet Bulut, 
açıklamasında 
şu görüşlere 
yer verdi: 
"Emre, şu an for
masını giydiği 
Inter Kulübü ile 
sezonu en başarılı 
şekilde tamam
layabilmek için 
gerekli çalış
malarını sürdürüy
or. Türkiye'den 
gelen ve gelecek 
teklifler tabii ki 

/kendisini çok 
mutlu etmektedir. 
Ancak 
Fenerbahçe ile 
ilgili anlaştığı yol

undaki açıkla
malar şu an 
itibariyle gerçeği 
yansıtmamaktadır. 
Emre, Inter'in 
2007 yılına kadar 
anlaşmalı futbol
cusu olarak çalış
malarına devam 
ediyor ve sezon 
sonunda özellikle 
yurt dışından 
gelen teklifleri 
değerlendirerek, 
uzun bir süre 
daha futbol kariy
erini yurt dışında 
sürdürmek 
istiyor."

Michael Jackson
hakkında şok ifade
Bir anne oğlunun 
Jackson ile uyu
masına izin verip, 
karşılığında da 
bilezik aldığını iti
raf etti.
Amerikalı pop 
şarkıcısı Michael 
Jackson hakkında 
açılan çocuklara 
taciz davasında, 
şarkıcıyı oğlunu 
okşamakla 
suçlayan bir 
anne, 1993'te 
oğlunun birçok 
kez şarkıcıyla 
uyuduğunu 
söyledi.
Taciz davasında 
şahit olarak dinle
nen June 
Chandler adlı 40 
yaşlarındaki anne, 
Jackson ile Las 
Vegas, Florida, 
New York ve 
Monako gibi yer
lere gittiklerini, 
oğlunun ou gezil

er sırasında 
birçok kez 
Michael 
Jackson ile 
uyuduğunu 
belirtti. 
Chandler, Las 
Vegas'a gittik
lerinde, oğlu
nun ilk kez pop 
şarkıcısı ile uyu
masına izin 
verdiğini, bunun 
üzerine 
Jackson'ın kendi
sine altın bir 
bilezik hediye 
ettiğini söyledi. 
Monako gezisinde 
ise pop starın 
alışveriş için ken
disine bir kredi 
kartı verdiğini 
söyleyen 
Chandler, oğlu
nun kendisinden 
uzaklaştığını, 
bu nedenle kon
trolü tekrar ele 
almaya çalıştığını,

New York'a gittik
lerinde, oğlunun 
kendisiyle uyu
masını istediğini, 
Jackson'ın bu 
olaydan memnun 
kalmadığını 
belirtti.
"Pop'un Kralı" 
olarak bilinen 
46 yaşındaki 
şarkıcı, 2003 
yılında 13 yaşında 
bir çocuğa 
cinsel tacizde 
bulunduğu ve 
zorla içki içirdiği 
gerekçesiyle 
20 yıl ağır hapis 
istemiyle 
yargılanıyor.

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

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B G E İYİLİK 

Tel : (0.224) SIS 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



Kayalardan denize düşerek boğuldu

Küçük Muhammedin acı sonu
Emin Dalkıran Kordonunda arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Muhammed Emin Ceylan kıyı
daki kayalıklardan denize düşerek boğuldu. Zübeyde Hanım Gündüz Kreş ve Bakımevi öğrencisi
Ceylan, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kadri GÜLER’in haberi sayfa

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
14 Nisan 2005 Perşembe gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL)

Vergi beyan 
dönemi uzadı

Kurumlar vergisi beyannamesi verme 
süresi 15 Nisan tarihinden 2 Mayıs 2005 
günü akşamına kadar uzatıldı.Sayfa 7’de

Kaymakam Mehmet Baygül, Engürücük, Yeniköy ve Kurtul’da inceleme yaptı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Köylünün tümü sabıkalı olunca..
Kaymakamımızın dünkü köy gezisinde 

Yeniköy’den bir köylünün dernek kurmak için 
yaptıkları girişim sırasında anlattığı olay 
ilginç.

Orman köyü olan yeniköy’ün toprakları 
devletin.

Köylü bu araziye gelip yerleştikten sonra 
ormanı veya makilikleri keserek, tarla 
açmışlar ekip biçerek yaşamlarını sürdür
müşler..

Kamu malında orman keserek, ağaç diken 
köylüye zaman içinde açılan davalardan 
dolayı, köylünün tümü orman suçundan 
sabıkalı olmuş.

Bilindiği gibi orman suçlarının affı da 
olmadığı için, tüm köy sabıkalı olmup çık
mış..

Bu olsa olsa rahmetli Aziz Nesin’e güzel 
malzeme olurdu.

Köylünün anlattığını dinleyen Kaymakam 
ve daire müdürleri şaşırmışlar.

Şaşmamak gerekir, bizim orman köylümüz 
ile devlet uzun zamandır kavgalıdır.

Devlet kamu malı koruyacağım diye, ormanı 
kesen köylüyü mahkeme verir. Yasa gereği 
orman köylüsü de sürekli ceza yer. ‘

Aslında orman köylüsünü ormandan uzak
laştırmayı hiç düşünmez devlet.

Çevremizdeki orman köylüsünü giderek 
daha zor günler bekliyor. Doğalgaz ve kömür 
odunun yerini alınca, köylü aç kalmamak için 
köyü boşaltacak, sorun da kalmayacak.

İlçemiz köylerinin sorunlarını saptamak amacıyla dûn üç köyümüzü gezen Kaymakam 
Mehmet Baygül, köylülere “Bizden ne istiyorsunuz” diye sordu, Köylerden ciddi istek çıkmadı,
Kaymakam Mehmet * 
Baygül ve daire müdür
leri dün de Engürücük, 
Kurtul ve Yeniköy’ü 
ziyaret etti.
Kaymakamın köyleri 
tanıma ve inceleme 
gezisinde, köylülerin 
sorunları ve istekleri 
dinlendi. Üç köyde 
önemli sorun olmadığını 
gören Kaymakam’a, 
Yeniköy de tüm 
köylünün orman suçun
dan sabıkalı olduğu 
bildirilince, Kaymakam 
şaşırdı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

w Haberi 3’de

CBAL’de öğrencilere sigaranın zararları anlatıldı

'^Sigarayı bırakmak elinizde^
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Aile 
Birliği, BP sponsor
luğunda, öğren
cilere, U.Ü. öğretim 
görevlilerinden 
llz.Dr. Funda 
Coşkun tarafından 
nikotin bağım
lılığının zararları 
anlatıldı. Ha. 4’de

BufsadavoleybolaGemlikdamtıası
Okullar arası 
genç erkekler 
voleybol 2. küme 
İl Birinciliğine 
Gemlik takımları 
damgasını vurdu. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
takımları rakip
lerini yenerek ilk 
dörde girmeyi 
başardılar. 5’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sıkıntılı Yıllar...
Türkiye zor günler yaşıyor.
Ekonomi de,siyasette,dış politika da

I tehlike çanları çalıyor.
Ülkede barış ve huzuru bozan 

I davranışlar boy gösteriyor.
Türkiye büyüyor,insanların yaşam stan- 

I dartları düşüyor.
I Ancak ,yaşananlar tesadüf değil.

Eğitimsizlik ve üretimsizlik Türkiye'nin
I bugünlerini hazırladı.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti ne büyük 
I heveslerle kurulmuş,dönemin bakanları 
I Cumhuriyet rejimini ve devrimlerini 
I başarıya ulaştırmak için yoğun çaba har- 
I camışlardı.

Cumhuriyet verdiği ışıkla gözleri
I kamaştırmişti,

Türk Ulusu yeni bir ışık dünyasına 
adım atmıştı.

Kapitülasyonlar kaldırılarak tam bağım
sızlık, ekonomik bağımsızlıkla perçinlen- 
mişti

Ancak,üretim şarttı.
Dışa bağımlı olmamak için yerli üretime 

ağırlık verilecek,ülkenin kaynakları en 
verimli bir biçimde değerlendirilecekti.

Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye'nin 
gerçek sahibinin üretken köylüler 
olduğunu ilan etmiş,"Yeni Türkiye 
Devleti'nin temelleri süngüyle 
değil,süngünün de dayandığı ekonomiyle 
kurulacaktır"diyerek Türkiye 
Cumhuriyeti'nin hedefini tanımlamıştı.

Ekonominin yanı sıra kültür ve eğitim 
alanında da büyük bir atılım başlamıştı.

"Güçsüz beyinler,yetersiz bakışlar 
gerçeği göremezler" düşüncesinden yola 
çıkan genç Cumhuriyetçiler bilimi başarı 
için,uygarlık için,yaşam için en gerçek 
yol gösterici olarak saptıyorlardı.

Onlar, Cumhuriyet Devrimleri’ni ülkenin 
koşullarını zorlayarak yaşama geçirdiler.

Cumhuriyetin ardındaki yıllar kalkınma 
ve ilerlemeyle geçtiği halde gericiler 
sürekli yenilikçilerin önünde engel olarak 
durdular. Amaçlarına ulaşmak için zaman 
zaman demokrasiyi araç olarak kul
landılar, toplumun dini inanışlarını 
istismar ettiler, dernek, tarikat ve siyasi 
partiler içinde ciddi örgütlenmeler içine 
girdiler.

Ne yazık ki siyasetçilerin de esteğiyle 
dönem içinde etkinliklerini arttırdılar, din
sel unsurları da çok iyi kullanarak halkın 
düşünce yapılarını çeldiler.

Bugün Türkiye'ye giydirilmek istenen 
Ilımlı İslam Gömleği'nin kumaşı bu ayma
zlar tarafından dokundu iş artık prova 
aşamasına geldi.

Bölücüler, gericiler, vaziyeti idare edicil
er elele vererek ülkenin ipiniçektiler.

Ülkeyi karanlıkların içine düşürdüler.
Borç batağına sürüklediler.
IMF’e .Dünya Bankası’na.ABD’ye.AB’ye 

boyun eğdirdiler.
Olsun ..
Bu ülke ne savaşlar gördü.
Ne karanlıklara gömüldü.
Tümünden de alnını akıyla çıkmasını 

bildi.
Yine çıkacak.
Bu ülke ulus kimliğini hiçbir zaman 

yitirmeyecek.
Tüm engelleri aşacak.

—Sayfa;
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Küçült Mühâmmedinâci som
Kayalardan denize düşerek boğuldu

Kordonda 
arkadaşlarıyla top 
oynayan 5 yaşındaki 
Muhammed Emin 
Ceylan adlı küçük 
çocuk, sahildeki 
kayalardan düşerek 
boğularak can verdi. 
Olay, önceki gün 
saat 18.30 sıraların
da İlçenin Emin

’ Dalkıran Kordonuda 
meydana geldi. 
Kordonda Beko. 
elektronik 
Servisinde usta 
olarak çalışan 
Yılmaz Ceylan’ın 
küçük oğlu 
Muhammedin işy
erinin önünde 
oynaraken 
arkadaşları tarafın
dan çağrıldı. 
Kordonun gezi 
bandında oynarken 
arkadaaşlarından 
ayrılarak kayaların 
üzerine çıkan

Muhamedin bir.süre 
sonra yokluğunu 
fark eden babası, 
oğlunu aramağa 
başladı.
Annesiyle babasının 
ayrı Idığı öğrenilen 
küçük Muhammed’in 
Zübeyde Hanım 
Çocuk ve 
Bakımevinden 
saat 18.oo sıraların
da çakarak 
babasının çalıştığı 
servise geldiği 
öğrenildi.
İşyerindeki 
arkadaşlarıyla 
çevrede aranan 
küçük çocuğun 
kayalardan denize 
düşerek boğulduğu 
görüldü.
Acil Servis ambulan
sıyla Sahil Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan 
Muhammed Emin 
Ceylan doktorların-

Küçük Muhammed, top oynarken çık 
tığı kayahklyardan denize düşüp, 

boğularak can verdi.
tüm çabalarına 
karşın kurtarılamadı. 
Küçük Muhammed 
dün Çarşı Camiinde 
kılınan öğle

namazından sonra 
ilçe mezarlığında 
gözyaşlarıyla 
toprağa verildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 
160. yılında yapılan etkinliklere 
maddi ve manevi destek veren 
tüm Gemlikli vatandaşlarımıza,

sivil toplum kuruluşlarına i 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal KURT
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İlçemiz köylerinin sorunlarını saptamak amacıyla dün üç köyümüzü gezen Kaymakam Mehmet 
| Baygül, köylülere “Bizden ne istiyorsunuz” diye sordu. Köylerden ciddi istek çıkmadı.
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Kaymakam Mehmet Baygül, Engürücük, Yeniköy ve Kurtul’da inceleme yaptı
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Seyfettin Şekersöz 
Köyleri Tanıma ve 
devletin köylüye 
yapacağı yardımlar 
için gezilerini 
sürdüren 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Feyziye, Fındıcak 
ve Şükrüye'den 
sopra dün de 
Kurtul, Yeniköy ve 
Engürücük köyleri
ni ziyaret ederek, 
köylerin geçim 
kaynakları ile 
sosyal faaliyetleri 
hakkında bilgiler 
aldı.
Gezi yaptığı 
köylerde 
"Ayağınıza geldik, 
bizden ne istiyor
sunuz?" diyerek, 
köylülerin istek ve 
sorunlarını soran 
Kaymakam Baygül, 
istekler karşısında 
sıkıntı yaşamadı. 
İLK ZİYARET , 
KURTUL KÖYÜ 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılacak 
olan Köyleri 
Kalkındırma proje
si kapsamında 
koyunculuk, 
arıcılık, kiraz ve 
armut fidanı

z.
ü

Kaymakam Baygül ile köylere giden sağlık ekibi, 
köylülerin tansiyonlarını ölçtü. Köylüler sağlık

larıyla ilgilenmelerinden memnun kaldı.

Kaymakam Mehmet BaygûT, * fcöyfen tanımak için dün bürokratlarla birlikte 
Engürücük, Kurtul ve Yeniköy’ü ziyaret etti. Köylüler Kaymakamdan istbkede bulun
madılar. ( Fotoğraf :Gemlik KÖRFEZ - Seyfettin ŞEKERSÖZ)

destekli pro
jelerinde anlatıldığı 
geziye Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
yanı sıra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin,

Sağlık Grup 
Başkanı Doktor 
Besim Çavuşoğlu, 
Özel İdare Müdürü 
Ahmet Çepiççi, 
Orman İşletme Şefi 
Hüseyin Kocabaş 
ile Engürücük 
Sağlık Ocağı dok
toru ve ebesi 
katıldı.
Kurtul Köyünde 
Muhtar Cengiz 
Üçkardeş ve 
köylülerle sohbet 
eden Kaymakam 
Baygül, ilk geldiği 
bu köyde öncelikli 
olarak köyün 
yaşani standartını 
sordu.
TEMA AĞAÇ 
DİKECEK
Köyün büyük 
gelirinin zeytincilik 
ve enginar ile 
meyvecilikten 
karşılandığını öğre
nen Baygül, Kurtul 

göletinin kenarları
na TEMA Vakfı 
tarafından ağaç
landırma yapıla
cağını söyledi. 
Köylülerin göletten 
sulama suyu 
olarak faydalan
mak istediklerini 
dile getiren Muhtar 
Cengiz Üçkardeş, 
bu konuda destek 
istediklerini 
söyledi.
YENİKÖY 
Yaşayan 20 yaş 
üstü her insanın 
orman sabıkası 
olan Yeniköy'de 
köylünün istekleri
ni anlatan Muhtar 
Cemil Gündüz, 
köylünün gelirinin 
zeytincilik ve 
meyvecilikten 
karşılandığını 
söyledi.
Köyün tamamının 
orman arazisi

üzerinde olduğu 
için köylülerin 
büyük bölümünün 
ormannedeniyle 
sabıkasının bulun
duğu bildirilirken 

Mertçe sinan .------------- *— MERTOGLU

Manevi Tazminat
Önüne gelene manevi tazminat 
davası...
Yumuşak kalpliliğinden midir, ödeme 
güçlerini mi dikkate alıyor?
Talepler farklı;
Karikatüris’te 5 bin YTL,
Yazara 10 bin YTL,
Parti Genil Başkan’larına 100’er bin
YTL’lik davalar.
Kazanırsa iyi para..
Fakir fukaranın yüzü güler, 
Dağıt, dağıt bitmez.

bir köylünün "Cami 
Derneği kurmaya 
karar verdik, ama 
köyde kimi yazsak 
sabıkalı çıktı, bizde 
imam ve öğretmen 
ile köy dışında 
yaşayanları yazdık" 
demesi köy 
kahvesinde 
gülüşmelere neden 
oldu.
Köyün en büyük 
sorununun içme 
suyu olduğunu 
belirten Muhtar 
Cemil Gündüz, 
sorunun Adliye 
köyü arazisinden 
alınacak ve 
Muratoba ile 
Yeniköy'ün birlikte 
faydalanacakları 
içme suyu pro
jesinin biran önce 
yapılması gerek
tiğini bildirdi. 
Muhtar Gündüz, 
ayrıca başka bir 
sorunun da köyden 
ilçedeki Lise'lere 
giden öğrencilerin 
köyden yola yürü 
yerek gitmek 
zorunda 
kalmalarını 
gösterdi.
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Gençlere sigaranın zararları anlatıldı

“Sigarayı bırakmak elinizde”
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Okul 
Aile Birliğinin 
düzenlediği 
“Sigaranın zararları" 
konulu konferansa 
konuşmacı olarak 
katılan Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları ve 
Tüberküloz Bölümü 
öğretim üyesi Dr. 
Funda Coşkun, 
sigarayı 9 ay 
bırakanların eski 
sağlığına kavuşa
cağını söyledi. 
Sigaranın kanser, 
kalp rahatsızlıkları, 
beyin fonsiyonların- 
da bozukluk, cilt 
rahatsızlıkları ve 
böbrek rahatsızlık
larına neden 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. Funda 
Coşkun, "Dünyada 
milyonlarca kişi yal
nız sigara içtiği için 
ölmektedir.
Sigara içenle 
içmeyenler arasında 
yaklaşık 10 yaş 
yaşam farkı saptan
mıştır." dedi.
Uzm. Dr. Funda 
Coşkun, yaptığı 
konuşmada sigara 
alışkanlığının 
bırakılabileceğine

Ticaret Lisesi’nde temizlik harekatı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
öğrencileri okulun 
bahçesinde temiz
lik harekatı başlat- 
tılar.Okulun kuru
luşundan bu yana 
bakımsız bırakılan 
ve ormanlık duru
muna dönüşen 
bahçenin yamaç 
kısımları öğretmen 
ve öğrencilerin 
gayretleriyle temi
zlenerek fidan 
dikimine hazır 
duruma getirildi.

C. Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri 
sigaranın zararları konulu konferansı can 

kulağıyla dinlediler.
değinerek, “ Bu 
sizin iradenizde olan 
bir durumdur.
İsterseniz sigarayı 
bırakabilirsiniz.

söyledi.
Dr.Fynda Coşkun, 
sigara içen hamile 
annelerin de çok 
büyük risk taşıdığı-

Yeterki isteyin” dedi. 
Sigara kullanımının 
yurdumuzda ve 
dünyada çok fazla 
olduğuna dikkat 
çeken Coşkun, 
nikotin alınmadığı 
takdirde sigara kul
lan kişide kaygı, 
huzursuzluk, sıkıntı 
gibi belirtilerin 
görülmeğe 
başladığını, nikotin 
bağımlılığının bir 
hastalık olduğunu

Askeri Hara'dan 
temin edilen 25 
adet çam fidanı 
ile temizlenen 
yamaçları ağaç
landıran öğret
men ve öğrenci
ler okulun daha 
güzel yeşile 
bürünmesine 
katkıda bulunuy
orlar.
Orman İşletme 
Müdürlüğü'nden 
alınacak 25 adet 
fidanında ulaş
masından sonra 
okul çevresinin 
tamamen yeşile 

na dikkat çekerek, 
"Sigara içen 
annelerin çocuk
larında, özürlü 
bebek dünyaya 
getirme, beyin 
fonksiyonlarında 
bozukluk ve eksiklik 
gibi durumlar 
görülmektedir." 
dedi.
Sigara içen aktif 
içiçilerin içmeyen
lere de büyük zarar
lar verdiğine dikkat

bürüneceği 
bildirildi.
Ellerinde tırmıkları 
ye kürekleriyle 
gün boyu neşe 
içinde çalışan 

çeken konuşmacı 
sigaranın sağlığı 
büzdüğünü söyledi. 
Okul Müdürü İrdis 
Âka da okullarında 
sigara içme oranının 
çok az olduğunu 
belirterek, “Bu kon
feranstan sonra 
içenlerde sigarayı 
bırakacaklar” 
dedi.
Konferans BP. spon
sorluğunda gerçek
leştirildi.

öğrenciler akıttık
ları terin 
mükafatını gelecek 
nesilleri bırak
manın keyfini 
çıkardılar.

bti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2005 Milli 
Egemenlik Yılı 
İlköğretim 
Okullara rası 
Bilgi ve Kültür 
yarışması 
düzenlendi.
Yarın saat 14.30 
da Endüstri 
Meslek Lisesi 
Spor salonunda 
yapılacak yarış
mada 18 İlköğre
tim Okulu'ndan 
seçilen J3'en 
öğrenci okulları 

SATILIK l//Z_Z_yX
l ınurbey Polatkan 

Cacldesi’ncie restore edilmiş, 1 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, İcat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet, hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaaf Tel: 513 96 83

I BURSA HAKİMİYET VE | 
i KENT GAZETELERİNE | 
- İLAN ve REKLAM ALINIR j 
! KÖRFEZ REKLAM
1 TEL:(0.224)5139683 I

adına yarışa
caklar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen Bilgi 
ve Kültür yarış
masındaki soru
ların daha önce 
kurulan komis
yon tarafından 
belirlendiği ve 
öğrencilere 
sorularak 
cevaplarının alı
nacağı 
öğrenildi.
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Voleybol 2. Küme İl Birinciliği'ne Gemlik takımları damgasını vurdu 
ı -w';- _ ^2_ ' __

Bursa'da Voleybola Gemlik damgası
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Okullararası 
Genç Erkekler 
Voleybol 2. Küme 
İl Birinciliği'ne 
Gemlik takımları 
damgasını vurdu. 
Önceki gün 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin rakibini 
yenerek yarı 
finale kalmasın
dan sonra dün de 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
rakibi İnegöl 
EML'ni 2-0 
yenerek dört 
takım arasına

girmeyi başardı. 
Bursa 
Demirtaşpaşa 
EML Spor salo
nunda oynanan 
maçta Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Erkek 
takımı rakibi 
İnegöl EML'ni 25- 
18 ve 25-19'luk 
setlerle rahat 
geçerek adını 
finale yazdırdı. 
Yarı finalin dört 
takımından 
ikisinin 
Gemlik'ten olması 
ilçede büyük sev

inç yaratırken 
takımlarımızın 
yarı final 
maçlarında 
karşı karşıya 
gelmeyecek
leri öğrenildi. 
İki Gemlik 
takımının 
rakiplerini 
yenmeleri 
durumunda 
ise Bursa 
Genç Erkekler 
2. Küme birin
ciliğinin 
ilçemize 
gelmesi 
kesinlik

Büyükşehir’den çifte yarışma
PIRELLl’DE KAMPANYA 

H KAMPANYAMIZ

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

I
„ —I — -.

ÖZKAYA OTOMOTİV
, GEMLİK BAYİİ
11 n E | |_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

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

Eylül ayında 
Bursa'da yapılacak 
Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı Uluslararası 
Toplantısı 
nedeniyle resim ve 
fotoğraf yarışmaları 
düzenlendi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 21-24 
Eylül tarihleri 
arasında Bursa'da 
gerçekleştirilecek 
Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı Uluslararası 
Toplantısı 
nedeniyle resim ve 
fotoğraf yarışması 
düzenledi.
Amatör ve profesy
onel tüm fotoğraf 
sanatçılarına açık 
olan fotoğraf yarış
masının konusu, 
"Sağlıklı Şehir 
Olma Yolunda 
Bursa" olacak.
Bursa il 
merkezinde bulu
nan tüm ilköğretim 
okullarının 5,6,7 ve 
8. sınıf öğrenci
lerinin katılabile
ceği resim yarış
masının konusu ise 
"Hayalimdeki

Sağlıklı Şehir 
Bursa" olarak belir
lendi.
Fotoğraflarda 
"Sağlıklı Şehir 
Olma Yolunda 
Bursa" Bursa'nın 
yansıyan "Sağlıklı 
Şehir" profilini 
ortaya çıkarmak ve 
sağlıklı bir şehir 
olma yolunda atılan 
adımları pay
laşarak, projeyi 
şehir halkına tanıt
mak için düzenle
nen yarışmaya 
başvurular başladı. 
Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı Uluslararası 
Toplantısı kap
samında 
sergilenecek ve 
ödüllendirilecek 
olan fotoğraflar, 
ayrıca Bursa 
fotoğrafçılarının 
yerel ve ulus
lararası kamuoyuna 
tanıtılmasına katkı 
sağlayacak.
Yarışmaya katılan 
tüm fotoğraflar, 21- 
24 Eylül tarihleri 
arasında Ressam 
Şefik BursalI Sanat 
Galerisi'nde 
sergilenecek.

En fazla dört eserin 
gönderilebileceği 
yarışmada 
fotoğraflar renkli 
baskı ve 18x24 cm 
ebadından küçük 
olmayacak.
Baskının arka sağ 
alt köşesine 
katılımcının adı, 
soyadı ve eser 
numarası yazılacak. 
Ayrıca katılımcının 
A4 kâğıdına adresi
ni, telefonlarını, 
fotoğraflarının 
çekim yeri ve isim
lerini yazarak, 
baskılarla beraber 
başvuru adresine 
elden teslim 
etmeleri gerekiyor. 
Yarışmaya son 
başvyru tarihi ise 
1 Temmuz 2005 
olarak açıklandı. 
Yarışmada birinciye 
1500 YTL, İkinciye 
1000 YTL, 
üçüncüye 500 YTL 
ve mansiyona da 
200 YTL verilecek. 
Değerlendirmenin 
2 Temmuz 2005 

tarihinde yapılacağı 
yarışmanın sonucu 
ise 5 Temmuz 
2005 tarihinde 
açıklanacağı 
belirtildi.
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AP’den Bulgaristan ve 
Romanya’ya yeşil ışık

Sezer, Esat ile 
bir araya geldi

Avrupa 
Parlamentosu (AP) 
Bulgaristan ve 
Romanya'nın AB 
üyeliğine yeşil ışık 
yakarken, iki 
ülkenin üyelik târi
hinin geciktirilme
sine yönelik alın
abilecek kararlarda 
görüşünün mutlaka 
alınmasını istedi. 
Genel kurulda 
yapılan oylamada, 
Bulgaristan'ın 
üyeliği için 522 
"Evet", 70 "Hayır" 
oyu, Romanya'nın 
üyeliği için ise 564 
"Evet", 59 "Hayır" 
oyu kullanıldı.
Kabul edilen karar
larda, iki ülkenin 
üye olacağı 2007 
yılına kadar belir
lenen alanlarda , 
reform çalışmalarını 
sürdürmeleri gerek
tiği belirtildi ve bu 
süreçte AP'ye her 
aşamada söz hakkı 
verilmesi istendi. 
Bununla birlikte AB 
kaynakları, AP'nin

iki ülkenin üyelik 
sürecine kadar 
yeniden söz hakkına 
sahip olmasına 
ilişkin yâsal bir zem
inin bulunmadığına, 
bu yöndeki kararın 
temenniden öteye 
gidemeyeceğine 
dikkati çekiyorlar. 
Kararlarda, iki 
ülkenin üyelik tari
hine kadar yapıl
ması istenen 
reformlara da ayrın
tılı bir biçimde atıfta 
bulunuldu. 
Bulgaristan ile ilgili 
kararda, "rüşvetle 
ve organize suçla 

mücadele konusun
da ceza yasasında 
yapılacak değişik
liğin geciktirilmeme
si" çağrısında 
bulunuldu ve "işsiz
likle mücadele . 
edilmesi ve sağlık 
hizmetlerinin 
iyileştirilmesi" isten
di.
Romanya konusun
da alınan kararda 
ise "basın özgür
lüğü ihlalleri" 
eleştirilerek, "idari 
ve yasal alanlarda 
daha fazla reform 
yapılması" çağrısı 
yapıldı.

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Suriye'deki 
resmi temaslarına 
başladı. Sezer, Şaab 
Sarayı'nda Suriye 
Cumhurbaşkanı 
Beşar Esad tarafın
dan resmi törenle 
karşılandı.
İki ülke ulusal 
marşlarının 
seslendirilmesinin 
ardından Sezer, 
Onur Kıtası'nı 
selamladı.
Karşılama sırasında 
Sezer onuruna 21 
pare top atışı 
yapıldı.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, karşılamanın 
ardından Şaab 
Sarayı'nda Suriye 
Cumhurbaşkanı 
Esad'la biraraya gel
erek baş başa

Hem saldırıyor, 
hem de feryat ediyorlar

görüştü. 
Bu arada, 
Saray'daki karşıla
mada hazır bulunan 
Suriye Başbakanı 
Naci Otri, Türk 
gazetecilerin sorusu 
üzerine, Sezer'in 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getirdi.
"Burası Sezer'in 
ikinci ülkesidir" 
diyen Otri, ziyaretin 

ikili ilişkiler açısın
dan çok güzel 
şeyler vaat ettiğini 
söyledi.
Öte yandan, 
Sezer'in ziyaretine 
basın mensüpları 
yoğun ilgi gösteriy
or. Geziyi, araların
da yabancı basının 
da bulunduğu çok 
sayıda gazeteci 
izliyor.

BAYRAM OĞLU’ N DAN
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 

’=> ELEKTRİK 
«=> SÜPÜRGELERİ

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ - CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİTLER
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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m3 daire

Ermenistan Dışişleri 
Bakanı Vartan 
Oskanyan, 
"Türkiye'nin daha tol
eranslı bir tutum 
takınmayı red
detmesinin yanı sıra 
karşı saldırıya geçm
eye çalıştığım" iddia 
etti. Merkezi 
Erivan'da bulunan 
Mediamax ajansının 
haberine göre, 
Oskanyan, Erivan'da 
yaptığı açıklamada, 
"Ankara'nın 1916'da 
yazıldığı 
ileri sürülen ve 
soykırım iddialarının 
dayandırıldığı ana 
kaynaklar 
arasında gösterilen 
'mavi kitap'ın gerçek
le ilgisi olmadığını 
açıklaması yönünde 
Londra'dan talepte , 
bulunduğunu*' 
belirterek, 
"Türkiye sadece 
saygısızca kendi tari
hini yeni baştan yaz
maya 
çalışmıyor, aynı 
zamanda başka 
ülkeleri de buna 
yöneltmeye çalışıyor"

ifadesini kullandı. "Bu 
politikanın Türk yetk
ililerin aleyhine 
döneceğine 
inanıyorum" diyen 
Oskanyan, bu tür gir
işimlerin ..sadece 
soykırım iddialarının 
uluslararası 
kamuoyunda tanın
ması yönündeki 
çabalarını .. 
güçlendireceğini 
savundu.
Türkiye'nin AB ile 
üyelik müzak
erelerinde sözde 
Ermeni soykırımının 
tanınmasının 
isteneceğine emin 
olduğunu ifade eden 
Oskanyan, "Resmi 
olarak gündeme 
gelmeyebilir, ancak 
görüşmeler 
sürecinde bir şekilde 
bu konuya değinile

ceği şüphesiz" dedi. j 
Türkiye'nin soykırım J 
iddialarını tanı- > 
masının 
Ermenistan'ın 
güvenliğinin sağlan- 1 
ması kapsamında |l 
değerlendirildiğini 
belirten
Oskanyan, "Büyük bir i | 
askeri potansiyele 
sahip olan ve Yukarı j 
Karabağ 
konusunda Azeri 
yanlısı tutum takınan-J 
bu ülke (Türkiye), -j 
Ermeni
soykırımını tanı
madıkça, biz ona 
güvenemeyiz ve 
kendi güvenlik 
koşullarımızın 
sağlanmış olduğunu £1 
hissetmeyiz" diye | 
konuştu.
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MalIHizia'ıliiiiMip Bevan dönemi uzadı
Milli Eğitim 
Bakanhğı'na bağlı 
ilk ve orta dereceli 
okullarda eğitimin, 
10 Haziran 2005 
Cuma günü sona 
ereceği bildirildi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, her 
derece ve türdeki 
eğitim ve öğretim 
kurumlarında 2004- 
2005 öğretim yılının, 
10 Haziran 2005 
Cuma günü sona 
ereceğini, 2005- 
2006 öğretim yılının 
ise 12 Eylül 2005 
Pazartesi günü 
başlayacağını belirt
ti. Bakan Çelik, 
2005-2006 öğretim 
yılı çalışma 
takvimine ilişkin bir 
genelge yayımladı. 
Genelgeye MEB'in 
2005-2006 öğretim 
yılı çalışma takvimi 
de eklendi.
İşte MEB'in çalışma 
takvimi:
"Birinci kanaat 
dönemi 12 Eylül 
2005 tarihinde 
başlayacak ve 09 
Ocak 2006 günü 
sona erecek. Yarıyıl 
tatili, 16-27 Ocak

ŞENEN Bafck re Af Malzemeleri lîcareö
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İpAğ 
Fanya

w* Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sanda! Malzemeleri

✓ Kürek
Çapa 
Macun

»s Galvenizii çivi
«e TMC sintine pompası

ve dijer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Eîkıın
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

2006 tarihleri 
arasında yapılacak. 
İkinci kanaat döne
mi, 30 Ocak 2006 
tarihinde başlaya
cak ve 12 Haziran 
2006 tarihinde sona 
erecek."
Çelik, Valiliklerin 
yeni düzenlemeyle 
ilgili Tebliğler 
Dergisi'nde yayım
lanan "Milli Eğitim 
Bakanlığı Örgün ve 
Yaygın Eğitim 
Kurumlarının Çalış
ma Takvimi" örneği 
esaslarına göre 
çalışma takvimini 
düzenlemelerini 
istedi. Çelik ayrıca, 
2006-2007 öğretim 
yılının 11 Eylül 2006 
tarihinde başlaya
cağını kaydetti ve 
ÖSS'ye girecek 
öğrencilerin 
ÖSYM'deki işlem

lerinin zamanında 
gerçekleştirilebilme
si için ÖSS 
kılavuzunda belir
tilen hükümlere 
göre yürütülrriesi 
talimatını verdi.
Ortalama yükseltme 
ve sorumluluk 
sınavlarının öğretim 
yılı sonunda yapıla
cağını hatırlatan 
Çelik, işletmelerde 
meslek eğitimi ve 
staj çalışmalarında 
görevli atölye ve 
meslek dersi öğret
menleri ile ilköğre
tim okullarında 
mesleki çalışmalara 
katılan öğretmen
lerin bu çalışmaların 
bitiminde, diğer 
öğretmenlerin ise 

,11 Haziran 2005 
tarihinde izne 
ayrılacaklarını 
bildirdi.

Kurumlar vergisinde 
15 Nisan Cuma günü 
sona erecek olan 
beyanname verme 
dönemi, 2 Mayıs 
akşamına kadar uza
tıldı.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan imzasıyla 
yayımlanan Kurumlar 
Vergisi Sirküleri ile 
Kanun gereğince 15 
Nisan mesai saati 
bitimine kadar ver
ilmesi gereken 2004 
yılına ilişkin kurum
lar vergisi beyan
namelerinde, elek
tronik ortamda 
beyanname verme

Öğretmen maaşlarından 
kesinti yapılamayacak

Öğretmen 
evlerinden tüm 
eğitim çalışan
larının yararlan
abilmesi imkanı 
getirilirken, 
maaşlarından 
bunun için aidat 
kesintisi yapıla
mayacağı açık
landı. Türk 
Eğitim-Sen, 
öğretme ne v- 
lerinde yaşanan 
bir takım hukuk
suz uygulamalara 
son verilmesi için 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'na 
verdikleri dilekçe
den sonuç 
alındığını eğitim 
çalışanlarına 
müjdeledi.
Türk Eğitim- 
Sen'den. yapılan 
açıklamada, Mart 
2005 tarihinde 
yaşanan sıkıntılar
la ilgili MEB'e ver
ilen dilekçede, 
"Öğretmenev-

işleminin ilk uygula
ma yılı olması 
nedeniyle süre uza
tımına gidildi.
Maliye Bakanlığı'nın 
yetkisi çerçevesinde, 
beyanname verme 
dönemi, verginin ilk 
taksidinin de son 
ödeme günü olan 30 
Nişan'a kadar

lerinden tüm 
eğitim çalışan
larının yararlan
ması, yaz ayların
da ağırlıklı olmak 
üzere eğitim 
çalışanı haricinde 
tesislerin kullanıl
maması, eğitim 
çalışanlarından 
aidat ve bordro 
ücreti alınmaması, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri 
çalışanları gibi 
tüm eğitim 
çalışanlarının da 
indirimli öğle 
yemeklerinden 
yararlanması" gibi 
hususlarda talep
lerin iletildiği 
belirtildi.
Sendikanın

uzatıldı.
Ancak 30 Nisan'ın 
hafta sonuna denk 
gelmesi nedeniyle, 
mükellefler, kurumlar 
vergisi beyan
namelerini 2 Mayıs 
Pazartesi akşamı 
mesai saati bitimine 
kadar verebilecekler.

talebine MEB 
Öğretmene 
Hizmet ve Sosyal 
İşler Daire 
Başkanlığı'nca 
cevâp verildiği 
kaydedilen 
açıklamada, 
Bakanlığın cevabi 
yazısında, 
"Öğretmenevleri 
Yönetmeliği'nin 
33. maddesinin 
Danıştay 5. 
dairesince iptal 
edildiğinden, 
Danıştay kararını 
takiben, personel 
ve öğretmenlerim
izin maaşlarından 
aidat kesilmesi 
uygulamasına son 
verilmiştir" 
denildiği bildirildi.
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SHP ve ANAP’a Sezer yardımı
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
siyasi partilere 
yardımı düzenleyen 
5325 sayılı 'Siyasi 
Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun'u 
veto etti. Sezer'in 
vetosu ile milletvekili 
transfer ederek 
Meclis'te temsil 
imkanı bulan SHP ve 

। ANAP'ın Hazine 
yardımı almasının 
önündeki engel kalktı. 
Sezer, veto 
gerekçesinde, 
demokratik yaşamın 
vazgeçilmez öğeleri 
olan siyasal partilere 
devlet yardımı yapıl* 
masının, anayasal 
önemi yanında, 
demokratik düzenin 
gereği olduğunu 
belirterek, söz konusu 
düzenlemenin 
Anayasa'ya aykırı 
olduğunu 
bildirdi.Cumhurbaş- 
kanlığı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Sezer küçük partilere 
Hazine yardımının 
yapılmasını kesen 
düzenlemeyi Meclis'e 
iade etti. Sezer, veto 
gerekçesinde,

Anayasa'nın 2. mad
desinde Türkiye 
Cumhuriyetinin 
demokratik bir devlet 
olduğu, 5. mad
desinde devletin 
demokrasiyi korumak
la görevli bulunduğu, 
68. maddesinin 
ikinci fıkrasında 
siyasal partilerin 
demokratik yaşamın 
vazgeçilmez öğeleri 
olduğu, bu maddenin 
son fıkrasında da 
siyasal partilere 
devletin yeterli . 
düzeyde ve hakça 
mali yardım yapacağı, 
bu yardımın bağlı ola
cağı ilkelerin yasayla 
düzenleneceğinin 
belirtildiğini vurgu
ladı. Her siyasalpar- 
tinin amacının, ikti
dara gelip, parti pro
gramı çerçevesinde 

çözüm önerilerini ve 
projelerini yaşama 
geçirerek ülkeyi 
yönetmek öldüğünü 
belirten Sezer, "Halkın 
siyasal partilere ve 
siyasal yaşama 
ilgisinin yeterli 
olmadığı durumlarda, 
girişilen iktidar 
yarışında siyasal par
tilerin parasal kay
nakları arasındaki 
büyük eşitsizlikler, 
ulusal istencin seçim 
sonuçlarına adil 
biçimde yansımasına 
engel oluşturabilmek
tedir. Bu nedenle, 
demokratik yaşamın 
vazgeçilmez öğeleri 
olan siyasal partilere 
devlet yardımı yapıl
ması, anayasal önemi 
yanında, demokratik 
düzenin gereğidir"' 
dedi.

Sendikalar, okul, hastane 
ve tesis yapabilecek

Sendikalar, okul, 
hastane ve spor 
tesisleri ile rehabil
itasyon merkezleri 
yapabilecek.
Sendikalar 
Kanunu'nun Bazı 
Maddelerinin 
Değiştirilmesine 
Dair Yasa Tasarısı, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi.
Yasaya göre, 
sendikalar, üyelik 
şartı aranmaksızın, 
nakit mevcutlarının 
yüzde 25'ini aşma
mak kaydıyla ve 
genel kurul kararıy
la ilgili bakanlıklara 
devretmek üzere 
eğitim, sağlık ve 
spor tesisleri ile 
rehabilitasyon 
merkezleri yapa
bilecek. Ayrıca, 
sendikalar, yurt 
içinde ve dışında 
yangın, su baskını, 
deprem gibi doğal

afetlerde doğrudan 
veya yetkili 
makamlar 
aracılığıyla afet 
bölgesinde konut, 
sağlık, eğitim tesis
leri yapabilecek, bu 
amaçla kamu 
kurum ve kuru
luşlarına ayni ve 
nakdi yardımda 
bulunabilecek. 
CHP Kocaeli 
Milletvekili İzzet 
Çetin, tasarı 
üzerinde yaptığı 
konuşmada, 
değişikliğin bir işv
eren sendikasın
dan gelen talep 
üzerine gerçek

leştirildiğini, işçi 
sendikalarının da 
bunu kendilerine 
örnek alması 
gerektiğini söyledi. 
Düzenlemeye karşı 
çıkan Çetin, daha 
önce verilmiş bir 
hakkın yok 
sayılarak yeni bir 
düzenleme yapıl
masının Meclis'e 
yakışmadığını ifade 
etti.
Tasarının yasalaş
masının ardından 
Başkanvekili 
Nevzat Pakdil, bir-1 
leşimi yarın saat 
14.00'te toplanmak 
üzere kapattı.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için
rezervasyonlarımız başladı I e 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI I ;

REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ [ ;
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Kredi kartı faizleri %179.7
Bankaların kredi 
kartına uyguladığı 
faizler, hala yüksek 
düzeylerde 
bulunuyor.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK), 
31 Mart 2005 itibarıy
la Türkiye'de 20 
bankayı kapsayan 
verilerine göre, kredi 
kartına en yüksek 
aylık faiz yüzde 8.95, 
yıllık bileşik ise 
yüzde 179.7 
düzeyinde 
bulunuyor.
Bunu aylık yüzde 
6.48 ve yıllık bileşik 
yüzde 112.4 ile ikinci 
bir banka izlerken, 
yüzde 6.45 ve 111.7 
faiz oranları ile bir 
başka banka üçüncü 
sırada yer alıyor.
Verilere göre 6 banka 
ise kredi kartlarına 
aylık yüzde 6.25 ve 
yıllık bileşik yüzde

107 faiz uyguluyor. 
Mart sonu itibarıyla 
kredi kartına aylık ve 
yıllık bazda en düşük 
faizi uygulayan 
bankanın faizleri ise 
aylık yüzde 4.44 ve 
yıllık bileşik faizi 
yüzde 68.4 olarak 
belirlendi.
BDDK'ın verilerine 
göre, 31 Mart tarihi 
itibarıyla 20 bankanın 
aylık 
faiz oranının 
aritmatik ortalaması 
yüzde 5.80, 
ağırlıklı ortalaması 
ise yüzde 6.07 oldu. 
Aynı dönemde, 20 
bankanın kredi kart

larına uyguladığı yıl
lık bileşik faiz 
oranının aritmatik 
ortalaması yüzde 
96.7, ağırlıklı 
ortalaması ise yüzde 
103.3 olarak tespit 
edildi Yıllık bileşik 
faiz
oranları, bankalarca 
aylık olarak bildirilen 
faiz oranları 
üzerinden BDDK 
tarafından hesa
planıyor.
Bu oran gösterge 
niteliği taşırken, 
bankalarca uygu
landığı anlamına 
gelmiyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan uyarı

Uluslararası kredi
derecelendirme
kuruluşu Fitch 
Ratings, küresel 
piyasalarda likidite 
daralmasının 
Türkiye'nin dış 
finansman ihtiyacını 
karşılamasını 
güçleştirebileceğini 
ileri sürdü.
Kuruluşun "Türkiye- 
Daha Zor Ortamda 
Finanslama" başlıklı 
raporunda, 
Türkiye'nin cari 
açığını finanse 
etmekte kısa dönemli 
ve 
piyasa hareketlerine 
duyarlı araçlar kul
lanmasının potan
siyel risk 
doğurduğu iddia 
edildi.
Küresel faiz oran
larında devam 
edegelen değiş
menin ve 
yatırımcıların 
gelişmekte olan 
piyasalardaki riskler
den kaçınma 
duyarlılığının art

masının Türkiye'nin * 
kırılganlığını artırdığı 
ileri
sürülen raporda, bu 
durumun gelecek 
hafta ve aylar için, 
ekonomi
politikası uygula
malarında Türkiye 
hükümetinin hata ya 
da rehavet 
payını daralttığı 
kaydedildi.
CARİ AÇIK ŞÜPHE 
YARATTI
Raporda, Türkiye'nin 
ekonomik programı 
uygulamaktaki 
gecikmelerinin, hatırı 
sayılır büyüklükteki 
cari açığının ve yük
sek 
dış finansman 
gereğinin küresel

mali piyasalarında 
şüphe yarattığı 
ileri sürüldü. 
Fitch Ratings'in 
raporunda, ekonomik 
büyümede bir 
yavaşlamanın ve 
ihracat hacminin 
yüksek 
seyretmesinin 
beklenmesine 
rağmen, yüksek 
petrol fiyatlarının 
cari açığın daraltıl
masını güçleştire
ceği ve < 
Türkiye'nin 2005 
yılında da Gayri Safı 
Yurtiçi Hasılası'nın 
(GSYİH) 
yüzde 5.1’i oranında 
cari açık vereceği 
tahmini yer aldı.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Antranörsüz Takımlar
Dostlarımdan biri bana; 

Gemlik’te bazı kişi veya kişi
lerin, antranörü olmayan klüp
leri, Antranör’ler Derneği’ne 
şikayet etmişler diye söyledi.

Kendi kendime şöyle 
düşündüm; acaba doğru mu 
yapıldı? yoksa yanlış mı 
yapı İdi? bu soruları kendime 
sordum ve cevaplarımda 
kendim vermek zorunda 
kaldım.

Hep ben soru soracak değil
im ya!..

Doğrumu yapıldı? Bir duru
ma göre doğru. Nedenleri ise; 
Madem ki yasal bir kurum 
kurulmuş ve bu kuruma iştirak 
edenlerin kendilerine birer 
katılım belgesi verilmiş ise bu 
kurumun çalışabilir tüzüğüne 
uyması gerekir.

Yani antranörü olmayan 
takım veya takımlar antranör 
almak mecburiyetindeler.

Yanlış olan taraf ise; bazı 
kulüplerin, bu tür antranörlere 
verecek parasının olmayışı.

Sıradan antranörlerden hiç 
bir fayda göremedikleri ve bu 
kişilerin takıma bir faydası 
olmadığından bu yolu seçmiş 
olabilirler.

Şimdi doğru oturup doğru 
yazmak gerekiyorsa, bu sutün- 
da bunun açıklamasını 
yapalım:

Bir haftalık kurba bugün 
ortaokul mezunu olanlar dahil, 
belli bir miktar para yatıran 
herkes katılabiliyor.

Bakın şimdi! Bu kursuyer- 
leri ikiye ayıralım; birincisi fut
bol oynamışlar, ikinci grup ise 
futbol oynamamışlar.

Futbol oynayanlar bu işe er 
çabuk adapte olan kişilerdir.

Bu kişiler, hareketleri daha 
önceden yaptıkları için, kurs 
hocalarına kolayklık sağlarlar.

Yanhz bu kişilere anatomi, 
sporcu sağlığı, psikoloji, tahta 
ve saha içi taktik ağırlıklı ders
leri kolaylıkla geçebilirler.

İşte bu antranörlerden

■■■ GUM.UK SİYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ

MU?

takımlar fayda sağlarlar. Eğer 
bu kişiler ciddi ve titiz çalıştığı 
sürece hem kendine hem de 
bulunduğu yörenin takımlarına 
faydalı olurlar.

Futbol oynamamış kişiler 
için ben peşin peşin yazıyo
rum;

Her ne kadar bir haftalık 
antranör kursunu birinci bitir- 
seniz dahi, benim naçizane 
görüşüm, en az beş sene 
kadar bir teknik direktör altın
da çalışması gerekir.

Neden? Düşünün bir kere, 
sahanın belirli yerlerinden 
yapılan duran top atışlarını, ilk 
olarak siz yapıp, ‘işte çocuklar 
topa buradan böyle vuracak
sınız’ diyebilecekmi?

Koskaca bir HAYIR!
Düşünün, futbolcunun biri 

“Hocam bir kere siz vurun da 
biz görelim" derse, ki diyecek
lerdir.

Kritik pozusyonlarda vardır. 
Bunları sahada gösterebilecek- 
mi?

Genç takım antremanını 
izliyorum. Kafile çift sıra ısın
ma turlarında, kafilenin başın
da takım kaptanı. Antranör 
kaptanı yanına çağırıyor ve 
şöyle diyor;

-Bu hafta önemli bir maç 
var, çocuklara yüklen.

İşte olmadı bu bilgiyle bu 
gençler çalıştırılamaz.

Hiç ses çıkartmadan uzak
laştım. Hatayı söylediğinizde 
(bizler diplomasız kişileriz 
ancak 14 sene futboloy- 
nadığımız unutulmamalı) 
işimize karışıyor derler.

İşte madem bir antranör 
cemiyeti var. Onların dediği 
olur.

İster futbpl oynamamış, 
istersede okuma yazma bilmiy
or olsunlar. Sonuçta onların 
dediği olur. (Bizim bölgemizde 
bir tek Körfezspor’un 
antranörü yok.)

Bu sebelerden de piyasada 
antranör bolluğu var.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

GUM.UK
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Çocuğunuzu yatağınızdan kovarak uzaklaştırmayın
Ayaklarının 
üzerinde durmayı 
öğrendikleri andan 
itibaren minik yara
mazların en büyük 
zevklerinden biri 
anne - babalarının 
yatağına girmek 
oluyor. Bunu baştan 
yasaklamah mı 
yoksa izin vermeli 
mi? Hangi yaşta ve 
nasıl yatakları ayır
mak gerekiyor? 
Sah gecesi saat 
03.00. Çıplak çocuk 
ayakları koridoru v 
arşınlıyor. 
Koltuğunun altına 
en sevdiği ayıyı 
sıkıştırmış halde 2 
yaşındaki Buse, 
anne - babasının 
yatağına geliyor ve 
ağlamaklı bir sesle 
'Buse anne, baba ile 
yatmak istiyor' diyor 
ve ekliyor 'Buse 
korktu'. Annesi iç 
geçirip hemen 
kenara çekiliyor. 
Küçük kız kocaman 
bir gülümse ile yor
ganın altına girip, 
anne ve babasının 
aksine hemen 
uykuya dalıyor. 
Ebeveyn yatağında 
yatmak istemeyen 
hemen hemen 
hiçbir çocuk yoktur. 
Çoğu zaman ayak
landıklarında, yani 
1,5-2 yaşındayken 
meraklanmaya 
başlarlar.
Uzmanların bu 
konudaki görüşleri 
şöyle: "Özellikle 
geceleri saat 02.00 - 
04.00 arasında bu 
durumun yaşan

ması olası. Çünkü 
bu zaman dilimi 
içinde anne - 
babalarının yakın
lığını ararlar. Bu da 
çok normal bir 
içgüdü." 
Azarlayıp yatağına 
geri göndermeyin 
Olayın trajik 
bölümü, bu duru
mun yetişkinlerin 
en derin uykuda 
olduklarında, bir 
başka deyişle en 
çok dinlenmeye 
ihtiyaç duydukların
da gerçekleşmesi. 
Peki tam uykunun 
en derin 
yerindeyken 
yatağınızın başında 
çaresiz ve ağlamaklı 
bir çocuk varsa ne 
yapmalı? O saatte 
çocuğa eğitim ver
meye çalışmak her
halde her iki taraf 
için de en kötü 
seçenek olacaktır. 
Çocuğunu azarlayıp 
derhal yatağına geri 
dönmesini 
söyleyenler kesin 
olarak iyi bir şey 
yapmıyor, çünkü 
çocuğun güveni 
böyle bir tavır 
karşısında yıkılıyor. 
'Aile yatağı* ne 
kadar büyük olursa 
olsun onu paylaş
mak herkesin harcı 
değil. Minik yara
mazı kollarınızın 
arasına alıp yatmak 
çok güzel olsa da, 
durum süreklilik 
kazandığında çoğu 
zaman eşlerin 
arasını açıyor.
Ayrıca çocuklar için

de her gece kala
balıkta ve bir 
başkasının yatağın
da yatmak alışkanlık 
haline geliyor. 
Öyleyse doğru 
çözüm hangisi? 
Buse'nin anne ve 
babası küçük kızın 
kabus gördüğünde 
onlarla yatmasına 
izin verdiler. Ama 
bir şartla, uykuya 
dalar dalmaz onu 
kendi yatağına geri 
götürmeye karar 
verdiler. Değişmeli 
olarak onu yatağına 
geri götürme 
görevini üstlendiler 
ve bu yöntem işe 
yaradı. Çünkü Buse 
artık eskisi kadar 
sık yataklarına 
gelmiyor ve huysu
zluk yapmıyor. 
Çocuklar okula 
gidecek yaşa 
geldiklerinde böyle 
vakalar daha az 
yaşanıyor. Kendi 
yatak odaları onlara 
daha heyecan verici 
geliyor ve kendi 
özgür alanları 
olduğu için burada 
daha mutlu oluyor

lar. Ama yine de 
arada bir yatağınıza 
gelebiliyorlar. Çoğu 
zaman da kabus 
gördüklerinde. 
Uzmanlar bu konu
da uyarıyor: "Kabus 
görmüş olan çocuk
lar kesinlikle kendi 
yatağına gönder
ilmemen. Çünkü 
daha büyük olan 
çocukların da 
şefkate ihtiyaçları 
var." Çocuk odası, 
ev müsait ise 
ebeveynlerin yatak 
odasına yakın 
olmalı. Daha küçük 
çocuklar için 
kapıların hafif aralık 
bırakılması da 
rahatlatıcı olabilir. 
Mümkün olduğunca 
sakin ve huzurlu bir 
ortam yaratmaya 
çalışın. Bazı durum
larda çocuğun 
geceleri uyanması, 
sadece her şeyin 
yolunda olup 
olmadığını kontrol 
etmek için 
geliştirdiği bir rituel 
de olabilir. Zamanla 
geceleri her şeyin 
yolunda olduğunu

gördükçe daha az 
uyanmaya başlaya
caktır.
Çocukların yatağa 
gelme alışkanlık
larını değiştirmek 
için deneyebile
ceğiniz bir başka 
yöntem de; onlarla 
bir günü karar
laştırıp sadece o 
gün,onları 
yatağınıza almak. 
Yine de ara sıra bu 
kuralı bozabilirler, 
ama zamanla her 
şey yoluna girecek 
ve bir düzene otura
caktır.
Uzmanlar cevap
landırıyor 
1- Çocuklar hangi 
yaşta ayrı bir yatak
ta yatmalı?
Aslında en başın
dan ayrı bir yatakta 
yatmaya alışmalılar. 
Bunun dışında en 
geç 3 - 4 yaşından 
sonra odalar ayrıl- • 
malı. Elbette burada 
da istisnalar var. 
Anneler geceleri 
çocuklarını 
emzirmek için 
yataklarına aldıktan 
sonra uyuyakala- 
bilirler. Bu da büyük 
bir sorun değil. 
Tabii uyanır uyan
maz miniği derhal 
kendi yatağına 
götürmek koşulu 
ile. Daha büyük yaş
taki çocuklar ara 
sıra anne - babaları
na geldiklerinde 
orada uyumaları 
sorun yaratmaz. 
Ama burada da yine 
aynı kural geçerli: 
Uyuduktan sonra

onları kendi yatak
larına götürmek.
2- Bir çocuk için 
kendi yatağında yat- 
mayr öğrenmek 
neden önemli? 
Minikler bu 
davranışla kendi 
ayakları üzerinde 
durmayı öğreniyor
lar. Bu gelişmeleri 
için önemli bir 
adım. Korunmaya 
ihtiyaçları olduğu 
inkar edilemez bir 
gerçek, ama sadece 
bu nedenle onları 
kendinize bağımlı 
kılmak doğru değil. 
Ayrıca yatağa 
eşinizin değil de 
çocuğunuzun hakim 
olması ilişkinizi de 
bozar. Birçok ilişki 
bu sebepten dolayı 
sarsılıyor.
3- Geceleri uyan
malarını önlemek 
için ne yapılabilir? 
Onlara hemen 
neden sizin 
yatağınızı tercih 
ettiklerini sorun. 
Cevap eğer "Senin 
yorganın daha 
güzel" gibi bahanel
er olursa, hemen 
ona da aynısını 
temin etmeye 
çalışın. Daha büyük 
çocuklar için kork
tuklarında yakabile
cekleri bir gece lam
bası yardımcı ola
bilir. Böylece her 
şeyin yolunda 
olduğunu görüp 
rahatça tekrar 
uyuyabilirler. Tabii 
buna alışmaları 
gerekiyor.

Anne karnındaki bebeğe yakın takip
Anne karnındaki 
bebeğe yakın takip 
13.04.2005 12:30 - 
Bu haber 444 kişi, 
Mynet Haber bugün 
371.070 kişi tarafın
dan okundu 
İSTANBUL (İHA) - 
Hamileliğin son 
zamanlarında ve 
doğum sırasında 
anne karnındaki 
bebeğin sağlığı 
büyük önem taşıyor.

________ —---------------

Pek çok teknolojik 
yöntem olmasına 
rağmen elde edilen 
bulgular bazen 
yetersiz kalabiliyor. 
En son yöntem olan 
’Fetal 
Monitorizasyon'la, 
anne karnındaki 
bebeklerin sağlık 
halinin değer
lendirilmesi veya 
takip edilmesi artık 
daha kolay. Bu yön

temle amaç, bebek
lerin rahim içinde 
yeterli oksijene 
sahip olduklarım 
göstermek ve 
"hipoksi" veya 
"asfiksi" olarak 
adlandırılan yetersiz 
oksijenlenmeyi 
erkenden tespit 
edip bebek 
üzerindeki yakın ve 
uzak dönem riskleri
ni en aza indirge

mek.
Acıbadem 
Hastanesi Kadıköy 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı, 
Yüksek Riskli 
Gebelikler Klinik 
Sorumlusu Doç. Dr. 
Arda Lembet, yap
tığı açıklamada, 
'Eksternal (dışarı
dan) ve İnternal 
(içeriden) 
Monitorizasyon*

olarak iki türlü 
bebek sağlığı takip 
sistemi bulun
duğunu belirterek, 
"Dışarıdan izlemle 
bebek kalp hareket
leri ve rahmin 
kasılması ( 
doğum ağrıları) 
ancak dolaylı 
olarak, yani dışarı
dan annenin karnı
na yerleştirilen ciha
zlarla takip

edilebilmektedir..Bu 
yöntemin alternatifi, ] 
bizim de Acıbadem 1 
Hastanesi Yüksek 
Riskli Gebelikler 
Servisi ve Doğum 
Bölümü'nde uygula* 1 
maya başladığımız, i 
farklı aşamalardan j 
oluşan internal 
izlem veya doğru- » 
dan doğum izlem ve 
takip yöntemidir1' L 
dedi.
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Bebeğin çabuk yorulmasına dikkat
Uzmanlaş, 
Türkiye'de her yıl 12 
bin bebeğin kalp 
hastası olarak doğ
duğunu belirterek, 
"Bazı kalp ameliyat
larının yapılması 
zamanla sınırlı oluy
or. Bebeğinizin 
çabuk yorulup, 
morarması ve 
gelişme geriliği 
yaşaması kalp 
hastalığının belirtisi 
olabilir" dedi.
Pediatri Kalp 
Cerrahisi Uzmanı 
Doç. Dr. Ahmet Ş. 
Mercan, çocuk kalp 
sağlığı hakkında 
aileleri uyardı.
Türkiye'de 12 bin 
bebeğin kalp has
tası olarak doğ
duğunu anlatan 
Mercan, "Çocuk 
kalp ameliyatlarının 

SİNEMASINDA KINSEY ■ BEBEK (SEEDOF CHUCKY) 
|bu hafta Rez. Tel: 513 64 06
eiu atlas OLUM PROVASI ■ ROBOTLAR
SİNEMASI NDA Dû, Td.cnniM

BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

yapıldığı merkez 
sayısının az 
olmasından dolayı, 
bu bebeklerden 
sadece 2 bini 
ameliyat şansını 
elde edebiliyor. Her 
doğan bebek doğ
duğu anda rutin 
olarak bir çocuk 
doktoru tarafından 
muayene edilme
lidir. Bazı kalp 
ameliyatlarının 
yapılabilmesi 
zamanla sınırlıdır. O 
yüzden aile hastalığı 
geç fark ederse, 
bebek gereken kalp 
ameliyatını olamaya
cağı için ya kısa 
süre sonra hayatını 
kaybedecek veya 
ideal olmayan başka 
bir ameliyat yapıl
mak zorunda kala
cak ve yaşadığı süre

boyunca bunun 
sıkıntısını çekecek
tir. Doğduğu anda 
çocuk doktoru 
tarafından muayene 
edilemeyen çocuk
ların da muhakkak 
uygun bir zamanda 
muayene ettir
ilmeleri gerekir. 
Çünkü birçok kalp 
hastalığı yıllar boyu 
hiçbir belirti verme
den durabilir" dedi. 
Doç. Dr. Ahmet 
Mercan, Türkiye'de 

çocuk kalp hastalık
ları ile ilgili genel bir 
bilgi bankası bulun
madığını ifade 
ederek, "Bununla 
beraber, çocuk kalp 
ameliyatlarının çok 
yapıldığı kliniklerde 
görülen anomaliler
den en sık rast- 
lananı, halk arasın
da 'kalbin delik 
olması' diye tarif 
edilen, kulakçıklar 
ve karıncıklar 
arasındaki deliktir. 
Rıınıınla hprahpr 
akciğere giden 
damar darlıkları, 
akciğere ve vücuda 
giden damarların 
tersten çıkması, 
kalpte delikle 
beraber akciğere 
giden damarın dar 
veya tam tıkalı 
olması gibi sorunlar 
sık görülür” diye 

konuştu. 
Çocuklarda ve 
bebeklerde ameliyat 
için yaş ve ağırlık 
gibi bir sınırlama 
olmadığını kayde
den Mercan, "İhtiy
acı olan yeni doğan 
bebeklerde doğ
duğu saat bile 
ameliyat yapılabilir. 
Hatta, 500-600 
gramlık prematüre 
(erken doğmuş) 
bebeklere bile 
ameliyat yapılabilir. 
Bazı kliniklerin 
ameliyat için 
"Çocuk 5 kilogram 
olsun da ondan 
sonra ameliyata 
alalım" demeleri, 
kliniklerin çocuk 
ameliyatların
daki tecrübesi
zliğinden kay
naklanmak
tadır ve 
ameliyat için 
bekleyen 
bebekleri hay
ati tehlike 
içinde bırak
maktadır. Bir 
bebeğin kalp 
hastası 
olduğundan 
şüphelenilme- 
si, ilk olarak

bebeğin annesini 
veya biberonu iyi 
emmemesi ile ken
dini gösterir. Bebek 
çabuk yorulur, 
morarması olabilir. 
Daha sonraki aylar
da ise, gelişme ger
iliği, kilo alamama 
ile aileyi şüphe
lendirir. Kalple ilgili 
her sorun için belir
tiler farklı olmasına 
rağmen, ileri 
safhalarda bayılma 
nöbetleri, morarma
da artma, düşkün
lük, efor kapa
sitesinde azalma 
görülebilecek bulgu
lardır" açıklamasın
da bulundu.

i 
I 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

i

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 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 NİSAN PERŞEMBE 

MURAT ECZANESİ
İstiklal Cad. No: 82
Tel: 514 37 63

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2106 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Altın kelebek sahibini buldu
Bu yıl 32'incisi 

yapılan ödül töre
nine, sanat, iş ve 
basın dünyasından 
yaklaşık 2 bin dav
etli katıldı.
“32. Altın Kelebek 
TV Yıldızları 
Yarışması”nda ödül 
kazananlar şunlar: 
En iyi kadın 
sunucu; Ebru Akel 
En iyi erkek 
sunucu; Cem 
Davran 
En iyi kadın haber 
sunucusu; Sonay 
Dikkaya 
En iyi erkek haber 
sunucusu; Ali Kırca 
En iyi haber pro
gramı; Teke Tek 
En iyi yerli dizi; 
Yabancı Damat 
En iyi kadın.oyun
cu; Sanem Çelik 
En iyi erkek oyun
cu; Ozcan Deniz 
En iyi komedi 
dizisi; Avrupa 
Yakası
En iyi kadın komedi 
oyuncusu; Gülse 
Birsel
En iyi erkek komedi 
oyuncusu; Ata 
Demirer

En iyi yarışma pro
gramı; Miras 
En iyi talk show; 
Beyaz Show 
En iyi spor pro
gramı; 90 Dakika 
En iyi magazin pro
gramı; Özel Hat 
En iyi kültür-sanat 
programı; Karalama 
Defteri En iyi Türk 
Halk Müziği kadın 
solist; Rojin 
En iyi Türk Halk 
Müziği erkek solist; 
Yavuz Bingöl 
En iyi Türk Pop 
Müziği kadın solist; 
Sezen Aksu 
En iyi Türk Pop 
Müziği erkek solist; 
Kayahan
En iyi fantezi müzik 
kadın solist; Sibel 
Can
En iyi fantezi müzik 
erkek solist; 
Mahsun Kırmızıgül 
En iyi müzik grubu; 
Mor ve Ötesi 
En iyi çıkış yapan 
grup; Manga 
En iyi çıkış yapan 
kadın solist; 
Gülşen
En iyi çıkış yapan 
erkek solist; Yalın

En iyi k 
Sanem Çe

oyuncu / i
~ıSSeçildi4p

En iyi klip; 
İsyankar/Hakan 
Yonat
Yılın şarkısı; Of 
Of/Nazan Öncel 
Yılın TV olayı; 
Gelipim Olur 
musun ve-Size. 
Anne Diyebilir 
miyim.
Ayrıca, “Çember
imde Gül Oya” 
dizisi “senaryo”, 
“Sihirli Annem” 
•dizisi “efekt”, 
“Kokpit” programı 
“sektör” dallarında 
Jüri Özel Ödülü'ne 
değer görüldü.
“Türk Sanat 
Müziği'ne Destek 
Yılı Özel Ödülleri” 
ise Müzeyyen 
Senar, Muazzez 
Abacı, Emel Sayın, 
Safiye Soyman, 
Adnan Şenses ve 
Ahmet Özhan'a 
sunuldu.

DM Hava soğuyacak
Yaz gibi bahar 
havası yerini 
yağışlı ve soğuk 
havaya bırakıyor. 
Yazdan kalma 
günler yerini 
yağışlı havaya 
bırakıyor. Hava 
sıcaklığı, yarın 
tüm yurtta 
hissedilir dere
cede (5-7 derece) 
azalarak, mevsim 
normalleri civarın
da seyredecek. 
Güney Ege'de 
özellikle Aydın ve 
Muğla'da yarın 
kuvvetli rüzgarla 
birlikte etkili yağış 
görüleceği bildiril
di.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
uyarıya” göre, bu 
gece Ege 
kıyılarında başlay
acak yağışlar, 
yarın Güney 
Ege'de etkili ola

cak. Özellikle 
Aydın ve Muğla'da 
kuvvetli rüzgarla 
birlikte etkili 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Güney Ege'de 
beklenen etkili 
yağış nedeniyle 
ilgililerin ve 
vatandaşların ted
birli olmaları 
gerekiyor.
Bu arada yarın ve 
15 Nisan Cuma 
günü Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, 
İç Anadolu'nun 
kuzeybatısı ve 
Batı Karadeniz'de, 
öğleden sonra da 
Doğu 
Anadolu'nun 

kuzey ve doğusu 
ile Güneydoğu 
Anadolu'nun 
doğusunda 
"mevsime uygun 
kısa süreli lokal 
sağanak yağışlar” 
görülecek.
Halen yurdun 
büyük bir 
bölümünde 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden hava 
sıcaklığı da yarın 
tüm yurtta, Cuma 
günü ise Doğu 
kesimlerde 
hissedilir dere
cede (5-7 derece) 
azalarak, mevsim 
normalleri civarın
da seyredecek.

Partimizin 2. Olağan Kongresine Bizzat Katılarak, Çelenk Gönderen, Telgraf Çeken

*

Kurşunlu Belediye Başkanı, Bayram DEMİR 
Küçükkumla Belediye Başkanı, Eşref GÜRE 
Umurbey Belediye Başkanı, Fatih Mehmet GÜLER 
AKP İlçe Başkanı Enver ŞAHİN ve Yönetimi 
CHP İlçe Başkanı Erdem AKYÜREK ve Yönetimi 
DYP İlçe Başkanı Faruk GÜZEL ve Yönetimi 
MHP İlçe Başkanı Mehmet KAYAOĞLU ve Yönetimi 
ANAP İlçe Başkanı Ferhat KURT ve Yönetimi 
DSP İlçe Yönetimi
Muhtarlar Dernek Başkanı, İdris KURT
Eşref Dinçer Mahalle Muhtarı, M. Eşref ŞENER 
Osmaniye Mahallesi Muhtarı, Nevres ATALAR 
Kayhan Mahallesi Muhtarı, Şükrü BEKİ 
Demirsubaşı Mah. Muhtarı, Necmettin ŞANLI 
Ata Mahallesi Muhtarı, Nizamettin ÖZKUL

w 
*

Orhaniye Mahallesi Muhtarı, Arif VURAL .
Güvenli Köyü Muhtarı, İbrahim DURAN 
Fevziye Köyü Muhtarı, İbrahim ÖZDEMİR 
Katırlı Köyü Muhtarı, İbrahim KÖSE 
MHP Belediye Meclis Üyesi, Osman DOĞAN 
Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Osman DURDU 
Erzurumlular Kül. ve Day. Der. Bşk. Kadir ÖZAYDIN ve Yön. 
Giresunlular Kül. ve Day. Der. Bşk. Dursun YİĞİT ve Yön. 
İşçi Emeklileri Dernek Yönetimi
Balıkçılar Derneği Başkanı, Hüseyin DALAREL 
Eğitim Bir-Sen Şube Bşk. Şükrü SUBAŞI ve Yönetimi 
Türk Eğitim-Sen Şube Bşk. Şakir EKER ve Yönetimi 
Özel Şifa Polikliniği
Özbir Zeytincilik Yön. Kurl. Bşk. Emrullah Özaydın’a 
Basın Mensuplarına

Ayrıca Kongremizde Görev Yapan; İlçe Seçim Kuruluna, Emniyet Teşkilatımıza, 
Bizleri Yalnız Bırakmayan Çok Kıymetli Gemlik Halkımıza 

En içten Dileklerimizle , Şükranlarımızı Arz Eder, Saygılarımızı Sunarız.
Recep AYGÜN J

Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel Karacaali Köyü elektrik sorununu Bakan’a sordu

Unakıtan^Elektnk şebekesi yenileneçelÇ
Cumhuriyet Halk Partisi’nin en çok soru önergesi veren milletvekillerinden Kemal Demirel, bu kez de Karacaali Köyü‘nün elektrik 
şebekesinin ne zaman yenileneceğini Maliye Bakanına sordu. Bakan Kemal Unakıtan, şebekenin yenileneceğini söyledi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
15 Nisan 2005 Cuma gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Tüzmenbuğunı çemizde
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, bugün BTSO 
da gerçekleşecek olan “Türkiye Kazakistan 
Ticari İlişkileri” konulu toplantı için Bursa’ya 
gelecek. Bakan Tüzmen, Serbest Bölgede 
bulunan Gemlik Gümrük Müdürlüğü hizmet 
binasında yapılan, kapasite ve hacmiyle 
Türkiye’nin en büyük Gemlik Gümrük 
Labratuvarını hizmete açacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Katlı Otopark altına taşınan Kapalı Çarşı esnafından 
bazıların işyerlerine sızan su akıntısı, Belediye tarafın
dan önlenmeye başlandı. Esnaf, gazetemizde çıkan 
haberden sonra Belediyenin harekete geçtiğini söyledi.

Doğalgaz başlıyor
Doğalgazın Gemlik’e getirilmesi için uzun 

yıllar uğraşıldı.
Eski Başkanlardan Hakkı Çakır döne

minde, Umurbey sırtlarından çevremizdeki 
Borusan ve Azot Fabrikalarına doğalgaz 
getirildi. Çevrim istasyonu kuruldu.

Hatta buradan Sunğipek Fabrikasına 
kadar gaz geldi.

Hani derler ya, burnumuzun ucuna kadar 
geldi. Ama, biz konutlarımıza alamadık.

Gazın yetersiz olduğu söylendi.
Şehir şebekesinin fizibilitesi sonucu 

maliyeti kurtarmayacağı bildirildi.
Nurettin Avcı döneminde ise, bu konuda 

şirket bile kuruldu.
Yabancı ortak arandı.. Ama olmadı.
BOTAŞ’ın tekelinde olan doğalgaz, 

İMF’nin diretmesi sonucu özelleştirme kap
samına alınınca, Gemlik’in önü açıldı.

Bildiğiniz gibi doğalgaz, geçtiğimiz yıl 
Nisan aylarında özelleşti.

Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş. adlı bir 
firma, Gemlik doğalgazını getirme ve satma 
yetkisini Enerji Dağıtım Yüksek 
Kurulundan ihale ile aldı.

Çalışmalar tamamlandı. GEMDAŞ adlı 
belediye ortaklı bir de şirket kuruldu.

GEMDAŞ doğalgazı getirmek için kazılara 
başladı. Eğer verilen sözler tutulursa bu kış 
ilçemizin büyük bir bölümüne gaz verile
cek.

Ne diyelim. Allah razı olsun.___________

Belediye Kapalı 
Çarşısının boşaltıl
masından sonra yeni 
işyerlerine taşınan es 
nafın işyerlerine girer 
girmez sorunları da 
başlamıştı.
Bazı işyerlerine üst kat
tan su sızması, esnafı 
zor durumda bırakmıştı. 
Gazetemizde konunun 
haber yapılmasından 
sonra, Belediye kolları 
sıvadı ve sızıntıyı 
giderecek önlemleri aldı. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi 3’de Katlı Otopark üzerinde bulunan deprem genleşme kanallarından alttaki 
işyerlerine sızân suyu önlemek için dün Belediyece çalışma başlatıldı.

Faruk Güzel yerel basına yemek veriyor
Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel yarın 
akşam saat 20.oo 
de Milton 
Restaurant’ta 
Gemlikli gazeteci 
lerle yemekte 
biraraya geliyor. 
Haberi sayfa 5’de

iogalgaz için yarın tören yapılacak
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilçemize doğal gazı 
getirecek çelik boru 
hattının döşenmeye 
başlanması 
nedeniyle yarın 
tören düzenliyor. 
Haberi 3’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada Bir
Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Yeşil Holdingler!

Vicdan
Vicdanca

KAYIR TOPAKTAŞ

Köylü uyanıyor mu!!!!
Televizyonlar da seyrediy

or, gazeteler de seyrediyor
sunuz.. Halkım, benim her 
şeye inanan dinden - iman
dan bahsedince elindekini 
avucundakini veren benim 
iyi niyetli halkım bir defa 
daha kandırılıyor.

Hem de önünde namaz 
kılan, din - iman gösterileri 
yapan, doğru söyleyenleri 
cehenneme gönderen dindaş 
geçinen kardeşleri tarafından 
soyuldu.

Bu ne ilktir, ne de son ola
caktır...

Bir yeşil sermaye holdingi 
daha battı..

Saf insanların şimdilik bili
nen tamtamına 400 trilyonunu 
dolandırdılar...!

Daha çok Konya’dan 
dünyaya açılan din - iman 
yüklü yeşil sermayenin bir 
kolu Endüstri Holding, 
“Faiz haramdır” size “ faizsiz 
kazanç” vereceğiz yalanı üzer
ine kurulu bu Holding çoğu 
AlmanyalI işçilerimizi 
kandırarak trilyonları iç 
ederek battı. Uçtu., uçtu...!

Holding iman ile kuruldu.
Zikir ve ibadet ile 

yürütüldü..
Sonunda uçtu... Paralar - 

marklar uçtu...
Birisi size din - iman gös

terileri ile yaklaşıyorsa, onun 
sizi kandırmaya ve par
alarınızı uçurmaya çalışa
cağını bilmesin

Garip halkım... Çünkü 
gerçekten inananların içinde 
Allah korkusu vardır.Doğru - 
namuslu hareket etsin ki 
Allah ona cennetin de yer 
versin.

Tarihin ilk günlerinden bu 
yana insanları kandırmanın 
en kolay yolu inançlarını 
kullanmaktır.

Bu sahtekarlar için saf 
insanların yüce duygularıyla 
yumuşamış, sevgiyle dolu 
yürekleri en kolay açılan 
kasalardır...

Bu sahtekarlar biliyorlar ki 
bunların denetimi Türkiye de 
zordur. Bunlara sözsöyleyen- 
leri dinsizlikle - günahkarlıkla 
suçlarlar.

Sizi ağızlarından akan 
salyalarla hedef gösterir, saf 
halkımın paralarını yemeye 
çalışırlar..

Endüstri Holding maneviyat

üzerine kurulmuş bir çok 
kuruluştan biriydi.

Yurd için de, yurd dışında 
bilhassa Almanya da işçiler
imizi kandırarak emeklerini - 
paralarını - geleceklerini 
çaldılar.

Onlara hayali kuruluşlar - 
fabrikalar- iş yeri göstererek 
paralarını - marklarını 
topladılar.

Bu kuruluşun Genel 
müdürünün yalnız başına 250 
milyon markı iç ettiği 
söyleniyor.

Ortaya bir adam çıktı hayali 
bir otomobil maketi ile gös
teriler yaptı.

Siirt’teki hemşerilerine fab
rikalar - üreteceği milyonlarca 
otomobilden bahsetti.

Büyük şatafatlı açılışlar 
yaptı.

Futbol takımları aldı Jetpa 
adını koydu.

Halkın gözlerini boyaya'rak 
o temiz halkımın parasını - 
cüzdanını - evini - tarlasını - 

emeğini - geleceğini aldı 
gitti.

Topladığı paraları yurd dışı
na kaçırarak kendine impara
torluklar kurdu.- özel uçaklarla 
gezdi, yedi, keyfetti, hemde 
bu paraları verenlerin göz
lerinin içine baka baka alay 
edercesine dolaştı durdu.

Paraları uçan halkım o 
şimdi nerelerde biliyor- 
musun..?

Uçtu...Koca holding uçar mı 
diyorsanız, şeyhler - şıhlar tek 
tek uçarda, Holding idare 
heyeti genel müdürü niye 
uçmasın.

Bunlar dahada hızlı, teşki
latlı, gruplar halinde uçarlar.

Din- iman gösterileri - 
söylemleri - tavırları ile 
önünüze çıkanlardan korun
malısınız.

Bunlar paranızı evinizi - 
tarlanızı - emeğinizi - gele
ceğinizi hiç vicdanları sızla
madan alırlar , uçururlar.

Hatta OY ‘ larınızı da ..
Benim halkımda “ 

Bebekleri leylekler getirir” 
masalı ile çocuklarını 
oyalayıp havaya
bakar durur..

Bir yeşil Holding daha 
uçtu..

Allah bunlardan, bizi 
korusun...!

Duydunuz mu?
Köyleri kalkındır

ma gezileri...
Üstelik seçim de 

yok..
Kaymakam 

Mehmet Baygül, 
heyeti ile Gemlik’in 
üç köyü’ne ‘köyleri 
kalkındırma gezisi’ 
düzenliyor..

Vallahi haberi 
okuyunca, dudağım 
uçukladı!..

Helal..
Gazetelerin 

büyük yazarları 
diyor ya, ‘Burası 
Türkiye’..

Buraları da 
Gemlik’in köyleri..

Sadece ben 
yaşasam şoku 
iyi..Kaymakam da 
şok yaşamış..

Kimsenin adını 
bile anımsamadığı 
bu köylerde, köylü
lerin hiçbir talebi 
olmamış..

Yani elektrik 
direkleri, telefon 
dişında..

Topraklardaki 
kirlenme, gübre fiy
atları, toprak. 
işçisinde yaşanan 
erozyon ...Yok 
böyle sorunlar..

Köylülerin tan
siyonları da 
ölçülmüş.. Yüksek 
tansiyon hastası 
çoğunluktaymış..

Ben de haberin 
manşetini uduğum- 
da, ‘köyleri 
kalkındırma’ gezisi
ni düzenleyen 
Kaymakama dair, 
‘köylülerin şu 
sorunları var”; 
köylüler, “kay
makamdan ... iste
di. ” yazısını bula
madığımda 
şaşırdım. Herhalde 
haberin devamında 
vardır, diye umut
landım..

Nafile..
Köylüler rahat..
Ne yol sorunu 

var, ne eğitim, ne 
ekonomik sıkıntı..

Tıkırında...
Timur Selçuk 

diyor ya, ‘ekonomi

tıkırında..”..
Kaymakam, İlçe 

Jandarma 
Komutanı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, İlçe 
Tarım Müdürü, Özel 
İdare Müdürü, 
Sağlık Grup 
Başkanı ve bir 
sağlık görevlisi 
köylülerin sorun- . 
larını dinlemeye 
hazır.. Köylülere 
yönelik başlatılan 
ekonomik yükselme 
çerçevesinde hay
vancılık ve meyve
cilik projelerini 
tanıtmak için 
başlatılan gezilerde 
ise sorun yok..

Jandarmalık olay 
yok..

Eğitimlik olay 
yok...

Tarımla ilgili bir 
talep yok..

İdari işlerle ilgili 
de yok..

Sağlık mı? Bir 
tek yüksek tansiy
on sorunu çıkıyor..

Tek anla
madığım, 
Kaymakam’ın 
hiçbir sorunu 
olmayan köylülerin 
köylerini ekonomik 
yönden geliştirmek 
için çalıştırma 
başlatması..

Ne çalışması? 
YOKKİ..

Köylüler mutlu.. 
Konuklarını ağır
ladı..

Fevziye Köyü ..
Dağlık arazi.. 

Fasulye, hay
vancılıkla ve odun- 
culükla geçiniyor
lar..

Fasulye bol 
olmalı..İstedikleri 
fiyata satıyorlar 
demek 
ki..Hayvancılık da 
öyle..En büyük 
sorun elektrik 
direkleri« 
eskimiş..Yenilensin. 
. O kadar..

Kaymakam ne 
diyor?

‘Amacımız 
devlet olarak ne 
yapabiliriz 
konusunda bilgi

istiyoruz”
Fındıcak Köyü ...
Köyün geçim 

kaynağının sadecş 
ormandan karşı
landığını söyleyen 
muhtar Ali Yurt, bir 
vatandaşın hay
vancılıkla 
uğraştığını söylüy
or..

Sorun yok.. 
Köyde bir köylü * 
hayvancılıkla 
uğraşıyor.. Süt ve 
yoğurt da tek el..

Bir de yol, tele
fon sorunu varmış..

Özetle..
Böyle köylerimiz 

de var.. Diyebilmek 
isterdim... Ama 
hayır.. Köylü bık
mış.. Gelenleri de 
konukseverliği ile 
ağırlıyor..

Seçimlerde 
arada bir devlet 
adamı, politikacılar 
gelir, vaatlerde 
bulunur, gider..

Köylüler uyan
mış dostlar..

Uyanmışlar... 
Nasıl olsa, gelen bir 
şey yapmıyor, en 
iyisi susalım 
demişler..

Canlarım benim.. 
Köylüler uyanıyor...

Artık, kendilerini 
yormuyorlar...

Kaymakam’a 
haksız etmeyelim.. J 
Seçim yatırımı yok.. 
Kaymakam köyleri
ni ziyaret ederek, 
‘ilki’ yapmanın ve 
hizmet vermenin 
heyecanın da.. İyi 1 
de köylü kandırıl- | 
maktan bıkmış.. Ne £ 
bilsin ki, hizmet için I 
devletin adamı köy
lerine konuk 
olmuş..

Ne yapalım kay- 1 
makam bey köylü i 
bıktı.. Sizi de poli- I 
tikacılarla karıştırıy
or olmalılar..

Hak verin..
Köylünün 

sorunu olmaz mı? I
En önemli sorun 1 

tarım bitti!.. Daha 1 
ne olsun?

Kolay gele..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com


Körfez E

Katlı otoparkın altına taşınan işyerlerinden bazılarının da mağduriyeti gideriliyor

İşyerlerine yağmur sızması önleniyor
Katlı otopark altına taşınan Kapalı Çarşı esnafından bazıların işyerlerine 
sızan su akıntısı, Belediye tarafından önlenmeye başlandı. Esnaf, gazete 
mizde çıkan haberden sonra Belediyenin harekete geçtiğini söyledi.

Seyfettin Şekersöz

Katlı otopark'ın üst 
katından aşağıya 
akan yağmur sız
malarına önlen 
alınıyor.
Yeni Çarşı'dan taşı
nan bazı esnafın 
bulunduğu dükkan- 
lanna kadar inen 
yağmur sularının 
rutubet ve hasar 
meydana 
getirmesinin ardın
dan, Belediye ekip
leri tarafından 
çözüm arayışlarına 
başlandı.
Binanın deprem gen
leşme boşluğu olan 
yerlerinden sız
maların saptan
masının ardından 
çalışmalara başlayan 
belediye ekipleri, ara 
kanalları temizley
erek su yalıtımlı 
malzeme döşemeye 
başladılar.
Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi ve 
İnşaat Mühendisi 
Vedat
Büyükgölcügezli

İnşaat Mühendisi ve Belediye Meclis üyesi ve Vedat Büyükgözcügezli, Katlı Otopark 
üzerindeki deprem genleşme boşluklarından sızarak işyerlerinde akıntıya, rutubete 
neden olan boşlukları izalasyon maddeleriyle kapatılışını kontrol ederken görülüyor.

nezaretinde 
sürdürülen çalış
malarda kullanılan 
malzemenin beton 

ile su arasında 
sızdırmazhğı 
önleyen iki bileşimli 
malzeme olduğu

belirtildi.
Çalışmalar hakkında 
bilgi veren 
Büyükgölcügezli, 

kanalların tinerle 
temizlenmesinin 
ardından yapıştırıcı 
madde sürüldüğü, 

daha sonra ise rulo 
biçimindeki özel 
süngerin kanala yer
leştirilerek üzerine 
HYPERSEAL 2K-F 
denilen yapıştırıcı 
dökülerek sızdır
manın önleneceğini 
söyledi.
Büyükgözcügezli, bu 
çalışmaların tamam
lanmasından sonra 
alt katta bulunan işy
erlerine su ve yağ
mur sızmasının 
mümkün olmaya
cağını, yine de 
yapılan işileri kontrol 
edeceklerini bildirdi. 
ESNAF MEMNUN 
Katlı otoparktan işy
erlerine sızan sular 
nedeniyle mağdur 
durumda kalan çarşı 
esnafı, Gazetemizde 
çıkan haberden 
sonra Belediyenin 
konuya eğildiğini ve 
kısa sürede çalış- 
mala başlayarak 
sızıntıyı giderdikleri 
için yetkililere 
teşekkür 
ettiler.

Doğalgaz’a ilk boru için tören yarın

SSK Hastanesi yamndan başlayan doğal- 
gaz boru hattı kazım çalışmaları sürüyor.

GEMDAŞ (Gemlik 
Doğalgaz AŞ) tarafından 
başlatılan Doğalgaz çelik 
boru döşeme çalışmaları 
nedeniyle tören düzen
lendi.
Eski SSK Hastanesi yanı 
dere boyunda yapılacak 
törenle döşenmeye 
başlanacak olan çelik 
borular, Manastır bölge
sine kadar uzanacak. 
Sunğipek işletmesi eski 
Karbon fabrikası yanın
da bulunan ve İşletmeye 
gelen Doğalgaz hattın
dan ilçeye verilecek 
getirilecek olan hattın 
dere boyundan itibaren 
Hürriyet Caddesi, Çukur-

bahçe ve Kumla Caddesi 
üzerinden Manastır böl
gesine uzanacağı bildiril
di. Omurga konumunda 
olan bu hattın belirli yer
lerinde kurulacak 
regülatörler vasıtasıyla 
mahallelerde bulunan 
cadde ve sokaklara 
dağıtımlarının yapılacağı 
öğrenildi.
İlçe halkının önümüzdeki 
kış aylarında yüzde 
70'inin kullanımına hazır 
hale getirileceği 
Doğalgaz boru döşeme 
törenine Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
tûm Gemlik halkının dav
etli olduğunu açıkladı.

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Bravo
TBMM Başkanı sayın Bülert Arınç, 
Yunanistan’ın kara sularını 12 mile 
çıkarma gerişimini savaş hali sayan 
TBMM bildirisinin kaldırılması gerekir 
demiş.
Yunanlılardan, Kıbrıs’tı Rum’lardan 
alkış ve bravo gani.
Biz de diyelim bravo!
Türk, Yunan dostluğunun koruyucusu 
Bravo sana...
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ırnek eczanemiz oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ahmet Dural 
Meydanı'nda bulu
nan Özer Eczanesi, 
SSK tarafından 
"Örnek Eczane" 
olarak onur
landırıldı.
Eczanelere ait özel 
siteden yapılan 
açıklamada, SSK 
ile anlaşmalı 
eczane olarak 
hastalara hizmet 
veren Özer 
Eczanesi'ne dün, 
internet aracılığıyla 
tebrik mesajı gön
derildi.
SSK tarafından 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren bir

Ki tiroit iti tiiim çalışması Mt yapık
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel 
Merkezi'nin düzen
lediği Örgüt içi 
Eğitim Çalışması 
Mersin'de yapıldı. 
7-10 Nisan 2005 
tarihleri arasında 
yapılan çalışmaya 
Mersin ADD 
Şubesinin ev , 
sahipliği yaptığını 
bildiren Gemlik 
ADD Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
bu çalışmaya çok 
sayıda şube 
yöneticisinin 
katıldığını söyledi, 
Kızılkaya, çalış
malarda örgütsel 
kaynaşmanın 
amaçlandığına 
dikkat çekerek, 
bilgi alışverişi ve 
örgütsel sorunların 
da tartışıldığını 
söyledi.
Mersin'deki çalış
malarda, dünyada
ki ve ülkemizdeki 
toplumsal, 
ekonomik, siyasal 
gelişmelerin değer
lendirilip derneğin

SSK’nın eczanelere ait özel sitesinde A.Dural meydanında
ki Özer Eczanesi örnek eczane olarak tanıplanıp, kutlandı.
eczanenin Örnek terilmesi vatan- 
Eczane olarak gös- daşlar tarafından

memnunlukla 
karşılandı.

bu konudaki görüş 
ve yaklaşımlarının 
netleştirildiğini 
söyleyen Kızılkaya, 
seminerin son 
gününde ise 
yapılan çalış
maların değer
lendirilerek kamu 
oyuna bir sonuç 
bildirgesi olarak 
açıklandığını söyle
di.
Gemlik ADD 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, sonuç 
bildirgesinde özet 
olarak; "ADD 
Türkiye'nin 
yeniden Kemalist 
Devrim'in ilkelerine 
bütünüyle ve dört 
elle sarılarak kendi 
geleceğini ve hatta 
bölgesi ve 
dünyanın barış ve 
istikrarını sağla
masında yaşamsal 
bir tarihsel görevle 
karşı karşıyadır. 
ADD, ulusumuzun 
tüm yurtsever, tam 
bağımsızlıkçı, anti- 
emperyalist kesim
lerini Ulusal Birlik 
çatısı altında

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83

toplanmaya çağır
maktadır. Türkiye, 
20. yüzyıl başında 
olduğu gibi, küre- 
selleştirmeye yem 
olmamak için, 
direnişi küre
selleştirecek bir 
küresAİ barış 
hareketine öncülük 
etme özgörevi ile 
yüzyüzedir.
ADD. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-ı 
Hukuk Dernekleri 
geleneğini omuzla
maya hazırdır. Tüm 
ulusumuzu, bu 
ortak varolma ide
ali ve hukukumuzu 
savunma giderek 
yaşama savaşımı

na katılmaya 
çağırıyoruz" söz
lerinin yer aldığını 
söyledi.
Mehmet Kızılkaya, 
"Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
olarak tüm 
halkımızın ülkem
izin önünde duran 
bu sorunlara 
duyarlı olmasını 
istiyoruz. Ulusal 
bilinç içinde 
Atatürk 
ilkelerinden 
Kemalizmden sap
madan, Kuva-i 
Milliye ruhuyla 
sorunlarımızı çöze
ceğimize inanıy
oruz" dedi.

şiir geces/ntfe 
buluşum

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Lisesi 
Kültür ve 
Edebiyat Kulübü 
tarafından Şiir 
Gecesi düzenlen
di.
15 Nisan Cuma 
günü saat 21.00 
de Belediye 
Kültür 
Merkezi'nde 
yapılacak Şiir 
Gecesi'nde 
öğrenciler ünlü 

SATILIK V7Z-Z..A
Um ur bey Polatkan 

Caddesi *nde restore edilmiş,! 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 33

ABONE OLDUNUZ MU?

Devren Satılık

DEVREN SATILIK

M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

OKUYUN-OKUTUN | 
ABONE OLUN

Mobilya Dükkanı
Tel: (0.224) 512 27 21

GSM : (0.537) 478 87 05

şairlerin eseri 25 
şiiri seslendire
cekler.
"İçinizde 
olmayan şiiri 
başka hiçbir 
yerde bula
mazsınız" slo
ganıyla düzenle
nen şiir 
gecesinde 
izleyenler unuta
mayacakları 
akşam yaşaya
caklar.
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Dem i re I, Karacaali Köyü elektrik sorununu bakana sordu.

Unakıtan: ‘Elektrik şebekesi yenilenecek’
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Karacaali 
Köyü elektrik 
şebekesinin 
yenilenmesi 
konusunda 
TBMM Özelleştirme 
Daire Başkanlığına 
verdiği soru öner
gesini Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan cevapladı. 
Bölgede sıkça 
yaşanan elektrik 
kesintileri ile voltaj 
düşüklüğünün 
halkın kullandığı 
elektronik aletlerde 
arızalar meydana 
getirdiğini belirten

Demirel, şebekenin 
6O'lı yılların sonun
da yapıldığına 
işaret ederek, 
“eskidiğini, bu 
nedenle yeni 
şebekenin yapıl
ması” gerektiğini 
öne sürmüştü.
Eskiyen elektrik 
şebekesinin içler 
acısı olduğuna da 
dikkat çeken 
Kemal Demirel, 
köylünün çalış
malarının da 
aksadığını ve önce
likli olarak önlem 
alınmasını istemişti. 
Kemal Demirel, 
Karacaali Köyünün 
eskiyen elektrik 
şebekesi için sor

duğu "Gemlik ilçe
sine bağlı Karacaali 
Köyündeki elektrik 
kesintilerinin gide 
rilmesi ile ilgili 
olarak neler yap
mayı planlıyor
sunuz?

Karacaali Köyünde 
elektrik voltajında 
meydana gelen ani 
değişikliklerin 
önlenmesi için 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?
Karacaali

Köyündeki elektrik 
hatlarının bakımı ve 
yenilenmesi ne 
zaman yapılacak
tır?" soruların 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'dan 
cevap geldi. 
Türkiye Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ) Genel 
Müdürlüğü'ne soru
larak verilen cevap 
şöyle: 
"Karacaali Köyü 
1970'li yılların 
başında ener- 
jilendirilmiştir.
Elektrik şebekesin
deki sorunlar 
bugüne kadar 
işletme bakım işleri 
çerçevesinde kıs

men giderilmeye 
çalışılmıştır.
Karacaali Köyü 
elektrik şebekesinin 
yenilenmesine 
ilişkin proje çalış- . 
maları halen Bursa 
Müessesesi 
bünyesinde devam 
etmektedir.
Proje çalışmasının 

tamamlanmasını 
müteakip köy 
şebekesinin 
yenilenmesi için 
tesis ihalesi en kısa 
sürede yapılacaktır. 
Tesis ihalesi 
yapılıncaya kadar 
elektrik hatlarının 
bakımı gözden 
geçirilecektir.

PIRELLI’DE KAMPANYA
Doğruyol Partisi 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzef, yarın 
akşam Gemlik’li 
gazetecilere 
yemek veriyor. 
Doğruyol Partisi 
basın sözcüsü 
Mustafa Margılıç 
ilçemizde yayın
lanan yerel 
gazetelerin sahip
leri, yazarları ve 
haber müdürlerini 
arayarak, ilçe 
başkanı Faruk 
Güzel’in Milton 2 
restau rantta 
akşam yemeğinde 
buluşmakistegini 
bildirdi.

ÖZKAYA OTOMOTİV
İIRELLİ

GEMLİK BAYİİ
Körfez Bay taş Sitesi altı GEMLİK 

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

SAHİBİNDEN SATILIK
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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BBC: Türkiye, Amerika’ya 
meydan okudu

Almanya’da radikal dincilere 
karşı operasyon -

Ingiliz BBC tele
vizyonu, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in Suriye 
ziyaretini meydan 
okuma olarak 
değerlendirdi. 
BBC'nin haberinde, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in iki taraflı 
güçlü ilişkiler için 2 
günlük ziyaretine 
başladığı ve 
Sezer'in, gitmeden 
önce, bu 
görüşmelerin, iki 
taraf arasındaki 
barışa faydalı 
olmasını umut 
ettiği belirtildi. 
Ayrıca, Suriye'nin 
Lübnan'daki asker
lerini çekmesi için, 
Amerika'nın

BAYRAMOGLITNDAN
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
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

Ankara'yı ulus
lararası baskıya 
katmak istediği, 
Türkiye'nin de, 
Suriye'nin 
Lübnan'dan geri 
çekilmesini iste
diği, ancak, bölge
sel anlaşmazlıkları 
çözmede, iyi 
komşuluk ilişkiler
ine güvendiği yoru
muna yer verildi. 
Türk-Amerikan 

ilişkilerinin Irak'taki 
değişiklikler ve bu 
ziyaretle soğuk
laştığına dikkat 
çekilen yazıda, 
Ankara'daki 
Amerikan 
Büyükelçisi'nin 
Şam ziyareti 
nedeniyle uyarı 
niteliğindeki açıkla
ması ile Türkiye'yi 
uyardığı belirtildi.

Almanya'da radikal 
dincilere karşı ülke 
çapında operasyon
lar düzenlendi. 
Münih polisi ve 
savcılık tarafından 
düzenlenen 
operasyonlarda, 
radikal dincilere ait 
çok sayıda ev ve 
şirket bürosunun 
yanı sıra camilerin 
de arandığı bildiril
di.
Polis ve savcılık, 
operasyonların, 
radikal dincilerle

Molivyatis’in ziyareti 
komşuyu böldü I

Yunanistan Hükümet 
Sözcüsü Teodoros 
Rusopulos, Dışişleri 
Bakanı Petros 
Molivyatis’in "Ankara 
ziyaretini mükemmel 
bir biçimde tamam
ladığını" söyledi. 
Rusopulos yaptığı 
basın toplantısında, 
Molivyatis’in Ankara 
ziyareti ve Ege'deki 
gelişmelere ilişkin 
soruları yanıtladı. 
Gazetecilerin, 
Molivyatis’in 
Ege'deki gelişmeler 
üzerine Ankara’dan 
ayrılmayarak 
görüşmeleri 
sürdürme kararıyla 
ilgili soruları üzerine 
Rusopulos, 
"Molivyatis’in bu 
yaklaşımının ve gir
işimlerinin krize 
dönüşebilecek bir 
olayın olumlu bir 
biçimde sonlandırıl- 
masını sağladığını" 
belirtti;
Rusopulos, "Türkiye 
ile Yunanistan 
arasında Kardak 
çevresinde 'asker ve 
milli egemenlik sem
bolleri* bulundurma
ma yönünde gayri 
resmi anlaşma 
yapılmış olup 
olmadığına" ilişkin 
soruya ise "Böyle bir

ilişkileri bulunduğu 
tahmin edilen ve 
kara para aklamakla 
vergi kaçırmaktan 
suçlu 2 kişinin 
verdiği ifadeler 
doğrultusunda 
yapıldığını açıkladı.

anlaşma olup 
olmadığını bilmiyo
rum. Eğer varsa, bu 
ulusal çıkarlarımıza 
hizmet etmiyor" 
yanıtını verdi. * 
Sorular üzerine 
Kardak'taki olayların 
"işgal" olarak nite
lenmesinin milli bir 
konudaki çabalara 
katkısı olmadığına 
dikkati çeken 
Rusopulos, Yeni 
Demokrasi Partisi 
(YDP) hükümetinin 
Ege'de güvenlik ve 
karşılıklı anlayış 
ortamının yer- > 
leşmesini arzu ettiği
ni ve bu yönde 
çalıştığını vurguladı. 
Rusopulos, 
"Ankara'nın da aynı 
yaklaşımı paylaşıp 
paylaşmadığı" 
sorusuna ise "Bir 
dereceye kadar evet. 
Siyasi temaslarda 
taraflar daha barışçı 
bir gelecekten 
bahsediyor, ama 
bunun teyit edilmesi

Operasyonlar kap
samında 28 yerde 
arama yapıldığını 
belirten polis, 
operasyonların bazı 
komşu ülkelerde de 
yürütüldüğünü kay
detti. .1

gerekiyor" karşılığını 
verdi.
'Bu sabah 20 Türk 

savaş uçağının orta 
Ege'deki Andros 
adası çevresinde 
Yunan hava sahasını 
ihlal ettiği" iddiasına 
da değinen 
Rusopulos, "bu tür 
hareketlerin iki ülke 
arasındaki güven 
ortamının geliştir
ilmesine katkısı 
olmadığım" söyledi. 
Rusopulos yine bir 
soru üzerine, 
"Ege'ye giren Türk 
uçakları konusunda* 
ki uygulamanın, 30 
yıldır'devam eden 
uygulama olduğunu 
ve değişmediğini'' ı 
kaydetti.
YUNAN BASINI 
Bu arada Yunan 
basım, "Molivyatis’in 
Ankara ziyaretinin J 
'Türkiye'nin yarattığı 
suni gerginlik* 
nedeniyle ağır bir j 
şekilde gölgelendiği
ni" öne sürdü.
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Sosyal güvenlilt hnımlanna özeddik talebi
Türk-İş, hükümetin 
"tek çatı" altında 
toplamak istediği 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın 
"özerkleştirilmesi"™ 
önerdi. Türk-İş, üç 
kurumdaki yönetim 
kurulu üyelerinin 
atama ile değil seçim
le göreve getir
ilmesinin daha yararlı 
olacağını savunuy- 
or.SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın 
1999 yılında 3 katrily
on lira olan açık
larının, 2004 yılında 
19 katrilyon liraya 
yükseldiği; 
hükümetin "kara 
delik" olarak yorum
lanan açıkları azalt
mak ve borçların 
ödenebilir seviyeye 
çekmek için SSK ve 
Bağ-Kur pirim 
borçlarına af getirm
eye, hazırlandığı açık
landı.
Türk-İş tarafından 
hazırlanan raporda, 
sosyal güvenlik 
kuramlarının geçmişi, 
bugünü ve yarını 
masaya yatırıldı.
Türk-İş raporunda, 
199O'lı yıllardan beri

ŞENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
v* Her çeşit balık ağları
* * Sakana Misina Ağları
* İpAğ

Fanya
* * Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri
s 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

siyasiler, sosyal 
taraflar, bilim 
adamları ve bürokrat- 
larca tartışılan sosyal 
güvenlik sistemine 
farklı bir bakış açısı 
getirdi. Raporda, 
"Açıkları sürekli artan 
sosyal güvenlik 
kuramlarının sorun
ların genel değer
lendirilmesi 
yapıldığında sorun
ların kuramların 
özerk yönetimden 
yoksun olmasından 
kaynaklandığı ağırlıklı 
olarak görülmektedir" 
denildi. Türk-İş, 
'atama' ile göreve 
gelen yönetim kurulu 
üyelerinin sorunların 
artmasında başrol 
oynadığını, 'seçimle' 
göreve gelen üyelerin 
ise daha başarılı 
olduğunu öne 
sürdü.Sosyal güven
lik kuramlarının 

içinde bulunduğu 
sıkıntıları çözmek için 
tüm kesimlerin görüş 
birliği içinde olması 
gerektiğini savunan 
Türk-İş, raporunda, 
sosyal sigorta 
ilkelerinin göz ardı 
edilerek, dışardan 
yapılan müdahaleler
le sosyal güvenlik 
kuramlarının 'siyasi 
popülizme' kurban 
edildiğini iddia ediy
or. Siyasi iktidarların 
SSK başta olmak 
üzere sosyal güvenlik 
kuramlarını siyasi 
yatırım amacı ve ucuz 
kredi müessesesi 
olarak gördüğünü 
belirten Türk-İş, sis
temin fonlarının 
konut kredileri, 
düşük faizli devlet 
tahvillerinin alınması 
gibi siyasi güdümlü 
uygulamalarla 
tüketildiğini kaydetti.

Ygğı$lgL%5^M
Türkiye'de son altı 
ayda yağışlarda uzun 
yıllar ortalamasına 
göre yüzde 5, geçen 
yıla göre yüzde 10.9 
azalma gözlendi.
Yağış azlığı en çok İç 
Anadolu Bölgesi'nde 
görüldü. Kuraklık 
durumuna göre ise 
Tuz Gölü ve Kayseri 
dışında İç 
Anadolu'nun tamamı 
kurak geçerken, 
kuraklıkta en fazla 
artış Diyarbakır'da 
oldu.

tin mİ polis fert
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in bir kez 
daha görüşülmek 
üzere TBMM'ye 
iade ettiği, polis 
eğitim merkezleri 
kurulması ve 
üniversite mezunu 
10 bin yeni polis 
alınmasını 
öngören yasa, 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
aynen kabul edil
di. Polis memuru 
ihtiyacının 
karşılanmasını 
öngören yasaya 
göre, en az 4 yıllık 
yükseköğretim 
kuramlarından 
veya bunlara den
kliği kabul edilen 
yurtdışındaki yük
seköğretim 
kuramlarından 
mezun olup, sınav 
tarihi itibarıyla 27 
yaşından gün 
almayan erkek ve 
bayanlar ile asker
liğini yapmış 29 
yaşından gün 
almamış erkek

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün Tarım 
Yılı Yağış Raporu'na 
göre, son altı ayda 
toplam yağış ortala
ması Türkiye 
genelinde 426.6 mm

adaylar arasından 
yapılacak seçme 
sınavında başarılı 
olanlar, 6 aydan 
az olmamak üzere 
eğitim merkez
lerinde, meslek 
eğitimine alı
nacak. Polis 
meslek eğitim 
merkezlerinde 
eğitim-öğretim, 
parasız yatılı ve 
üniformalı olacak. 
Öğrencilerin iaşe, 
ibate ve sağlık 
giderleri ile diğer 
istihkakları devlet 
tarafından 
karşılanacak. 
Ayrıca, öğren
cilere Polis 
Meslek 
Yüksekokulu 
öğrencilerine öde
nen miktar kadar 
harçlık ödenecek. 

olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın aynı 
döneminde 478.4 
mm olan yağışların 
uzun yıllar ortala
masının ise 448.8 
mm olduğu bildirildi.

Polis meslek 
eğitim merkez
lerindeki eğitim- 
öğretim süresi 
içinde; giriş şart
larını taşımadıkları 
sonradan 
anlaşılanlar, 
eğitim ve öğretimi 
başarı ile tamam
layamayanlar, 
sağlık ve 
disiplin yönünden 
polis olamaya
cağına yetkili 
kurullarca karar 
verilenlerin ilişiği 
kesilecek. Sağlık 
ve ölüm sebepleri 
dışındaki neden
lerle ilişiği 
kesilenlerden, 
ödenen harçlık 
ve yapılan mas
raflar kanuni 
faizi ile tahsil 
edilecek.
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‘yabancı dil zorunlu olsun'
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 'e-beyan- 
name' uygulamasının 
başladığı Ekim 2004 
tarihinden bugüne 
kadar, toplam 2 mily
on 87 bin beyanna
menin elektronik 
ortamda verildiğini 
söyledi.
Bakarr Unakıtan, 
Maliye Bakanlığı'nda 
düzenlediği Mart ayı 
bütçe gerçekleşmeler
ine ilişkin basın 
toplantısında, 'e- 
beyanname' uygula
masına ilişkin açıkla
mada bulundu. 2004 
yılı Ekim ayında uygu
lanmaya başlanan 'e- 
beyanname* uygula
masına vergi mükelle
fleri ile mali müşavir
lerden yoğun ilgi 
geldiğini belirten 
Unakıtan, "Türk 
mükelleflerin bu 
uygulamaya bu kadar 
kışa sürede uyum 
sağlaması takdire 
şayan bir durumdur. 
Mükelleflerimizi ve 
mali müşavirliğimizi 

tebrik ediyorum" dedi.. 
Unakıtan, 'e-beyan- 
name' uygulamasının 
başladığı 2004 yılı 
Ekim ayında 34 bin 
534 adet beyanna
menin internet 
ortamında verildiğini, 
bu rakamın 2005 Mart 
ayında 955 bin 900'e 
ulaştığını sözlerine 
ekledi. Unakıtan, 
uygulamanın 
başladığı 6 ay içinde 
elektronik ortamda 
verilen toplam beyan
name sayısının 2 
milyon 87 bin adet 
olduğunu kaydetti, 
ü'nakıtan, e-beyan- 
name uygulamasında
ki başarının ardından, 
ödeme emirlerinin de 
elektronik ortama

taşınacağını söyledi. 
Ödeme emirlerinin 
iadeli taahhütlü 
postayla veya bazen 
memur gönderilerek 
elden alındığını hatır
latan Unakıtan, zaman 
ve maliyet sorun
larının ortadan 
kaldırılması ve evrak 
sayısının azaltılması 
amacıyla elektronik 
ortamda ödeme emri 
gönderilmesi uygula
masının, 1 Nisan'da 
yürürlüğe girdiğini 
bildirdi. Unakıtan, söz 
konusu şistemle 
sadece posta 
maliyetinden 2 milyon 
YTL tasarruf 
sağlanacağının altını 
çizdi.

CHP Malatya 
Milletvekili Ferit 
Mevlüt Aslanoğlu 
ve 12 arkadaşı, 
ilköğretimde en az 
bir yabancı dilin 
zorunlu ders haline 
getirilmesi için 
kanun teklifini 
TBMM 
Başkanlığına verdi. 
Teklif, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
görevleri arasında, 
ilköğretimde en az 
bir yabancı dilin 
zorunlu ders olarak 
okutulmasını 
sağlamanın da yer 
almasını öngörüy
or. Aynı teklifte, 
orta öğretime 
başlayan öğren
cilere yönelik ilk yıl 
için biri asıl, diğeri 
yardımcı olmak 
üzere yabancı dil 
hazırlık sınıfları 
oluşturulması, 
daha sonraki . 
öğrenim sürecinde 
ise yine biri asıl . 
olmak üzere iki 
yabancı dil eğitimi 
yaptırılması da 
öngörülüyor. Yasa

teklifinin 
gerekçesinde 
Devlet Üniver- 
siteleri'nin büyük 
kısmında yabancı 
dil eğitimi ver
ilmediği belir
tilirken şu ifadelere 
yer verildi: 
"Dünya 
ekonomisinden 
ülkemiz adına yeni 
kaynaklar 
yaratarak gerekli 
payı alabilmesi, 
ancak ülkemizde 
yetişen tüm genç
lerimizin en az bir 
veya birkaç 
yabancı dil 
bilmeleri halinde 
oluşabilecektir. 
Birkaç yabancı dil 
eğitimi veren 
üniversitelere gire
bilen gençlerimiz 
dışındaki tüm 

üniversite gençliği 
' bu imkandan yok
sun kalarak, gele
ceklerinde çok 
önemli bir hedefi 
gerçekleştire- 
memektedir. Ayrıca 
her yıl üniver-' 
sitelere giremeyen 
1 milyon çocuğu
muz ilköğretim ve 
lise öğretiminde 
yeterince lisan 
eğitimini alamadık
ları için dünya ile 
entegre olamaya
caklardır. Bu 
sorun, dünyada 
ekonomik alanda 
oluşan katma 
değerden 
Türk halkının 
gerekli payı olama
masındaki en 
büyük sorun 
olarak değer
lendirilmelidir."

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 FAST FOOD ve KAHVALTI
Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44 REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Bütçe açığı 3 milyar YTL
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, bu yılın ilk 
üç aylık döneminde 
konsolide bütçede 
28.3 milyar YTL gelir, 
31 milyar YTL gider 
oluşurken, bütçe 
açığının 3 milyar YTL 
olarak gerçekleştiğini 
bildirdi.
Unakıtan, üç ayda 
program tanımlı faiz 
dışı fazlanın ise 7.2 
milyar YTL'yi bul
duğunu açıkladı. 
Unakıtan, düzen

lediği basın toplan
tısında, Mart ayı ve 
üç ayhk bütçe uygu
lama sonuçlarına 
ilişkin bilgi verdi. 
Unakıtan'ın verdiği 
bilgiye göre, yılın ilk 
3 ayında 28.3 milyar 
YTL konsolide bütçe

geliri, 31 milyar YTL 
konsolide bütçe 
gideri oldu. Bu 
dönemde 3 milyar 
YTL bütçe açığına 
karşılık, 7.2 milyar 
YTL'lik program 
tanımlı faiz dışı fazla 
oluştu.
Bakan Unakıtan, 
rakamlar ışığında, 
bütçe açığının 
düşürülmesinde 
çarpıcı bir başarı 
elde edildiğini bildir-

di.
Unakıtan'ın verdiği 
bilgiye göre, Mart 
ayında ise 9.3 milyar 
YTL gelir, 11 milyar 
liralık gider gerçek
leşirken, program 
tanımlı faiz dışı fazla 
2 milyar YTL, açık ise 
1.7 YTL oldu. Mart 
ayında faiz hariç 
giderler 7 milyar YTL, 
faiz giderleri ise 3.8 
milyar YTL olarak 
hesaplandı.

hta'nm rt Mı sıkıntıs
Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) yük
sek petrol fiyatlarının 
ekonomilvbüyüme 
ve enflasyon hede
fleri için bir risk 
oluşturduğunu bildir
di. ECB'nin bugün 
yayımlanan ayhk bül
teninde, bununla bir
likte Avro 
Kuşağı'nda şu an 
İçin enflasyonist bir 
baskı olmadığı belir
tildi. Ekonomik veri
lerin Avro kuşağı için 
yakın gelecekte 
"ılımlı bir büyümeye" 
işaret ettiği belirtilen

raporda, bununla bir
likte yüksek petrol 
fiyatlarının bu eğilimi 
tersine çevirebilecek 
bir risk faktörü oluş
turduğu ifade edildi. 
ECB'nin bülteninde, 
"petrol üretiminde 
yedek kapasitenin

sınırlılığının arz talep 
dengesini beklen
medik değişikliklere 
karşı hassas kılması 
yüzünden kısa vad
ede petrol fiyatlarının 
yüksek seyretmeye 
devam edeceği" de 
kaydedildi.

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE

, İLAN ve REKLAM ALINIR '
KÖRFEZ REKLAM

TEL: (0.224) 513 96 83
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Haberler
- Sakarya- Ankaragücü 

maçında kendi futbol
cusuna saldıran Teknik 
Direktör Yılmaz Vural’a 30 
gün hak mahrumiyeti ceza
sı verdiler.

Bu ceza bana göre yeter
le midir? Hayır, beni tatmin 
etmedi.

Yılmaz Vural gülünç 
derecede, kendini savunma 
yapıyor;

-Bu aile içinde ne oluyor, 
kimse buna karşımasın, 
diyor.

Size verilen bu ceza 
yeterli değildir. Siz sadece 
bir takımı çalıştırmak için 
tutulmuş bur işçisiniz sayın 
Vural.

Bana göre Merkez Ceza 
Kurulu tarafından 6 ay hak 
mahrumiyeti verilmeliydi.

Kulübü tarafından ise, 
her futbolcuya verilen gibi, 
yüklü para cezası almalıydı. 
Bu olay Yılmaz Vural’ın 
kulağına küpe olsun. İleride 
yapacağı bu gibi bir hadise 
, bir gün ters dönebilir. Her 
futbolcu iyi niyet sahibi 
değildir.

- Fatih Terim, Özhan 
Canaydın’a ve Hagi’ye 
sahip çık.

Trabzon yenilgisi sonrası 
bir grup taraftar, Hagi’yi 
istifaya davet ederken, 
imparator tezahüratları ile 
Fa tin Terim’in göreve getir
ilmesini istediklerini göster
diler.

Başkan; ‘Biz Hagi ile yola 
devam edeceğiz’ cevabını 
verdi.

Bir telefonla sayın 
Canaydın’ı arayan Fatih 
Terim ‘Galatasaray’ın çıkar
ları için ne gerekiyorsa 
yaparım, size her türlü 
yardıma hazırım’ demiş.

İlahi Fatih Terim, güzel 
bir takım alıp, o takımı ken-

dinize göre bir takım yapıp 
Hagi’ye bıraktınız. Hagi’nin 
elinde başarılı olmuş bir 
takım var. Trabzonspor’a 
yenilmesi normal bir net
icedir. Böyle bir derbi 
maçında muhakkak galip 
gelecek bir takım olacaktır.

Bırakın Hagi bu işi 
götürsün.

İşte sayın Canaydın, 
Turgay Şeren’le yaptığı 
konuşmada; "Önümüzde 
kupa maçımız var, neler ola
cağı hiç belli olmaz” 
dimeşti.

İdmana gidip futbolcu
larla konuştum.İdmana 
gelen seyirciler Hagi’yi 
alkışlayarak karşılıyorlar. 
Ne çabuk her şeyi unutuy
oruz.

Hagi’ye çirkin tezahürat
larda bulunanlar 
Galatasaray’h değildir.

Evet, Hagi kulaklarını 
tıka, işine bak. Senin 
sadece morale ihtiyacın var. 
Çalıştırdığın takımda ve 
yönetimde buda var.

Tabi ki seni eleştirenler 
olarak, takımın yaptığı 
idmanı Galatasaray yöneti
cileri seyredince Hagi’nin 
yüzü idmanlarda devamlı 
güldüğü görülmüş.

Bu hafta ikinci devrenin 
ikinci maçımızı kendi 
sahamızda pazar günü saat 
16.oo’da oynayacağız. 
Gemlikspor için önem 
taşıyan maçı bitirmemiz 
gerekiyor.

Bu maçtan önce Gemlik 
Körfezspor’la Esnafspor 
arasındaki maçın çekişmeli 
geçeceğini söyleyebiliriz.

Körfezspor bu maçı alır
sa sıralamada bir üst sırayı 
alacaktırb

İlçemizin bu kulübüne 
başarılar dileriz.

k
CEMUI

tez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Evlenmeden önce...
Yolunda giden 
mutlu bir ilişkiniz 
varsa en azından 
teoride evliliği 
aklınızdan geçir
mişsinizdir. Zaten 
aşık olduğu insanla 
evlenmeyi kim iste
mez ki... Ancak yine 
de hayatınızda yeni 
bir süreci başlata
cak olan bu kararı 
almak o kadar da 
kolay olmayabilir. 
Maddi ve manevi 
sorumluluklar, ömür 
boyu bağlılık, 
özgürlüklerin kısıt
lanması... Ve daha 
birçok neden 
kafanızı karıştır
maya yeter de artar 
bile. Bu yüzden 
kesin kararınızı ver
meden önce çok iyi 
düşünmeli ve 
gerçekten istiyor
sanız evlen- 
melisiniz.
Evlilik kararı almaya 
çalışırken kendinizi 
baskı altında 

hissedebilir ve hatta 
oldukça stresli gün
ler yaşayabilirsiniz. 
Bu çok doğal ancak 
yine de bazı soruları 
kendinize sormanız
da fayda var;
Gerçekten evlen
mek istiyor 
musunuz?
Evliliğe inanıyor 
musunuz? Dürüst 
olun ve içinizdeki 
sese kulak verin. 
Belki siz de sosyal 
yaşantının doğal bir 
gereği olarak evlen
mek istiyorsunuz. 
Unutmayın ki bazı 
koşullarda insanın 
evlenmek istediğine 
inanması daha 
kolay olabilir;
Sevgiliniz evlenmek 
için ısrar ediyorsa, 
Uzun zamandır bir
likteyseniz ve 
ilişkinizin gidişatı 
bunu gösteriyorsa, 
Arkadaşlarınız ve 
aileniz evlenmeniz 
için baskı yapıyor

larsa.
Tüm bu nedenler 
evlilik kararı 
almanız için 
yeterli olma
malıdır hiç 
kuşkusuz. Uzun 
ve mutlu bir 
evlilik için 
herşeyin 

kafanızda netleşme
si ve hiçbir soru 
işaretinin kalma
ması gerekir. 
Evlenmek iste
diğinizden emin 
olmalısınız.
Kendinizi kapana 
kısılmış hisset
tiğiniz anlarda dahi 
kendinizi sakın 
çeşitli bahanelerle 
kandırmayın.
Neden bu insanla 
evlenmek istiyor
sunuz?
Bu nasıl bir soru 
demeyin sakın. 
Normal koşullarda 
tabii ki bu sorunun 
cevabı "Onu çok 
seviyorum ya da 
hayatımın geri 
kalanını bu inşanla 
geçirmek istiyorum" 
olmalıdır. Ancak 
kimi zaman evlen
mek bazı sorunlar
dan kaçmak için bir 
fırsat olarak 
görülebilir. Soruyu 
'açık yüreklilikle 
cevaplayın ve bif- 
inçaltınızdaki başka 
nedenlerden dolayı 
evlenmek isteyip 
istemediğinize karar 
verin;
Aile baskısından 
kurtulmak ve kendi
nizi yetişkin gibi 
hissetmek,

Eski sevgilinizi 
unutmak, 
Hayatınızda değişik
lik yapmak, 
Arkadaşlarınızın 
birer birer evlen
mesi ve sizin 
üzerinizde baskı 
hissetmeye başla
manız. ■“ 
Evlenmeyi 
düşündüğünüz 
insanı yeterince 
tanıyor musunuz? 
İlişkiniz ne kadar 
süredir devam ediy
or? Onun nelerden 
hoşlandığını ya da 
en çok neye 
kızdığını bildiğiniz
den emin misiniz? 
İlişkinizin süresinin 
evlenmek için yeter
li olup olmadığı 
kesinlikle sizin 
kişisel kararınıza 
bağlıdır. Bu nedenle 
sizirbiçin neyin 
doğru olup 
olmadığına sadece 
kendiniz karar vere
bilirsiniz. Evliliğiniz 
boyunca birbiriniz 
hakkında her gün 
yeni şeyler keşfet-' 
mek size eğlenceli 
ve zevkli gelebilir 
kuşkusuz. Ancak 
evlenmeden önce 
sevgilizle ilgili ne 
kadar çok şey bilirs 
eniz, evlendikten 

sonra kazana
mayacağınız 
davranışlarla 
karşılaşma riskini 
o kadar azaltmış 
olursunuz.
Nasıl bir evlilik 
istediğinize dair 
partnerinizle aynı 
hayalleri mi kuruy
orsunuz?
Her ikiniz de aynı 
frekansta mısınız 
yoksa evlilikten ve 
hayattan beklenti
leriniz birbirinden 
çok mu farklı? Her 
ne kadar farklı olan 
bazı beklentileriniz 
üzerinde anlaşma 
ümidiniz olsa da 
hepsi için aynı şeyi 
söylemek imkansız. 
Birbirinizin beklenti
lerine -hepsine 
olmasa da en azın
dan bir kısmına- 
cevap verebile
ceğinizden emin 
olmalısınız.
Evlenmeden önceki 
ilişkiniz evliliğinizin 
gidişatı ve nasıl ola
cağına dair ipucu 
verse de bazı nokta
ların hala karanlıkta 
kaldığı da bir 
gerçektir.
Unutmayın ki evlen
mek size mutluluk, 
romantizm ya da 
güven getirmez.

Bunu yapacak olan
lar da yine 
sîzlersiniz.
İlişkinizde yolunda 
gitmeyen ama nasıl
sa düzelir diye umut 
ettiğiniz problemler 
var mı?
Evlenmeyi 
düşündüğünüz 
kişinin alkolle başı 
dertte mi? Para 
konusunda oldukça 
sorumsuz birisi mi? 
Ya da yaptığınız 
kavgalar fiziksel 
olarak zarar verici •] 
boyutlarda mı? Eğer 
böyle sorunlar 
yaşıyorsanız evlen
meden önce iyi 
düşünün. İlişkiniz 
boyunca tamamen 
sabırla bu sorun
ların geçmesini bek
lemiş ve hatta 
evlenirseniz belki 
birçok şeyin değişe
ceğine inanmış ola
bilirsiniz. Ancak 
yine de siz çözümü 
olmayan problem
leri sakın gözardı. 
etmeyin.

Çocuklar masalların içinde yaşar
Çocuğunuz için 
masalların ne 
kadar önemli 
olduğunu biliyor 
musunuz?

İHALE İLANI 
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

UMURBEY BELEDİYESİ
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINMASI alımı işi açık ihale usulü ile ihale edile
cektir.
İhale Kayıt No : 2005 / 39084
1. İdarenin
a) Adresi : UMURBEY / GEMLİK / BURSA
b) Telefon - Fax Numarası : 0.224 525 00 01 - 0.224 525 00 06
c) Elektronik' Posta adresi (varsa) : bilgi@gemlikumurbey.bel.tr
2. İhale konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINMASI 

(22000 LT MOTORİN ve 4500 LT. K.BENZİN) 
b) Teslim Yeri(leri) : İDARE TARAFINDAN TALEP EDİLEN STAN
DARTLARA UYGUN AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ OLDUKÇA İSTENİLEN 
ZAMANDA FİŞ KARŞILIĞINDA ALINACAKTIR.
c) Teslim Tarihi : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP (İZLEYEN)

30 GÜNDÜR
3. ihalenin
a) Yapılacağı Yer : UMURBEY BELEDİYESİ
b) Tarihi- Saati : 02.05.2005 -14.00
4. İhale dökümanı Umurbey Belediyesi adresinde görülebilir ve 50.00 YTL 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dökümanını satın almaları zorunludur.

B-1648

Masallar, çocuk
ların duygu ve 
korkularını anla
malarına, hayal- 
güçlerinin

gelişmelerini 
sağlar. Masallar ve 
çocuklarınız 
üzerindeki etkileri
ni sizler için

araştırdık...
İç yaşantının 
betimlenişi... 
Çocuklar dünyayı 
bizler gibi renkli 
görmek yerine, 
siyah ve beyaz 
görürler. Onlar için 
dünya iyi ve kötü
den, dost ve düş
mandan oluşur... 
Bu nedenle masal
lardaki karakterler 
daha basit olduk
ları için çocuğun 
dünyasında daha 
net ve anlaşılır 
olarak yer ahr. 
Masallarda kötü 
olan sonunda 
cezalandırılır iyiler 
ödüllendirilir... Az 
kelime ve fantastik 
olgular sayesinde 

masallar çocuğun 
iç yaşamında 
önemli bir yer 
edinip, sembolik 
bir tasvir yaratır. 
Başka bir deyişle 
masallar çocuğun 
dünyasındaki 
gerçeklere ve 
duygulara 
kişisel bir 
ayna etkisi 
yapar. Çocuk 
o masallarda 
kendinisini 
bulur, kendisi 
ni arar. Bu 
nedenle 
psikologlar 
çocuğun 
kişisel gelişi
minde masal
ların çok 
büyük bir

önemi olduğu 
görüşünde birleşir. 
Masallar çocuklar 
için bir bilinmeyen 
dünya olmasına 
karşın bilinen 
dünyayı bulmak j 
için de bir yol 
sayılır.

mailto:bilgi@gemlikumurbey.bel.tr
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W bir seliilii silahı: Zerofat
KIZIL ÖTESİ IŞIN
LARLA YÜRÜYÜN! 
Zerofat aslında bir 
yürüme bandı. 
Ancak içerdiği 
10.980 adet soğuk 
kızıl ötesi ışın onu 
benzerlerinden 
ayırıyor; kendisini 
selülit ve yağlara 
karşı en yeni silah 
olarak selamla
mamıza neden oluy
or. Zerofat bölgesel 
kilo verme, sportif 
antrenman ve fit- 
ness için de kul
lanılıyor.
Son teknoloji ürünü 
Zerofat (ZF) karın, 
alt bacaklar, kalça, 
popo ve belde yer
leşen yağ ve selülit 
depolarına karşı 
savaşan yepyeni bir 
silah. Zerofat=sıfır

yağ şeklinde for
müle edilebilen 
ürünün yağların yok 
edilmesini başlatan 
aerobik etkisi de 
var.
Zerofat'ın en önemli 
özelliği içerdiği 
10.980 soğuk 
kızılötesi ışın. Bu 

ışınlar sayesinde üç 
spesifik etki oluştu
ruyor ZF; besliyor, 
canlandırıyor 
(tonik), rahatlatıyor

(masaj). Böylelikle 
de dokulara tokluk 
(sertlik) ve esneklik 
kazandırıyor. ZF’nin 
soğuk kızıl ötesi 
ışınları vücudun 
yiimuşak dokuları
na tamafnen girecek 
şekilde dizayn 
edilmiş.
Uygulama esnasın? 
da bant bağlama- 
çözme, kemer 
takma-çıkarma, 
jel sürme-silme

gibi vakit kaybet
tiren işlemler 
olmadan, zayıfla
maya giden yolda 
en kolay, en pratik, 
en kestirme, en 
hızlı, en etkili ve en 
başarılı yöntem. 
Zerofat'ın iki paneli 
vücudu sarıyor, yağ 
hücrelerini stimüJe 
ediyor ve dengeliy
or, ödemleri azaltıy
or. Lenf ve kan 
drenajını aktive 
ediyor, dokular 
arasında sıkışmış 
durgun sıvıların 
geri emilimini ve 
dolaşım ile atıl
masını sağlıyor. 
Bacak ve ayakların 
daha kolay hareket 
etmesine yardımcı 
oluyor. Diğer sis
temlerin aksine, 
kızıl ötesi sistem ve

SİNEMASI
BU HAFTA Rez.Tel:513 64 06
.atlası ölüm PROVASI -ROBOTLAR

BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

yürüme bandının 
hareketi drenaj etk
isini iyileştiriyor ve 
arttırıyor. Bölgesel 
kilö kaybını 
sağlıyor.
Zerofat'ta birkaç 
dakikalık yürüyüş 
bile kişinin kendisi
ni daha hafif his
setmesi için yeterli.

Aspirin orta yaş iızerı için 
hayat kurtarıcı

Cardiff Üniversitesi'nin 25 yıl süren, 
2500 kişinin katılımıyla yaptığı 
araştırma, "günde bir aspirinin 50 
yaşın üzerindekiler için hayat kur
tarıcı olduğunu" ortaya koydu.
Cardiff Üniversitesi bilim adamları, 

50 yaşın üzerindeki herkesin günde 
bir aspirin tableti alması gerektiğini, 
maliyeti çok düşük olan bu koruyucu 
yöntem sayesinde kalp krizi ve felç 
vakalarında ciddi düşüş olacağını 
bildirdiler.
Araştırma sonuçları, sık sık açıklanan 
bu gerçeğin pek çok orta yaş grubu 
mensubu tarafından ciddiye alın
madığını ve çok sayıda kişinin 
aspirinden yararlanamadığını da 
ortaya koydu.
Bilim adamları, aspirinin kalp krizleri 
ve felç vakalarının yanı sıra 
alzheimer ve bazı kanser türlerinin 
önlenmesine de yardımcı olduğunu 
belrrttiler.Cardiff Üniversitesi bilim 
adamlarından Profesör Peter Elvvood, 
"Eğer orta yaşın üzerindekiler bu 
tavsiyeyi dikkate alır ve günde bir 
aspirin kullanırsa, her yıl binlerce, 
onbinlerce yaşamın kurtarılabileceği 
görülecektir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

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

HASTANELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

TAKSİLER

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

Körfez taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. . 51314 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm Müd. 51311 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 Yalpız 185

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 5400
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 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 
PETROL

513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

15 NİSAN CUMA 
BAYER ECZANESİ 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No:14 
Tel: 513 01 43
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. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Hilal Cebeci intihar etti
Şarkıcı Hilal Cebeci 
önceki gün evinde 
intihara kalkıştı.
Apar topar 
Mecidiyeköy'de 
bulunan Özel Aksoy 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Hilal 
Cebeci'nin yüksek 
dozda hap içmek 
suretiyle intihar 
etmek istediği öğre
nildi. Midesi 
yıkanan ve hayati 
tehlikeye atlatan 
Cebeci, sabaha 
karşı taburcu edildi. 
Cebeci'nin eski 
sevgilisi Doğuş ile

3ınar Altuğ’un başı dertte
Ekranların güzel 
sunucusu Pınar 
Altuğ’un başı 
fazla kiloları ile 
dertte..
Genç oyuncu 
Pınar Altuğ ve 
sevgilisi Tony 
Teodoridis, şu 
sıralar hızlı bir 
koşuşturma için
deler. Kış sezo

yaşadığı albüm 
tartışması yüzün
den intihar ettiği 
iddia edilirken, 
aynı gün Doğuş'un 
Elif Karlı ile basın 
toplantısı düzen
lemesi akılları 
karıştırdı. Müzik 
şirketi kuran Doğuş, 
basın toplantısı 
sırasında Cebeci ile 
ilgili şunları söyledi: 
"Çok üzgünüm. 
Geçmiş olsun. Ona 
yazdığım şarkıları 
Elif Karlı'ya 
verdiğim için intihar 
ettiği söyleniyor.

nunda aldıkları 
fazla kilolardan 
kurtulmak 
isteyen sevgilil
er bunun için 
spordan diyete 
kadar her yolu 
deniyorlar.
Pınar, sunucu
luğunu yaptığı bir 
yarışma programı 
için kilo vermek

Ben buna inanmıyo
rum. Şarkı yüzün
den aramızda sorun 
çıktığı doğru. Ama 
başka bir şirketten 
piyasaya süreceği 
albümü için 
şarkılarımı bedava 
vermem düşünüle
mezdi"...

isterken Tony ise 
sadece tatili 
düşünüyor!

Um Mı «keklere mitt
Yapılan araştır
malara göre boyu 
uzun erkeklerin 
ömrünün daha 
uzun olduğu belir
lendi.
Uzun erkek, uzun 

yaşar 
Türkiye'de yapılan 
araştırmalar uzun 
boylu yeni bir 
nesil yetiştiğini 
ortaya koyarken, 
standardın 
üzerinde uzun 
boylu olmanın ise 
erkekler için bir 
hayli avantajlı 
olduğu anlaşıldı. 
Çünkü uzun boylu 
erkekler, kısa 
.boylu erkeklere 
oranla 10 yıl daha 
uzun yaşıyor.

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından 
lamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer.” 

HenryFORD

Sadece genetik 
yapı değil, hamile
likteki düzenli ve 
iyi beslenme de 
boy uzunluğunda 
belirleyici rol 
oynuyor. Annenin 
faydalı gıdalar 
alması, erkek 
çocukların uzun 
boylu olması ihti
malini yükseltiyor 
ve bu kişiler daha 
uzun ömürlü oluy
or. Uzun boylu 
olmanın bir avan
tajı da, kısa boylu 
kişilere oranla 
kalplerinin daha 
sağlam olması ve 
daha iyi solunum 
almaları.
Zengin ve seksi 
oluyorlar

Bu durumun 
kemik uzunluk
larıyla ilişkili 
olduğunu belirten I 
araştırmacılar, 
"Uzun boylu kişi
lerin iskelet yapısı I 
daha sağlam ve 
düzgün" 
görüşünü * 
savunuyor. 
Ayrıca, uzun 
boylu kişiler daha I 
zengin oluyor. 
Daha çok çocuk 
sahibi olan bu 
kişilerin kadınlar 
tarafından da 
daha seksi bulun
duğuna dikkat 
çeken uzmanlar, 
"Uzun boylu 
erkekler daha 
şanslı" diyor.

DAVETİYE SEZONUNU BANLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA ... j 

Renkli, siyah her 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 l=ax ^(0.224) 53 3 35 95



İki günden beri aralıklı yağan yağmur, Katlı Otoparktaki pasaja taşınan esnafa zarar verdi.

Yağmur yağdı esnaf perişan
Belediye tarafından onarılmaya başlanan Katlı Otopark’ın üst tarafı tamamlanmadan esnaf yağmura yakalandı. Önceki gece yağan yağmur, 
pasajdaki esnafı perişan etti. Yağmur, işyerlerine sızınca, kumaşlar, yorganlar ıslandı, duvarlar yağmur sularından zarar gördü. Haberi sayfa 5’de
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Hamidiye İlköğretim okulu 
bilgi yarışması birincisi

2005 Milli Egemenlik Yılı İlköğretim Okulları 
Bilgi ve Kültür Yarışması’na ilçemizden 18 
ilköğretim, okulu katılrdı. Yarışmada 
Hamidiye İlköğretim Okulu birinci, Küçük 
Kumla Ali Kütühya İlköğretim Okulu ve 
Şehit Cemal İlköğretim Okulu ikinci, Ticaret 
ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu ile 
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu üçüncü oldu-
lar. Haberi sayfa 4’de

Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Tüzmen, Gümrük laboratuvarıhı hizmete açtı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gümrükler..
Gemlik liman kenti olmasından dolayı 

ticarette bQyük önem taşıyor.
Deniz ticaretine açık olan ilçemizde güm

rük teşkilatı da oldukça eskidir.
Ancak, gümrüğün önemi Gemlik’te GEM- 

PORT limanının kurulmasıyla arttı.
Ardından Bursa Serbest Bölge’sinin de 

Gemlik sınırları içinde kurulması, bu kuru
mu çok Önemli bir sıraya soktu.

Hatta bence, gelecekte Gemlik Gümrüğü, 
potansiyel açıdan Bursa Gümrüğünü de 
geçecek.

Birkaç yıldır ekonomide yaşanan durgun
luk, sanayide beklenen dışa açılmayı engel
liyor..
«Buna karşın Bursa Serbest Bölge ihracat
ta hedeflerini aştı.

1981-1992 yılları arasında Gemlik’ten F. 
Almanya’ya ihracaat yaparken, gümrü 
mevzuatının zorluklarını yaşadım.

Dün, Gemlik .Gümrük Müdürlüğünü 
gezdim. Artık işlemlerin bilgisayar ortamın
da hazırlandığını, formalitelerin azaltıldığını 
gördüm.

En önemlisi de Bakan. Tüzmen’in açtığı 
laboratuvarın yokluğundan çektiğimiz 
sıkıntıları unutamam..

Gemlik Gümrüğü, Türkiye’nin en modern 
ve donanımlı laboratuvarına kavuştu.

Bu konuda Bakanın hakkını yememek 
gerekir. Gelecekte Gemlik Gümrüğü 
Türkiye’nin gözbebeği olursa şaşmayın..

m

SSSi»

Bakan Tüzmen, Gemlik Gümrüğünde 
protokol tarafından karşılandı,«folklor, iizledi

i

Devlet Bakanı
Kürşat Tüzmen ' 
Türkiye’nin en 

donanımlı Gümrük 
laboratuvarında 

inceleme yaparken 
görülüyor.

Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen, 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’ne 
3 trilyon liraya 
yaptırılan 
Türkiye’nin en 
donanımlı laboratu- 
varını açarken, 
ithalat ve ihra
catçının da 
önünü açacaklarını 
söyledi.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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17 Nisan
Köy Enstitüleri, 64 yıl önce 17 

Nisan 1940 yılındaki bir yasayla 
kurulmuştu.

Eğitim ve Öğretim Birliği 
Yasası'ndan düşünselliğini alan Köy 
Enstitüleri, Haşan Ali Yücel'in Milli 
Eğitim Bakanlığı, İsmail Hakkı 
Tonguç'un İlköğretimGenel 
Müdürlüğü döneminde ve onların 
mimarlığıyla yaşama geçirildi.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, uygar 
dünyada yerini almanın, düşünsel 
açılım ve üretimin yolunu, kuramsal
lıkla uygulayımı birleştirerek bulmuş
tu.

Tamamen yıkılmış bir ülke, kendi 
küllerinden doğrulup ayağa kalkarak 
ve kendi kendine yetmenin gereksini
mi, zorunluluğu ve onuruyla; hem de 
dünyanın acımasız savaşlar, yıkımlar 
yaşadığı bir süreçte, bu eğitim öğre
tim kurumlarını uygulamaya sokmuş
tu.

Köy enstitüleri, topyekün kalkın- ■ 
manın adıydı .

Kurulduğu günlerde dudak 
bükülen, alay edilen bu eğitim öğre
tim kurumlarının filizlenmeye, sonra 
meyvelerinin toplanmaya başlamasıy
la, bu başarıyı kıskananlar, toplumun 
gelişmesinden, uyanmasından 
korkanlar, kendi saltanatlarının yıkıla
cağından ürken feodal egemenler 
hemen kolları sıvayıp bu gelişmenin, 
uyanışmanın önünü kapamaya 
çalıştılar.

Bir süre sonra da bu çalışmaların
da başarılı oldular.

Onlar için karanlık ışıktan yeğdi. 
Çünküsaltanatlarının sürmesi bu 
karanlıklara bağlıydı.

Bu kurumlan alaşağı ettiktensonra, 
İmam-Hatip okullarını çoğaltıp, geliş
menin, düşünmenin önüne kadercil
iği koyarak, bağımlılığı geliştirdiler.

1946'lardan sonra baskılar, korkut
malar, ödünler nedeniyle hızının 
kesilmesine karşın, on-oniki yıl 
süren Köy Enstitüleri deneyiminden, 
değişik düzey ve alanlarda eğitim, 
öğretim erleri yetişti. Ama işte, o 
engellenen, düşüncenin, insan 
yetkinliğinin, onurun etkin olduğu 
eğitim öğretim kurumlarından yetişen 
o erlerin ellerinde, tüm yıkıcı, engel
leyici siyasetlere karşın, Anadolu 
uyanması gerçekleşti; gelişme kök 
saldı.

Son elli yıldır o kökleri kazıma 
eylemleri yıkıcılığını sürdüredursun, 
Türkiye umhuriyeti kendine özgü, 
ussal, aydınlanmacı geleneğini oluş
turdu.

Üzerine ölü toprağı serpilmiş 
toplumun çıkış yolu, yeni bir Köy 
Enstitüleri izlencesinden geçiyor.

17 Nisan'ı bu düşüncenin ışığında 
anıyoruz ve çok özlüyoruz.

2004 yılı gelir vergisi beyanlarına göre Gemlik sıralamasında ikinci olan 
Tekstilci Hüseyin Değirmencioğlu'na çiçek verilerek teşekkür edildi.

Değirmencioğlu’na 
çiçekli teşekkür

Seyfettin Şekersöz 
2004 yılı gelir ver
gisi beyanlarına 
göre Gemlik sırala
masında ikinci 
olan Tekstilci 
Hüseyin 
Değirmencioğlu'na 
çiçek verilerek 
teşekkür edildi. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı Mithat 
Önalan ile Müdür 
Yardımcısı Nezihe 
Dönmez Çelikkan, 
Değirmencioğlu'nu 
işyerinde ziyaret 
ederek kutladılar. 
Demirtaş sanayi 
bölgesindeki işy
erinde Vedgi 
Dairesi Müdür 
Yardımcılarını mis
afir eden Hüseyin 
Değirmencioğlu, 
bir çok kez vergi 
sıralamasına 
girmesine karşılık 
ilk kez çiçekle kut
landığını söyJedi. 
Gemlik Vergi 
Dairesinin yaptığı 
nezaketten son 
derece mutlu 
olduğunu dile 
getiren

Değirmencioğlu, 
2004 yılında 
Gemlik Vergi 
Dairesine Ücret, 
Menkul ve 
Gayrimenkul 
Sermaye İradı 
göstererek 342 bin 
YTL Matrah 
üzerinden 137 bin 
YTL ödeyeceğini 
söyledi.
Gemlik'te birçok iş 
adamının sırala
maya girmesi 
gerektiğini hatırla
tan başarılı iş

* adamı Hüseyin 
Değirmencioğlu, 
hak ederek 
kazanan her 
kişinin vergisini 
ödemekte 
olduğunu 
belirterek "Dileriz 
ki bizden daha 
başarılı 
olanlarda üzerler
ine düşeni bu ülke 
için yapsınlar. 
Gemlik'te bu 
potansiyelde 
birçok iş adamı 
olmalı" dedi.

İş hayatında "Önce 
işçi, sonra komşu, * 
daha sonra da 
akraba" prensi
biyle çalışarak 
başarılı olunabile- < 
ceğini öne süren 
Değirmencioğlu, 
Gemlik Vergi 
Dairesi'nin başlat- | 
tığı başarılı 
mükelleflere 
çiçekli teşekkür 
uygulamasını 
yerinde bularak 
mutlu olduğunu 
ifade 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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Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Tüzmen, Gümrük laboratuvarını hizmete açtı

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne 
3 trilyon liraya yaptırılan Türkiye’nin en donanımlı laboratuvarını 
açarken, iithalat ve ihracatçının da önünü açacaklarını söyledi.
Kadri GÜLER

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasındaki bir 
toplantı için Bursa’ya 
gelen Gümrüklerden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Kürşat 
Tüzmen, Serbest 
Bölgede bulunan 
Gümrük 
Müdürlüğü’ne kuru
lan Türkiye’nin en 
donanımlı Gümrük 
Laboratuvarının 
açılışını yaptı.
Bakan Tüzmen ile 
Gemlik’e Müsteşarı 
Tuna Turagay, Bursa 
Gümrük ve Muhafaza 
Başmüdürü Mehmet 
Şahin ile birlikte 
geldi.
Bakan Tüzmen, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik Gümrük 
Müdürü Ömer 
Özdemir, Gemlik 
Gümrük Muhafaza 
Müdürü İsmet Erçetin, 
İlçe Emniyet Müdürü * 
Ali Kemal Kurt ve 
daire müdürleri ile

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, 3 trilyon liraya mal olan 
Türkiye’nin en modern laboratuvarında inceleme yaptı.

Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Serbest Bölgede bulunan Gümrük
Müdürlüğüne kurulan Türkiye’nin en donanımlı Gümrük Laboratuvarının açılışını yaparaken.

gümrük personeli 
tarafından karşılandı. 
Bakan Tüzmen, küçük 
öğrencilerin Kılıç 
kalkan ve yörük halk 
oyunlarını izledikten 
sonra Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü laboratu- 
varının açılışını yaptı.

Bakan Tüzmen açılış
ta yaptığı konuşmada 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğüne kurulan 
labratuvarın dünyada 
bile eşine az rast
landığını belirterek 
şöyle konuştu: 
“Gemlik Gümrük

Müdürlüğüne kur
duğumuz bu laborat- 
var için 3 milyon eruo 
Türkiye’ye yardım 
sağlandı.
Gümrük İdarelerini 
vergi toplayan kurum
lar olmaktan çıkarıp 
bilgi toplama merkez
leri yapacağız.
Haksız rekabeti önlen
mesi, ithalat ve ihra
catın hızlanmasını 
istiyoruz. Önümüzde
ki yıl 185 milyon dolar 
ihracat yapacağımıza 
inanıyorum. Bu 
labratuvar itihatçı nın 
da ihracatçının da 
işlerini kolaylaştıra
cak." dedi.
Daha sonra konuşan 
Bakanlık müşteşarı 
Tuna Turagay ise şun
ları söyledi : 
“Hedefimiz ihra
catçının İthalatçının 
önünü açmaktır. 
Gümüklerde teknik 
altyapıyı ve fiziki 
altyapıyı 

güçlendirmek isti 
yoruz.
AB Gümrük 
normlarına uymak 
için yaptığımız anlaş
malar gereği buna 
zorunluyuz.
Türk gümrükleri 
AB’nin çağdaş norm
larına uygun bir 
yapıya kavuşacak.”

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

İflaslar
Sanayi ve Ticaret Bakanı, 
Sayın Ali Coşkun’un açıklamasına 
göre; 49 bin esnaf iflas etmiş... 
163 bin esnaf da kepenk kapatmış.. 
Ekonomik büyümenin sonucundan 
olsa gerek!

Bursa Gümrük ve 
muhafaza Başmüdürü 
Mehmet Şahin ise 
konuşmasında 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğüne genel 
bütçeden sağlanan 3 
tiriilyon lira ile bu lab- 
oratuvarın kurul
duğunu belirterek, 
"Buraya kuralan bu 
laboratuvar, 
Türkiye’nin en büyük 
laboratuvarlarından 
biridir.
Her türlü eşyanın 
analiz ve tahlililni 
yaparak, ithalat ve 
ihracatçının günler ve 
aylarca labratuvar 
sonuçlarını bekleme- 
sir/e son vereceğiz. 
İtahatçı ve ihracatçı 
artık milyarlarca 
lira analiz ve tahlit 
parası ödemeyecek” 
dedi.
Bakan Tüzmen ve 
heyet daha sonra 
açılan laboratuvarda 
incelemer yaptı.
Türkmen, yetkililerden 
bilgi aldı daha sonra 
Mudanya da yapılacak 
bir açılışa katılmak 
için ilçeden 
ayrıldı.
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Bilgi yarışmasının birincisi 
Hamidiye ilköğretim

“2005 Milli Egemenlik Yılı İlköğretim Okulları Bilgi ve Kültür Yarışması”na ilçemizden 18 ilköğretim 
okulu katılrdı. Yarışmada Hamidiye İlköğretim Okulu bBirinci, Küçük Kumla Ali Kütühya İlköğretim 

Okulu ve Şehit Cemal İlköğretim Okulu ikinci, Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu ile 
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu üçüncü oldular.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

“2005 Milli 
Egemenlik Yılı 
İlköğretim 
Okulları Bilgi ve 
Kültür 
Yarışması”mn 
birincisi 
Hamidiye İlköğre
tim okulu oldu. 
Endüstri Meslek 
Lisesi Spor 
Salonunda 
yapılan yarış
maya, ilçemizden 
18 okul katılırken, 
20 sorudan 18’ine 
doğru cevap 
yeren Hamidiye 
İlköğretim birinci 
oldu.
17 doğru soruyla 
Kumla Ali 
Kütahya ve Şehit 
Cemal ikinci, 16 
doğrp soruyla 
Ticaret Sanayi 
Gazi İlköğretim 
ile Şükrü Şenol 
İlköğretim 
okulları 
üçüncülüğü elde 
ettiler.
MORAL 
VERDİLER 
Jüri üyeliklerini 
Nursel Çağlar 
İbrahim Öztürk, 
Kenan Vatangül, 
Ayhan Kansu, 
İlhan Küçükünal, 
Tahsin Top ile 
Nagehan 
Bora'nın yaptığı 
Bilgi ve Kültür 
Yarışmasına, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
katılarak öğren
cilere moral 
verdiler.
Yarışma 
kavramını yerine

I oturtmak amacın
da olduklarını 
belirten İlçe Milli

I Eğitim Müdürü 
Mehmet

18 ilköğretim okulunun katıldığı Bilgi ve Kültür Yarışmasının birincisi Hamidiye 
İlköğretim Okulu oldu.

Bilgi yarışması İkincisi Ali Kütahya İlköğretim Okıfı 
1 ____________ 1

««

İÜ Bilgi yarışması İkincisi Ş. Cemal İlköğretim Okulu;

Yarışması İkincisi Ş. Cemal İlköğretim Okulu

Ercümen, bilgi ve 
kültür yarış
masının öğrencil
er açısından fay
dalı olduğunu 
söyledi.
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, ülke 
olarak eğitim, 
öğretimle bir yere 
gelinebileceğini 
aksi halde sınıfta 
kalmanın kaçınıl

maz olduğunu 
söyledi.
Amacın ileriki yıl
larda Gemlik'te 
30 kişiden oluşan 
sınıflar yaratmak 
olduğunun 
söyleyen Baygül, 
"Bunun yanında 
tekli öğretime 
geçmek arzusun
dayız. Eğitim 
öğretimin dışında 
önce insan olmak 
geli yor.

Yarışmanın amacı 
katılmak olsa da 
her okul birinci 
gelmek için 
yarışacak." dedi. 
Kaymakam 
Baygül, ayrıca 
Vali Oğuz Kağan 
Köksal'ın yardım
larıyla ilçeye 
teknolojik ağırlıklı 
kütüphane 
kazandırmak 
için çalışmaların

sürdüğünü 
söyledi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
belirlediği 
korniş yon 
tarafından okul 
temsilcilerine 
Türkçe'den 5, 
Matematik'ten 4, 
Fen'den 3, 
Sosyal Bilgiler 
ve İnkılap Tarihi 
Atatürkçülük'ten 
3, Din Kültürü ve 
Ahlak bilgisi'n- 
den 2 ve Genel 
Kültür ve 
Aktualite'den 3 
olmak üzere 
toplam 20 soru 
soruldu.
Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
temsilcileri Uğur 
Kaya, Kübra 
Şeker ve Ozan 
Yeğin 20 soru
nun 18'ine 
verdikleri doğru 
cevaplar ile 
Bilgi ve Kültür 
Yarışmasının bir
incisi olurken, 
kendilerini Okul 
Müdürü 
Mustafa Pusmaz 
ile Türkçe 
Öğretmeni 
Nedim Toksöz ilk 
kutlayanlar 
oldu.
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulunun birin
ciliği okullarında 
büyük sevinçle 
karşılandı

DEVREN SATILIK

Devren Satılık
Mobilya Dükkanı

Tel: (0.224) 512 27 21
GSM : (0.537) 478 87 05
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^Seyfettin ŞEKERSÖZ Başka
İki günden buyana 
aralıklı olarak 
yağan yağmur 
katlı ota parktaki 
pasaja taşınan 
esnafa zarar verdi. 
Yağmurlar 
nedeniyle otopark 
üstünde başlatılan 
çalışmaların 
aksaması 
nedeniyle birçok 
esnafın işyerine 
tavandan yağmur 
suları sızarak 
mallarına zarar 
verdi.
Pasajın eksikleri 
tamamlanmadan 
taşınma zorunda 
bırakılan Yeni 
Çarşı esnafı,

çulu 
Iğur

m 
j-

jru

ir 
bir-

ı.
kul

naz

z ilk

kı
nda 
le

PIRELLFDE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

Turgut'un önceki 
gün pasajı gez
erken kendilerine 
"Siz böyle dükkan 
mı gördünüz" söz
lerine ise oldukça 
öfkeliler.
Yıllarını taşındık
ları çarşıda 
geçiren 
Manifaturacı 
Ahmet Semiz, 
duvardan akan » 
yağmur sularından 
zarar gören mal- 
Jarının üzerine 
serdiği naylonları 
göstererek 
"Biz böyle dükkan 
istemiyoruz" dedi. 
Gecesini 
dükkanında 
geçirmek

MrçöR-es n af ı n f/'. ■ 
mallarına zararve

mecburiyetinde 
kaldığını söyleyen 
Ahmet Semiz, .... 
"Her yağmur 
yağdığında zarar 
göreceksek bu 

ln®tevı

çarşının ne anlamı 
kaldı, malımızı 
nerede muhafaza 
edicez" diyerek 
dert yandı.
Henüz dükkanına 
taşınamayan ve 
duvardan akan 
yağmur sularını

aral

gösteren Eşref 
Yılmaz ise 
söyleyecek söz 
bulamadığını 
belirterek sadece 
"Bize yapılan vic
dansızlıktır" 
demekle yetiniyor. 
El emeği göz 

nuru diktiği yor
ganlarının duvar
dan akan yağmur 
sularından 
ıslandığını gören 
yorgancı Erdoğan 
Özen, perişan • 
durumunu ellerini 
havaya açarak 
anlatabiliyor. 
Ağzından sadece 
"Perişan olduk, ne 
yapacağımızı 
şaşırdık" diyebilen 
Erdoğan Özen, 
ıslanan yorgan
larını elektrik 
sobasının karşısı
na koyarak kurut
maya çalışıyor. 
Otopark pasajında 
dükkanların yanı 
sıra koridorlarda 
da zarar veren 
yağmur sularını 
kurutmak için 
esnaf talaş dök-
erek soruna 
çözüm getirmiş 
gözüküyor. 
Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan'a şirin 
görünmek için 
dükkanların 
zamanından 
önce bitirilerek 
kendilerinin 
taşınmak 
mecburiyetinde 
bırakıldığını öne 
süren çarşı esnafı, 
"Sesimizi çıkar
madık ama ezilen 
yine biz olduk" 
diyerek Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u yağmurlu 
havalarda çarşıya 
misafir olarak bek
lediklerini dile 
getiriyorlar.

ÖZKAYA OTOMOTİV
y ; m GEMLİK BAYİİ
İIRELLI körfez Bay taş Sitesi altı GEMLİK' n E ELI Tel: (0 224) 5B 73 93 Fax , 514 40 44

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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Molivatis’in ziyareti 
Rum basınında

DIŞ HABER Sayfa 6

Denktaş veda ediyor
Yunan Dışişleri 
Bakanı Petros 
Moliviatis, Ankara 
temaslarını "yarar
lı" olarak niteledi. 
Moliviatis, İmya 
(Kardak) olayıyla 
ilgili olarak da, 
doğru hareket 
etmekle bir Türk- 
Yunan krizini 
önlediğini söyledi. 
Alithia Gazetesi, 
Moliviatis'in dünkü 
açıklamalarına yer 
verdi. Gazeteye 
göre, Türkiye 
ziyaretiyle ilgili dün 
Başbakan Kostas 
Karamanlis'e bilgi 
verdikten sonra 
konuşan Moliviatis, 
Ankara temaslarını 
"yararlı" olarak

niteledi. Moliviatis, 
İmya (Kardak) 
olayına da değindi 
ve doğru hareket 
etmekle bir Türk- 
Yunan krizini 
önlediğini söyledi. 
Moliviatis, 
"Ankara'dan.ayrıl- 
sam, Türk-Yıınan 
ilişkilerinde hızlı bir 
gerginlik 
yaşanacaktı ve çok 

ciddi bir krizle 
karşı karşıya kala
caktık. Halbuki, 
Ankara'da kalarak 
gerçekleştirdiğimiz 
icraatla, krize 
dönüşebilecek bir 
olay önlendi ve 
bugün, Türk-Yunan 
ilişkilerinde bir 
sakinlik söz 
konusu" şeklinde 
konuştu.

Görevinden ayrıl
maya hazırlanan 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, 
bugün 
Cumhurbaşkanlığı 
personeline veda 
etti, umhurbaşkan- 
lığında resepsiyon 
veren Denktaş, per
soneline hitap etti, 
Kıbrıs sorununa 
değindi, meclise 
çağrıda bulundu ve 
bundan sonra 
yapacaklarım anlat
tı. Basın mensu-. 
plarının gösterdiği 
ilgi nedeniyle 
zaman zaman izdi
ham yaşanan resep
siyonda, personelle 
hatıra fotoğrafları 
çektiren 
Cumhurbaşkanı 
Denktaş, basın 
mensuplarının da 
ricasını kırmadı ve 
onlarla birlikte poz 
verdi. Bazı gazete
cilere özel demeçler 
veren Denktaş, 
resepsiyon sırasın

da personelle de 
sohbet etti. 
Cumhurbaşkanı 
Denktaş, 81 yaşında 
olduğunu, ama 21 
yaşındaki gibi 
Rumlar'ın karşısına 
dikildiğini, gençlerin 
de dikilmesini iste
diğini söyledi. 
Rumlar'ın 2005'i 
EOKA yılı ilan 
etmesiyle ilgili 
görüşlerini ifade 
eden Denktaş, 
"Barış istiyoruz. 
Avrupa Birliği'ne 
gireceğiz; ama 
KKTC'den ve ege
menlikten 
vazgeçerek değil" 
mesajını bütün 
dünyaya vermek 
için göreve devam 
edeceğini bildirdi. 
Denktaş, TMT'nin 
başlangıçtaki kuru
cularından biri. 
olarak halka 
döneceğini 
belirterek, "TMT'yi 
kurmak ve silahlan
mak için değil, onun 

mukavemet ruhunu, 
heyecanını, onu
runu yaşatmak için" 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı 
personeline hitaben 
konuşmasına, 
"Yıllardır beraber 
çalıştık. Ümit eder
im ki bundan sonra 
gelenler de bizim 
uyguladığımız bir 
prensibi uygula
maya devam eder. 
Sizler makamın 
değil, devletin 
memurlarısınız; 
devletin devam
lılığını sağlayan 
insanlarsınız" diy
erek başlayan 
Denktaş, makama 
demokrasinin 
gereği olarak gelen
lerin, yine 
demokrasinin 
gereği olarak bir 
gün gideceklerini; 
ancak memurların 
devletin temel 
taşları, kalıcı insan
lar olduklarını 
belirtti.

BAYRAMOGLU'NDAN
ŞOK KAMPANYA ! K.D.V inidirimi

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
O 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 dâire

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

Körfez

IMF’yi kızdırdı

KDV indirimine karşı 
çıktı. Bredenkamp, 
hükümetin kendiler
ine KDV indirimi yap
mayacakları garan

tisi verdiğini 
belirterek, KDV 
indiriminin bütçeye 
yük getireceğini 
söyledi.

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın tekstilde 
KDV indiriminin 
yapılabileceğini açık
lamasının hemen 
ardından ilk tepki 
IMF Türkiye 
Temsilcisi Hugh 
Bredenkamp'tan 
geldi.
IMF Türkiye 
Temsilcisi Hugh 
Bredenkamp, Maliye 
Bakanlığı'nın 
üzerinde çalıştığı

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Askeri hastaneler 
sivillere açıldı

Wcl MİM orhyor
Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi (GATA) 
ve Jandarma Genel 
Komutanlığı has
taneleri dışında 
kalan askeri has
taneler halka 
açılıyor.
TBMM Sağlık Aile 
Çalışma ve Sosyal 
İşler 
Komisyonu'nda 
görüşülen ve kabul 
edilen yasa 
tasarısına göre, 
boş yatak olması 
ve mevcut yatak 
miktarının yüzde 
10'unu geçmemesi 
halinde GATA ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığına ait 
hastaneler dışında
ki tüm askeri has
taneler sivil hasta

ÇENEN Balıhe^MakemeleriIicareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları 
✓ Sakana Misina Ağları
* İpAğ 

Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

✓, Kürek 
Çapa

v Macun
✓ Galvenizli çivi
v TMC Sintine pompası 

w diğer malzemeler Ut hizmetinizdeyiz

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

Tel & Fax: (0.224) 544 6314

Yasa tasarısı 
önümüzdeki gün
lerde TBMM Genel 
Kurulu'nda 
yasalaştırılacak. 
Yasa tasarısıyla 
TSK bünyesinde 
bulunan ve döner 
sermayesi olan 
36 askeri hastane 
sivil vatandaşlara 
açılacak. 
Tasarının yasalaş
masından sonra bu 
hastanelerin yılda
400 bin sivil has-

taya bakması 
planlanıyor. 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin 
GATA ve rehabilita
syon merkezleri 
hariç 36 has
tanesinde 15 
bin yatak kapasite
si bulunduğunu 
ve yılda 91 bin 
hastaya hizmet 
verildiğini
açıkladı.

Merkez Bankası, 
tüketici kredilerinin, 
1-8 Nisan tarihleri 
arasında 15 milyar 
590.5 milyon 
YTL'den, 15 milyar 
853.5 milyon YTL'ye 
ulaştığını açıkladı. 
Merkez Bankası'nın 
haftalık bültenine 
göre, 1 Nisan tarihi 
itibariyle 15 milyar 
590.5 milyon YTL 
olan tüketici kredileri 
8 Nisan'a 
gelindiğinde 15 mil
yar 853.5 milyon 
YTL'ye ulaştı.

1 Nisan itibariyle 
kullandırılan tüketici 
kredilerinin, yaklaşık

Siiper liselere de sınav
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, süper 
liselere de, 
Anadolu liselerine 
öğrenci seçme 
kriterini getirecek
lerini, artık not 
ortalamasına göre 
değil, ortaöğretim 
kurumlan sınavın
da aldıkları puana 
göre süper 
liselere öğrenci 
alınacağını bildir
di.
Çelik, Zübeyde 
Hanım Kız Meslek 
Lisesi'ndeki Okul 
Meclisleri 
Konferansından 
ayrılırken, gazete
cilerin, 4'ü süper 
lise olmak üzere 
81 lisenin üniver-

ABONE OLDUNUZ MU?

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN ■ OKUTUN 
ABONE OLUN

3 milyar 849.6 milyon 
YTL'sini konut, 4 mil
yar 396.9 milyon 
YTL'sini taşıt, 7 mil
yar 606.9 milyon 
YTL'sini de diğer 
krediler oluşturdu. 
Öte yandan, bireysel 
kredi kartı kullanımı 
8 Nisan'da 13 milyar 
969.4 milyon YTL'yi

siteye öğrenci 
yerleştiremeyişi 
konusundaki 
görüşünü sor
maları üzerine, 
şunları kaydetti: 
"Süper liseler, 
Anadolu 
liselerinde olduğu 
gibi öğrencileri 
sınava tabi tutarak 
değil, ilköğre
timdeki not ortala
masına göre 
öğrenci aldığımız 
liselerdir. Belli

buldu.
Bireysel kredi kartı 

kullanımında 8 Nisan 
itibariyle, taksitli 
alışveriş toplamı 3 
milyar 898.7 milyon 
YTL, taksitsiz kredi 
kartlı alışverişler 10 
milyar 66.7 milyon 
YTL oldu.

bölgelerde not 
ortalaması yüksek 
olsa bile öğrenci
lerimizin 
düzeyinin maale
sef düşük 
olduğunu biliy
oruz. Bunu 
bildiğimiz için bu 
sene artık süper 
liselere de 
Anadolu liselerine 
öğrenci seçme . 
kıstası neyse onu 
getiriyoruz."
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Yılmaz ve Taner’in
duruşması ertelendi tat sözü, (Inatt'aMlı

Türkbank ihalesine 
fesat karıştırdıkları 
iddiası ile eski 
Başbakan Mesut 
Yılmaz ve Devlet eski 
Bakanı Güneş 
Taner'in Yüce 
Divan'da yargılan
masına bugün devam 
edildi. Duruşma, 17 
Mayıs 2005 tarihine . 
ertelendi.
Duruşmada tanık 
olarak dinlenen 
Emniyet eski Genel 
Müdürü Necati 
Bilican, 4 Ağustos 
1998 tarihinde 
Yılmaz'ın bilgi almak 
üzere kendilerine 
geldiğini belirtti. 
Bilican, "Sayın Yılmaz 
bana organize suç 
örgütlerinden rahatsız 
olduğunu söyledi. 
Yılmaz, Bunların bir 
kısmının yurtdışında 
kaçak olduğunu 
belirterek ve yakalan
ması için bize talimat 
verdi. Bunun üzerine 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

kuruldu. Bu çalış
malar sırasında 
Çakıcı'nın Türkbank'ı 
almak istediği 
yönünde duyumlar 
aldık. Bu konuyu 
Yılmaz'a ilettim. 
Kendisi bana belge 
olup olmadığını 
sordu. Belge 
olmadığını 
söylediğimde ise ken
disi bana duyumlarla 
hareket edemeyeceği
ni, ihalenin iptali 
durumunda zorluk 
çekeceklerini ve bir 
takım yükümlülük ile 
karışı karışa kalacak
larını anlattı. Yılmaz, 
benden belge istedi. 
Ancak biz de ihale 
gününe kadar bir 
belge bulup suna

madık." 
Bilican, Çakıcı'nın 
.Yiğitle ihalenin ver
ilmesi için bazı 
işadamlarını tehdit 
ettiğine ilişkin yazının 
kendisine geldiğini 
belirtti. Çakıcı'nın 
Hayyam Garipoğlu'na 
ilişkin kendilerine 
bilgi notunun geldiği
ni kaydeden Bilican, 
bununla ilgili yazıyı 
TMSFve 
Başbakanlığa gön
derdiğini anlattı. - 
Bilican, Fikri Sağlar 
ile kendi ellerindeki 
kasetler arasındaki ., 
çelişkinin sorulması 
üzerine, "Benim 
soruşturma sırasında 
kasetten haberim 
oldu.” dedi.; .

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğa'ın 
18 Ocak'ta 
çiftçilere verdiği 
mazot ve gübrede 
vergi indirimi sözü, 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'a 
takıldı. Bakan 
Unakıtan, gübre ve 
mazottaki vergi 
indiriminin, devlete 
toplam 807 milyon 
YTL'lik yük getire
ceğini belirterek, 
kaynak yetersizliği 
dolayısıyla bu 
indirimin söz 
konusu olmaya
cağını bildirdi. 
Başbakan 
Erdoğan'ın, 18 
Ocak Büyük 
Anadolu Otel'de 10 
bin çiftçi ve tarım 
gönüllüleri ile 
buluşmasında 
çiftçilere verdiği 
mazot ve gübre 
indirimi müjdesi 
Unakıtan'a takıldı. 
Erdoğan'ın 18 
Ocak'ta çiftçilere, 
2004 yılında dünya 
petrol ve doğalgaz 
fiyatlarındaki artışa 
bağlı olarak mazot 

ve gübre fiyatların
da da aşırı artışlar 
olduğunu ve 
gübrede yüzde 40, 
mazotta yüzde 
33'lük bu artışların 
üretimde sıkıntılara 
neden olduğunu 
belirterek, 
"Maliyetleri artıran 
karlılığı düşüren bu 
durum karşısında 
hükümetimiz 
gübrede ve mazot
ta destekleme 
yapılmasına karar 
vermiştir. Bu 
konuyla ilgili uygu
lama esasları en 
kısa zamanda 
kesinleşecek ve 
kamuoyuna açık
lanacaktır", 
müjdesini yermişti. 
Başbakan 
Erdoğan'ın 
çiftçilere verdiği bu 
sözün üzerinden 3 
ay geçmesine rağ
men, mazot ve 
gübrede herhangi 
bir yergi indirimi . 
olmadı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın 
mazot ve gübrede 
vergi indiriminin 

yapılmasının diğer 
vergilere olumsuz 
olarak yansıyacağı 
gerekçesiyle bu 
sene için söz 
konusu indirimlerin 
askıya alınmasını a 
istedi. Bunuri üzer
ine Maliye 
Bakanlığı Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı'na, 2005 
yılı bütçesinden * 
tarımsal destek- I 
lemeler için tahsis 
edilen kaynağın 3 1 
milyar 462 milyar 
YTL olduğunu ı 
hatırlatarak, 
"Yapılan hesapla- | 
malarda kimyevi a 
gübrede KDV indi
mi için 175 milyon 
YTL ve tarımda kul
lanılan mazotta 
ÖTV indiriminin 
632 milyon YTL 1 
olmak üzere, 
devlete getireceği 
toplam yükün 
807 milyar YTL ■ 

olacağı hesaplandı, 
Bunun için gerekli 
kaynağımız yoktur" 
diyerek mazot ve 
gübre indirimi 
reddetti.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44
MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 

REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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ite benzin vejotorin pompa fiyatları
Benzinler ile 
motorinin rafineri 
çıkış fiyatının 
düşürülmesinden 
ardından, pompa fiy* 
atları bugünden 
geçerli benzinlerde 
litrede 3-5 YKr, 
motorinde ise 4-5 
YKr ucuzladı.
Rafineri çıkış fiyat
larında yapılan 
indirim, pompa fiyat
larına benzinlerde 
yaklaşık yüzde 1.7- 
1.8, motorine ise 
yüzde 3 oranında 
yansıdı.
İndirimin parasal 
karşılığı, benzinlerin 
litresinde 3-5 YKr 
(30-50 bin lira), 
motorinde ise litrede 
4-5 Ykr'yi (40-50 bin 
lira) buluyor.

İndirim sonrası Petrol 
Ofisi, Shell ve BP'nin 
Ankara'da kurşunsuz 
benzin pompa satış 
fiyatı litrede 2.51
YTL, OPET'te ise 2.50 
YTL'ye geriledi.
Kurşunsuz benzinin 
fiyatı ise Petrol Ofisi, 
Shell ve BP'de İstan
bul'un Anadolu 
yakasında 2.52 
YTL'ye, OPET'de 2.51 
YTL'ye, İzmir'de aynı 
üç ana dağıtım şirke

tinin bayilerinde 2.51 
YTL'ye, OPET'de ise 
2.50 YTL'ye indi. 
Motorin fiyatları da 
BP, Petrol Ofisi ve 
Shell için Ankara'da 
1.91 YTL, İstanbul'da 
1.90 YTL, İzmir'de ise 
1.89 YTL'ye inerken, 
OPET'in fiyatları 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir için sırasıyla 
1.90 YTL, 1.89 YTL ve 
1.88 YTL olarak 
belirlendi.

te “Türk ekonomisi
pozitif yönde”

Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Başkanı 
Rodrigo Rato, Türk 
ekonomisinin pozitif 
yönde ilerlemekte 
olduğunu belirterek, 
yeni stand-by 
düzenlemesinin 
IMF'nin karar 
mekanizması olan 
İcra Direktörleri 
Kurulu'nda Mayıs 
başında ele alın
abileceğini söyledi. 
Rato, IMF ve Dünya 
Bankası'nın yıllık 
ortak bahar toplan
tıları öncesinde 
VVashington'daki 
IMF merkezinde 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Türkiye'nin son yıl
larda etkileyici bir 
makroekonomik 
performans göster
diğini belirtti.
Enffasyonda büyük 
bir düşüşün sağ
landığını ve iyi bir 
büyüme rakamının

yakalandığını anla
tan Rato, "Türk 
ekonomisi pozitif 
yönde" dedi. 
IMF Başkanı Rato, 
Türkiye'deki 
gelişmede IMF'nin 
de finansman, 
danışmanlık ve 
denetleyicilik 
açısından katkıda 
bulunduğunu söyle
di.
Türkiye ile IMF 
arasında 10 milyar 
dolarlık yeni stand- 
by düzenlemesi için 
mutabakat sağ
landığını hatırlatan 
Rato, bunun IMF 
İcra Direktörleri 
Kurulu'nda

muhtemelen Mayıs 
ayı başında ele alı
nacağını bildirdi. 
Türk ekonomisinin 
önünde birçok 
sınav bulunduğunu 
anlatan Rato, halen 
çok yüksek olarak 
nitelendirdiği kamu 
borcunun azaltıl
ması ve yeni pro
grama açık bir 
bağlılık gösterilmesi 
çağrısında bulundu. 
IMF Birinci Başkan 
Yardımcısı Anne 
Krueger de, Türk 
ekonomisindeki 
gelişmeleri' 
'çok tatmin edici" 
olarak 
değerlendirdi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gruplardaki puan durumu
Gemlik ve yakın yerlerde, 

amatör 1. kümede futbol 
oynayan klüplerin puan cetve
line söyle bir bakıldığında; hiç 
de içi açıcı bir durumuz 
olmadığı görülüyor.

Gemlikspor, eğer aynı 
gruba düşmüş olsaydı acaba 
ne çirkin bir durumlar olurdu 
bilemiyorum.

Birinci gruba şöyle 
bakıldığnda İneğölspor hiç 
yenilgisiz 3 beraberlikle lider 
durumunda. Bu durumda 
grupta iki takım var. Birincisi 
Umurbey, İkincisi ise 
Orhangazi’den Hürspor.

Umurspor bugün 12 puanla 
4. sırada. Umurspor 3 
beraberlik ve 2 yenilgi almış, 
attığı 14 gol, gördüğü gol ise 
13.

Şöyle bir bakıldığında belki 
forveti öteki takımlara nazaran 
normal gol atmış, fakat 13. gol 
kalesinde görmüş. Bu şu 
demektir ki; Umurspor’un 
müdafası çok iyi değil.

Seyrettiğim ve gördüğüm 
kadar eğer bekleselerdi bu 
kadar çok gol kalelerinde 
görmemeleri gerekirdi.

Sayın Umurbey Belediye 
Başkanı sezona iddalı girmiş 
ve uzun zaman başkanlığını, 
genel kaptanlığını yaptığı 
Gemlikspor’dan 2 futbol
cusunu kadrosuna katmayı 
başarmış.

Ne yaptı; bir hiç. 
Gemlikspor Süper Lig’de iken, 
bugün Gemlikspor kalecisi ve 
başka bir futbolcuyla 
anlaşmış olsaydı, Gemlik 
amatör lige düşmezdi. Sporu 
daha yeni yeni anlamaya 
çalışıyor o kadar.

Hürspor’un durumu ise; 6. 
sırada, puanı ise 8, attığı gol 
sayısı 9, kalesinde gördüğü 
gol ise 10. Eğer Herki maçlar
da dikkatli olmazsa çok sıkıntı 
çekecekleri aşikardır.

Gene bize en yakın 
K. Kum la takımı var.

K.Kumla’lada Gemlik’te futbol 
oynamış üç beş futbolcuları 
var. Nedendir bilinmez yaptık
ları bu maçtan hükmen yenik 
ve puanlarından 3 puan silin
miş durumda, bugün sonun- 
culuktan kurtulmak için çaba 
sarfediyorlar.

3. Grupta eğer puanları sil- 
inmeseydi, 10 puanla ikinci 
olabilirdi.

Bu hafta Ovaakça ile 
yapacağı maçtan mağlup 
olarak çıkarsa K.Kumla’nın işi 
biraz daha güçleşir.

Hocaları geri döndü.
Seyrettiğim K.Kumla’da biraz 
düzelme var gibi.,

4. grup, gruplar içinde en 
karışık olan grup. Şöyle bir 
bakıldığında birinci ve 
sonununcu hariç geri kalan 6 
takım her zaman birbirleriyle 
yer değiştirecek takımlar.

Birinci Y.Selim,22 puan; 
Yıldırımspor 14 puan;
Gemlikspor 14 puan, 
Şükraniye 13 puan’la birbir

leriyle yarışıyorlar.
Bu hafta Gemlik-Orhaniye, 

Y. Selim - Lalaşahin, Duaçınarı 
- Yıldırım ve Altıok- Şükraniye 
oynayacak.

Gemlik geçen hafta eline 
gelen kısmeti kaçırdı fakat 
Gemlikspor’un yerinin birinci
lik olması gerekirdi. Nedenleri 
malum, bugünkü yazım bun
ların yorumu değil.

Şunu yazıyorum, K.Kumla, 
Umurbey ve Gemlikspor bir
birlerine karşı saygılı ola
bilselerdi inanın her sene bir 
takım süper ligde oynarlar. 
Bugün ikinci kümede 
oynayanlar ise amatör ligde 
top koşturuyorlardı.

Gemlik’te potansiyel fazla 
ama bizler o gençlerin bazen 
kıymetini bilmiyoruz.
Sporcuların bazıları da 
Gemlikspor’un kıymetini 
bilemiyorlar veya bilemediler.

Bazen bir iş, bin nasihattan 
evladır.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

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
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Akşamdan kalanlara güzellik iksiri
Gece iyice dağıt- kullanarak, tüm başlamışsınızdır. renklendirici da biraz highlighterGece iyice dağıt-
tınız, şimdi de 
akşamdan 
kalmalığın tüm 
semptomlarını 
yaşıyor, bir de 
üstüne berbat 
görünüyorsunuz. 
Ne yapmalı?
Gece bitmek, fen
erler sönmek 
bilmedi. Bir ara 
yattığınızı hatırlıy
orsunuz ama kalk
tığınızda kendinize 
gelemiyorsunuz, 
enkaz halindesiniz. 
Bu hali üzerinizden 
atıp, ışıl ışıl par
layan halinize nasıl 
dönersiniz?
Bundan sonrasını 
dikkatli okuyun. 
Alkollü ve bol 
eğlenceli bir 
gecenin sabahında 
ilk yapmanız 
gereken ufak bir 
masaj terapisi. 
Parmak uçlarınızı 

yüzünüze nazikçe 
masaj yapın. Bu 
esnada, göz 
etrafındaki şiş 
kısımlara odak
lanın. Bu 5 
dakikalık tedavi 
parti kokteyllerinin 
sebep olduğu 
toksinlerin atıl
masına yardımcı 
olacak.
Her zamanki gibi 
cildinizi temizledik- 

' ten sonra, bol 
soğuk suyla 
yıkayın.
Bu, dolaşımı hız
landırır, yüzünüze 
renk gelir.
İşin püf noktası, 
cildinizin doğal 
görüntüsüne ulaş
maya çalışmaktır. 
Cildiniz ne kadar 
sağlıklı görünürse, 
o kadar az 
makyaja ihtiyaç 
duyar.

Ayrıca dişlerinizi 
fırçalayıp, bir de 
gargara 
yaparsanız, hem 
akşamdan ağzınız
da kalan iğrenç tat
tan kurtulursunuz, 
hem de taze 
hissedersiniz.
Artık cildiniz daha 
parlak, 
ağzınızda taze 
bir tat.
Herhalde insan gibi 
hissetmeye

başlamışsınız
Yalnız eğer gece 
alkolü 
kaçırdıysanız, 
susuz kalmışsınız 
demektir. Bu 
durumda bol su 
içip, bir de nem
lendiricinizi sür
meniz kaçınıl
mazdır.
Bunun ardından 
besleyici göz 
kreminizi sürmeyi 
de ihmal etmeyin.

Şimdi de azıcık 
makyaj.
Akşamdan 
kalmaysanız, 
cildinizde en iyi 
görünecek makyaj 
doğal olandır. Bu 
nedenle sağlıklı 
görünmenizi 
sağlayacak ışıltı 
veren bir fondöten 
kullanın. Bunu, 
normalde kul
landığınız 
fondötene biraz

(colour enhancer) 
katarak yapa
bilirsiniz. Bu, 
yüzünüzdeki soluk- 
luğu alır.
Eğlence sonrasının 
olmazsa olmazı ise 
gözaltı kap
atıcısıdır.
YSL'nin klasik 
Touche Eclat'sı 
gibi olabildiğince 
hafif bir ürün 
seçmeye çalışın ve 
biraz da göz 
kapaklarınıza 
sürün ki, bu 
bölgedeki pembe
lik de kapansın.
Yanaklarınızı allıkla 
biraz renklendirin 
ama çok fazla 
değil. Özellikle de 
normalde 
olduğunuzdan 
daha beyaz 
görünüyorsanız. 
Daha sonra 
her iki yanağınıza

highlighter
sürün. Bu ışığı 
yansıtarak daha 
canlı görünmenizi 
sağlar.
Akşamdan kalma 
haldeyken ağır göz 
makyajından 
kaçının. Çünkü 
koyu, güçlü renkler 
yorgunluğunuzu 
iyice belli eder. 
Bunun yerine, göz 
kapaklarında ve 
gözün burunla bir
leştiği bölgelerde 
açık renk altın ton
larını tercih edin. 
Son olarak bir 
dudak parlatıcısı 
sürün.
Ama gene 
parlak renklerden 
kaçının. Eğer cildi
niz ışıltılı, dudak
larınız da parlaksa, 
kimse en iyi 
gününüzde 
olmadığınızı fark 
etmeyecektir!

“Metabolizmanızı ateşleyin!”
Zayıflamakta 
güçlük çekiyor
sunuz ve metabo
lizmanız yavaş. 
İşte onu hız
landıracak 11 
kolay yöntem! 
Metabolizma, kilo 
vermeye çalışan
ların sıklıkla 
karşılaştığı bir 
sözcük. Anlamı 
da; alınan besin
lerin enerjiye 
(hareket ve ısı) 
dönüştürülmesi 
işlemi. 
Metabolizma, 
kaslarınızda ve 
organlarınızda 
gerçekleşiyor. 
'Kalori yakmak' 
dediğimiz şey de 
bunun bir sonucu. 
'Bazal metaboliz
ma' ise, kalp atışı, 
nefes alma gibi 
vücudun temel 
işlevlerini yerine 
getirmesi için har

canması gereken 
kalori miktarını 
temsil ediyor. Yani 
dinlenirken, ya da 
uykudayken, 
vücudunuzun ne 
hızda çalıştığını 
gösteriyor. Bazal 
metabolizma, gün
lük olarak har
cadığınız kalori
lerin yüzde 
75'inden sorumlu! 
İyi haber şu: 
Metabolizmanızı 
hızlandırmanız 
mümkün. Aşağıda 
bunu nasıl 
yapacağınızdan 
bahsedeceğim. 
Bunları hayatınıza 
ne kadar uygu
layabilirseniz, 
metabolizmanız 
da o kadar 
hızlanacak demek
tir. Yani 24 saat 
içerisinde yak
tığınız kalori mik
tarı artacak.

Her zaman kah
valtı edin. Kahvaltı 
etmediğinizde, 
vücudunuza açlık 
çektiğinize dair 
mesaj gönderilir. 
Çünkü geceden 
beri bir şey 
yemediğiniz için, 
10 saatten fazlaca 
bir süre bir şey 
yememiş olur
sunuz. Böylece 
metabolizmanız, 
vücudunuzu koru
mak adına 
yavaşlar. Besinler, 
özellikle de kar
maşık karbon
hidratlar, metabo
lizmanızı ateşler. 
Geç saatte 
yemeyin. 
Araştırmalar, 
kuvvetli bir kah
valtı ve öğle 
yemeği ile hafif bir 
akşam yemeği 
yiyerek kilo vere
bileceğinizi gös

teriyor. Akşam 
yemeğini ola
bildiğince erken 
bir saatte, 
mümkünse yat
maya gitmeden en 
az 4 saat önce 
yemeye bakın. 
Günlük olarak 
1200 kaloriden az 
yememeye çalışın. 
Aldığınız kalori 
miktarı, 1200'ün 
altına 
düştüğünde, bu 
genellikle bazal 
metabolizmanızı 
desteklemeye yet
mez. Bu da, 
metabolizmanızı 
yavaşlatır.
Ara öğünleri de 
beslenme pro
gramınıza dahil 
edin. Meyva, 
sebze ve tahıl gibi 
karmaşık karbon
hidrat grubunda 
yer alan besinler, 
metabolizmanızı 

hızlandırır. Ayrıca 
ara öğün yerseniz, 
fazla acıkmaya
cağınız için, ana 
öğünleriniz de 
küçülmüş olur. 
Unutmayın, ne 
kadar aç olur
sanız, yedikleriniz 
ve miktarları 
üzerindeki kon
trolünüz de o 
kadar azalmış 
olur.
Daha çok karbon
hidrat (bitkilerden 

lik yağdan daha 
az kalori içerirler. 
Yürüyüş, koşu, 
yüzme, bisiklet, yı 
da aerobik gibi, 
aerobik bir egzer
sizi günlük olarak 
yapmaya çalışın. 
Bunun metaboliz
manızı nasıl hız
landıracağını tah
min bile ede
mezsiniz. Ama 
mutlaka düzenli 
olarak yap
malısınız.

elde edilen 
besinler) ve 
daha az yağ 
(özellikle hay
vansal yağlar ve 
katkı maddesi 
olarak yağ kul
lanılmış besin
ler) yiyin.
Karbonhidratlar 
hem doyuru
cudur, hem de 
metabolizmanızı 
hızlandırır. Üste-
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Çocukların korkulu rüyası: Suçiçeği
En yaygın çocuk 
hastalıklarından biri 
olan "Suçiçeği" 
hem çok bulaşıcı, 
hem de tedavisi 
yok. Önlem alın
madığında ciddi 
komplikasyonlara 
yol açabilen 
hastalıktan korun
manın yolu ise aşı
dan.geçiyor. 
"Varicella zoster" 
adlı virüsün neden 
olduğu suçiçeği, 
temasa gerek 
kalmadan, yalnızca 
aynı ortama 
girmekle bulaşa
biliyor. Havada 1-2 
saat canlı kalabilen 
ve çok hızlı çoğalan 
virüs, özellikle 
çocukların topluca 
bulundukları okul, 
kreş gibi oçtamlar-

sineZ^ndaKINSEY.BEBEKISEEDOFCHUCKY)
Tl

BU HAFTA Rezjelıö13 64 06
eiM atlas OLUM PROVASI ■ ROBOTLAR
SINEMASI'NDA

BU HAFTA Rez. Tel: 5120346

da çok çabuk 
yayılıyor. Belirtilerin 
ortaya çıkmasından 
2 gün öncesi ve 4-5 
gün sonrasına 
kadar da bulaş
maya devam ediyor. 
Suçiçeği 

geçirmemiş ve 
suçiçeği aşısı 
olmamış herkesi 
tehdit eden vari- 
cella zoster 
virüsünün ısıya 
dayanıksız olması 
nedeniyle özellikle 
Mart-Nisan ayların
da etkisini artıran 
suçiçeği, genellik
le hafif seyreden 
bir hastalık 
olmasına karşın, 
cilt enfeksiyon
larından zatürre
eye kadar pek çok 
ciddi rahatsızlığa 

yol açabiliyor. 
Bulaşıcılığı çok 
yüksek olan 
suçiçeği nedeniyle 
her yıl 350 bin 
vakadan 1900'ü 
hastaneye yatışı 
gerektiriyor. İstatis

tikler, tamamen 
sağlıklı olan ve su 
çiçeğine yakalanan 
çocukların yüzde 
5'inde orta kulak 
iltihabı gibi sorun
lar geliştiğini gös
teriyor.
Spesifik bir tedavisi 
bulunmayan 
suçiçeğinden 
korunmanın etkili 
yolu su çiçeği aşısı 
olmaktan geçiyor. 
Uzmanlar, 1 yaşına 
gelmiş her çocuğun 
1 doz suçiçeği aşısı 
ile korunmasını 
öneriyor. Hastalığı 
daha önce 
geçirmemiş ve aşı 
olmamış büyük 
çocuklar veya 
erişkinler de aşılan
ması gereken grup
ta yer alıyor. 12-13 
yaş arası çocuklar
da tek doz uygu
lanan suçiçeği 
aşısı yüzde 96 
oranında koruyu
culuk sağlıyor. 13 
yaş ve daha 
üzerindeki çocuk
larda ise 4-8 hafta 
ara ile iki doz 
halinde uygulama 
gerekiyor. Suçiçeği

aşısı diğer aşılarla 
aynı zamanda 
uygulanabiliyor. 
Suçiçeği aşısı 
olması gerekenler 
şöyle sıralandı: 
"Suçiçeği 
hastalığını 
geçirmemiş olan, 
bir yaşını doldur
muş tüm çocuklar, 
kreş ve okula 
başlayacak olan 
çocuklar, bağışıklık 
kriterleri uygun 
akut lösemili 
bireyler, immün yet
mezliği olanlar, kro
nik hastalığı bulu
nanlar, organ nakli 
planlanan hastalar, 
sağlık personeli, 
kreş ve okul per
soneli, çocukluk 
çağında aşılan

mamış adolesan ve 
erişkinler, doğurgan 
yaşta olan ve gebe 
kalmayı planlayan 
anne adayları".
Daha önce suçiçeği 
geçirmemiş ve 
aşılanmamış bir kişi 
su çiçeği geçiren 
bir hasta ile 
karşılaşırsa, 
karşılaşma sonrası 
ilk 72 saat içinde su 
çiçeği aşısı ile 
aşılanması duru
munda hastalığın 
oluşması engel
lenebiliyor ya da 
ciddiyeti belirgin 
derecede azaltıla- 
biliyor.
Uzmanlar, bu 
koşullarda da 
suçiçeği aşısı uygu
lanmasını öneriyor.

ı

r

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
513 18 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

513
513
512

Kanberoölu-Esadap 514
Anytur

12 12
20 77
10 72
45 49

514

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
ilçe 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 
51313 08
513 11 33 
513 10 95
513 37 42 
513 15 07
513 14 14 
513 13 64
524 85 86 
51310 42 
51310 92 
513 11 86
513 77 77 
513 18 46
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TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su işlet 
İtfaiye

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova x

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

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 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79

513 14 25

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

GEMIÇ ECZANESİ
17 NİSAN PAZAR 

VEZİROĞLU ECZANESİ
GEMLİK

iTlörîCT
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2108 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Jennifer Lopez siyasete giriyor!
Seksi şarkıcı 
Jennifer Lopez 
şimdilerde siyasete 
ısınıyor..
Her attığı adımda 
başarılı olan Lopez, 
şansını şimdi de 
siyasette deneye
cek. İngiliz The Sun

Altın Objektifi 
sahiplerini buldu! |

gazetesinin haber
ine göre, Lopez 
kendine Jane 
Fonda'yı örnek ahy-

Aşk bitti ayrıldılar
Haziran'da evlen
meyi planlayan 
Emre Aşık-Aysun 
Kayacı’nın 7 yıllık 
ilişkisi bitti.
Yeşil sahalarla 
podyum arasında
ki en tutarlı ve 
uzun süreli ilişki 
olan Emre Aşık- 
Aysun Kayacı aşkı 
sona erdi. Genç 
sevgililer, sürpriz 
bir kararla 7 yıllık 
birlikteliklerine 
son noktayı koy
dular. Haziran 

hissettiğimde 
onu aramamı söyle
di. Bana neyin 
doğru neyin yanlış 

ayında evliliğe 
hazırlanan Emre 
ve Aysun, düğün
lerine bir kaç ay 
kala aldıkları bu 
kararı basın duyu
rusuyla açık
ladılar.
Açıklamada 
‘Aysun ve Emre 
bu konuyla ilgili 
yanlış yorumları, 
açıklama ve iddi
aları dikkate alma 
manızı, tek 
nedenin aşkın 
bitmesi olduğunu

or. Güzel 
yıldız, 
"Yaşınız 
ilerledikçe 
fikirleriniz 
değişiyor. 
Jane bana 
kendimi poli
tikaya hazır

olduğunu hakkında 
fikirlerini söyleye
cek" diyor.

bilmenizi rica 
eder’ denildi. 
Magazin 
Gazetecileri 
Derneği’nin 
Myshowland’deki 
dün akşamki ödül 
törenine tek başı
na katılan 
Aysun Kayacı da 
‘Ne kıskançlık, ne 
üçüncü kişiler ne 
de başka bir 
neden yok.
Tek neden 
aşkımızın bitmesi’ 
dedi.

Magazin 
Gazetecileri 
Derneği’nin bu yıl 
ki “Altın Objektif’’ 
ödülleri sahipleri
ni buldu.
My Showland'deki 
törende, Yılın En 
İyi Magazin 
Haberi Çetin 
Emeç Altın 
Objektif Ödülü, 
Fısıltı gazetesin
den Bediz Doğan 
ile Türkiye 
gazetesinden 
Muammer 
Yaşar'a, Yılın En 
İyi Magazin Haber 
Fotoğrafı Cengiz 
Polatkan Altın 
Objektif Ödülü 
Star gazetesinden 
Eren 
Abdullahoğlu'na, 
Yılın En İyi 
Magazin Röportajı 
Sami Başaran. 
Altın Objektif 
Ödülü Hürriyet 
gazetesinden 
Dilek Dallıağ ve 
Star gazetesinden 

Olcay Ünal Sert'e, 
Yılın En İyi 
Estetik Magazin 
Fotoğrafı Erol 
Dernek Altın 
Objektif Ödülü ise 
Gala dergisinden 
Erol Işık'a verildi. 
Yılın En İyi İnter
net Magazin 
Haberi Haluk 
Aktar Altın 
Objektif Ödülü'nü 
www.kamerazzi.tv 
'den Cenk Şefik, 
Yılın En İyi 
Serbest Yazısı 
Sadık Mantık Altın 
Objektif Ödülü'nü 
www.magazinci.c 
om'dan Özlem 
Süyev Zat, Yılın 
En İyi TV Magazin 
Haberi Ali Öztürk 
Altın Objektif 
Ödülü'nü Star TV 
Renkli 
Hayatlar'dan 
Mustafa 
Gülnahar, Kanal 
D'den Mete Aktuğ 
ve ATV Özel 
Hat'tan Mutlu

Şimşek aldı. 
Yılın En İyi TV 
Magazin Röportajı 
Anuş Bakış Altın 
Objektif Ödülü'ne 
Elmavizyon'dan 
Önder Çorlu ve 
ATV Özel Hat'tan 
Murat Öztütüncü, 
Yılın En İyi TV 
Magazin Haber 
Görüntüsü Sabit 
Arı Altın Objektif 
Ödülü'ne Show 
TV Pazar 
Sürprizi'nden 
Seyhan Erdağ, 
Yılın En İyi TV 
Magazin Kurgusu 
Samim Değer 
Altın Objektif 
Ödülü'ne ise 
Show TV'den İlke 
Uğurlu Gürman 
layık görüldü.

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. A.kbarık Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 51İ3 35 95

http://www.kamerazzi.tv
http://www.magazinci.c


Adliye Köyünde meydana gelen olayda bir aile faciası yaşanıyordu

Kaynanasını tüfekle vurdu
Önceki akşam Adliye Köyünde bir aile faciası yaşanıyordu. Annesinin evine dönen eşini almak için Adliye Köyüne giden damat, kaynanası ile tartışınca tüfek ile kay
nanası Müzeyyen Erge’i (51) ağır yaraladı. Kayınpeder Şaban Ergen tüfeği tutmasaydı tam bir aile faciası yaşanacaktı. Yaralı kayanana Tıp Fakültesinde tedaviye alındı.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK HwM'lılmiç8İw

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Nisan 2005 Pazartesi

SSK ve Bağ-Kur’luların birikmiş 
borçları ve faizleri önemli oranda 
indirilecek.
Tasarı Başbakan Erdoğan'ın önünde 
Bunun için yeni bir yasa değişikliği 
yapılacak, indirim oranının ne ola
cağına ise Başbakan Erdoğan karar

gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.) verecek. Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
GEMDAŞ tarafından ilçemize doğalgaz getirilmesi çalışmalarına başlandı. 
İlçenin yüzde 75’ine yedi ay içinde doğalgaz bağlanacağı açıklandı. 
Gemlik’e 10 kilometre çelik, 80 kilometre poliüretan boru döşenecek.

Müjdeler
Önceki gün doğalgaz boru döşeme çalış

malarına başlanması nedeniyle yapılan 
törene milletvekilleri, vali ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı katıldı.
Anadolu Gaz Genel Koordinatörü Yaşar 

Aslan, doğalgazala ilgili teknik bilgiler 
verirken, önümüzdeki kış doğalgazla ısı
nacağımızı müjdeledi.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmek Şahin bir dizi müjde verdi.

Terminal için “yer gösterin yapayım” dedi.
İlçe Kanalizasyonun için çalışmalara 

başlanacağını müjdeledi.
“Gemlik Türkiye’nin en yaşanır ilçesi 

haline gelecektir” dedi.
Umurbey ve Küçük Kumla ya da doğalgaz 

getirilmesi için milletvekillerinden yardım 
istedi.

Mehmet Turgut, Çarşı projesinden ve sahil 
dolgusundan söz etti.

Gemlik Körfezinin üzerinde telefirikle 
gezmek gibi çok büyük bir projenin 
müjdesini verdi.

Çarşı Meydanında büyük kamulaştırma 
için destek istedi.

Altan Karapaşaoğlu ise İlçenin su sorunun 
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ idaresi 
tarafından ele alınmasını hatırlattı.

Zeytinimizin gen konusuna değindi.
' Güzel sözler duyduk birkaç gün önce, en 
güzeli ise başlayan doğalgaz boru döşeme- 
siydi.

Tüm müjdelerin gerçekleşmesi dileğimiz.

Gemlik’! doğalgaza 
kavuşturacak boru hattı 
döşeme çalışmaları 
başladı. Düzenlenen 
törende Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, Gemlik’in 
büyükşehrin nimet
lerinden yararlanmaya 
başlayacağını söyledi. 
Şahin, “yer gösterin ter
minalinizi hemen 
yapalım” dedi.
Gemlik gelecek kış 
doğalgazla ısınacak.

Kadri Güler ve 
Seyfettin Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de

*'WFdly!1 
Isözıfyerdi^

gaz boru hattının ilk kaynağı.. A. 
aruk Çelik ve Belediye;Başkanı

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan Çetinkaya

Gönüllerin Başkanı Faruk Güzel
Bireylerin veya grupların kazandıkları gücü

I rakiplerine karşı kullana bilme sanatına siyaset
| deniyor.

Demokrasilerde ise siyaset genellikle seçimleri 
I kazanma amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler 
I dizisi olarak niteleniyor.
I Genel anlamda siyaset ise siyasal partilerin
I örgütlenmesi,çalışması ve seçmenlere ulaşabil-
I menin yollarını araması olarak tanımlanıyor.

Basın siyasetçinin halka ulaşmasına aracılık 
| ediyor.

Halk da toplumsal konulardaki bi linç düzeyi- 
I ni kendi yaşamına ilişkin talepleriyle yoğurarak 
I netleştirdiği “oy”larıyla siyasete katılıyor.

Demek ki siyaset mekanizmasının doğru ve
I toplumsal yararlar düzeyinde işlemesi için 
| siyasetçi açık güvenilirce nitelikli olacak.

Halka gerçekleşebilir vaatlerle ulaşmanın yol- 
I (arını arayacak.Basın ise halkla siyasetçi arasın- 
I daki köprü görevini sağlam halatlarla örülmüş 
I zeminde yerine getirecek.

O halde siyasetçi de gazeteci de ön yargılar-
I dan uzak ,toplumsal bilinç düzeyi yüksek ,kişisel 
I çıkarlar gözetmeyen niteliklerle donatılmış ola- 
I cak.

Çok zor gibi gözüküyor.
| Çünkü;gelişmekte olan ülkelerde eğitim sorgu- 
I lamaktan uzak,genellikle itaatkar bir toplum tipi 
I yaratma biçiminde tasarlandığı ve uygulandığı 
| için politika bireysel yada dar grupların çıkarlarını 
I korumak için yapılıyor.

Gazeteci de ne yazık ki havayla doldurulmuş, 
I rüzgarla şişirilmiş yelkenlerini politikacının çıkar- 
I lan doğrultusunda açıyor.

Cumartesi akşamı Faruk Güzel’in sohbet için 
| gerçekleştirdiği gazeteci-politikacı buluşmasında 
I bunları düşündüm.

Belleğimin derinliklerinden bugünlere yan- 
I sıyanlar yazık ki istemesem bile beni haklı çıkarır 
I nitelikde..

Türkiye’nin bugünlerini hazırlayan “idare-i 
I maslahatçı” yapı hep çarpık siyaset anlayışının 
| bir ürünü.

Gazetecilerin oluşturduğu iletişim köprüleri ise 
I çıkar,hile , yalan dolan iplikleriyle örülmüş zayıf 
I amerikan bezinden.

Halkın yararına politika yapmak ne acı ki poli- 
I tikacıyı iktidara taşımıyor.

Düzen,desise,gerçekleri çarpıtma ve çıkar
I odaklı siyaset anlayışı “hala”prim yapıyor.

Öyle olmaşaydı Faruk Güzfel bugün iktidar
I koltuğunda oturuyor plurdu.

Çünkü Faruk Güzel,tüm kişisel olanaklarını
I halkın gereksinimlerine harcayan bir “Gemlik
I Klasiği.”

Düşünce yapısı ve gani gönlü O’nu tüm 
I siyasal partilerin üzerine çıkarıyor.

Bugüne dek gerçekleştirdiği karşılıksız
| yardımları,sırtında taşıyıp iktidar koltuğuna oturt- 
I tuğu politikacılar bu gerçeğin canlı birer kanıtı.

Faruk Güzel’in önceki akşam yemekte dile
I getirdiği saf ve yalın düşünceleri bugünün poli- 
I tikacı tipiyle büyük çelişkiler arzediyor.

Bir iki örnek:
Faruk Güzel,Gemlik İskelesinin tahmil-tahliye

I işlerini bırakmasını ve “nostaljik” bir yapıya 
I kavuşmasını istiyor.

Faruk Güzel,Gemlik’te ve Türkiye’de mantar
I gibi çoğalan “hemşehricilik”derneklerinin bir
I kültür ve sanat,çatısı altında toplanması ve ortak
I kültür oluşturması gerekliliğini savunuyor.

Faruk Güzel dedikodu yapmıyor.Aklındakileri
I her zeminde aktarmaktan çekinmiyor.

Faruk Güzel,gönlünü ve ekonomik olanaklarını
I ayrım gözetmeksizin “Gemlik’te yaşayan 
I herkese”karşılıksız açıyor.

Dolayısıyla Faruk Güzel iktidara gelemiyor.
Türkiye’deki insan tipi toplumsallaşmadıkça

I “Güzel”insanların iktidar koltuğuna oturması zor.
Ama olsun.
Kalplerdeki iktidar koltuğu tüm koltuklardan

I daha kutsal.
Ve “Güzel”insanlar da o koltuğa daha çok

I yakışıyor.

DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel, gazetecilerle Bursa Eti Güzel Restaurant'te biraraya geldi

Gemlik basını Güzel’in
yemeğinde buluştu

Seyfettin Şekersöz

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, önceki 
akşam ilçede 
görev yapan 
basın kuru
luşlarının temsil
cilerine yemek 
verdi.
Bursa Eti Güzel

mensupları ile 
DYP'li yöneticiler 
yemek boyunca 
sohbet ederek 
ilçe sorunlarını 
görüştüler.
Kalp ameliyatı 
geçirdikten sonra 
bir süre din- 
lendiktene sonra 
aktif siyasete 
başlamanın

yemeğine 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, 
Haber 
Müdürümüz 
Seyfettin 
Şekersöz, 
Yazarlarımız 
Gürhan 
Çetinkaya, Özcan 
Vural, İnan Tamer 
katıldı.

Ünsal ve Sırrı 
Malgıl , Gündem 
Gazetesinden 
Hurşit Topal ve 
Faruk 
Dağdeviren, 
Barış 
Gazetesinden 
Encüment Esen, 
Yasemin Tanga, 
Ferit Silvan ve 
gazetelerin diğer

Restaurant’ta bir 
araya gelen basın

özlemini çeken 
Faruk Güzel’in

Gemlik
Gazetesinden

çalışanları 
katıldılar.

Salih Mete, Mustafa Malgılıç, Peyami 
Çağlar, Gökhan Taylan birlikte görülüyor
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Gemlik'i doğalgaza kavuşturacak boru hattının döşenmesine törenle başlandı.

Doğalgaza 1 ayda kavuşacağız
GEMDAŞ tarafından ilçemize doğalgaz getirilmesi çalışmalarına başlandı. 
İlçenin yüzde 75’ine yedi ay içinde doğalgaz bağlanacağı açıklandı.Gemlik’e 
10 kilometre çelik, 80 kilometre poliüretan boru döşenecek.

Kadri GÜLER 
Fotoğraflar: S. Şekersöz 
Gemlik'i doğalgaza 
kavuşturmak için düğm
eye basıldı. - 
İlçenin 7 ayda sonra 
doğalgazla ısınacağı 
müjdesi verilirken, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Çarşı Meydanı 
projesi ile sahilden 
Manastır’a kadar kordon 
yapılacağını, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmek Şahin 
de ilçenin en önemli 
konusu olan terminalin 
ve kanalizasyon işinin 
yapımı için hazır olduk
larını söyledi.
Önceki gün saat 16.oo 
da Karsak Deresi gir
işinde yapılan dogalgaz 
boru döşeme törenine 
Vali Oğuz Kaan Koksal, 
Ak Parti Bursa miletvek- 
ili ve grup Başkan Vekili 
Faruk Çelik, Bursa Âk 
Parti milletvekilleri 
Atlan Karapaşaoğlu, 
Ertuğrul Yalçınbayır, 
Faruk Ambarcıoğlu, 
Mustafa Dündar, Şevket 
Orhan, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
baygül,Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı, CHP eski 
Bursa milletvekili Yahya 
Şimşek, Orhangazi 
Belediye Başkanı Yusuf 
Korkusuz, Ak Parti ilçe 
yöneticileri, CHP İlçe 
yöneticileri, belediye 
meclis üyeleri ve vatan
daşlar katıldı.
Törende konuşan 
Anadolu DoğalgazA.Ş. 
Genel Koordinatörü 
Yaşar Aslan, Gemlik’e 7 
ay içinde dogalgaz vere
ceklerini, bunun için her 
türlü altyapıyı hazır
ladıklarını belirterek 
şunları söyledi: 
"Planlamamıza göre 
Gemlik'in ekim ayına 
kadar yüzde 75’ine gaz 

* vereceğiz. 10 kilometre 
çelik, 80 kilometre

, poliüretan boru döşey- 
’ erek, 4 bin eve gaz 

veririken, 8 bin adet 
regülatöOr yerleşetirile- 
cek."
Aslan konuşmasında 
Enerji Dağıtım 
Deneteleme Kurul ile 
yapılan anlaşmada 
Gemlik doğalgazının 5 
yıl içinde tamamlanması 
gerekirken bu hizmetin 
yüzde 75'ini 7 ayda 
getireceklerini söyledi. 
Doğalgaz Özelleştirme 
Yasası ile Türkiye de 
doğalgaz kullanan il 
sayısının 5 den 20 çık
tığını da hatırlatan 
Yaşar Aslan, ilçeye en 
kısa zamana müşteri 
hizmetleri birimi oluştu
rarak, doğalgaz 
abonelerinin yapımına 
başlanacağını bildirdi. 
Gemlik'in Bursanın en 
önemli şehri öldüğünü 
söyleyen Bursa valisi 
Oğuz Kaan Koksal ise, 
Gemlik’in Büyükşehir 
sınırlarına alınmasıyla 
yakında büyük faydalar 
görüleceğini, 
belediyenin arsa verme
si halinde hemen bir 
ilköğretim okuluna 
başlayabileceklerini 
bildirdi. Vali Koksal, 
Doğalgazın Gemlik'in 
değil Türkiye’nin mese
lesi olduğunu hatır
latarak, "Gelişmelere 
vatandaşımızın ayak 
uydurması gereklidir. 
Temiz havanın tek çare
si doğalgazdır" dedi. 
ÇELİK UYARDI , 
Ak Parti Bursa mil
letvekili ve AK Parti 
Grupbaşkanvekili Faruk 
Çelik'te konuşmasında 
Türkiye’nin devası 
sorunlarını bulunduğu
na dikkat çekerek, ikti
dar olarak bunların 
çözümlenmesinde 
önemli mesafeler 
katledildiğini söyledi. 
"AK Parti konuşmuyor 
çalışı yor" diyen Çelik, 
Bursa’nın 3 ilçe ile 
sıkıştırılmış durumdan 
Büyükşehir Yasası ile 
kurtarıldığını, tahrip 
edilen kentin sınırlarının 
genişlemesini sağladık
larını belirterik " Hizmeti 
hem merkezden hemde 
yerelden vermeye 
çalışıyoruz. Türkiye de

Gemlik’e doğalgaz bağlanması için çalışmalara başlandı. Karsak 
Deresinin yanından başlayan boru döşeme çalışmaları için yapılan 
törene çok sayıda Ak partili milletvekili katıldı.
bir diriliş bir ayağa 
kalkış var. Ama 
provakatörler ortaya 
çıkarak bunu engellem
eye çalışıyorlar. Biz ne 
yapmak istiyoruz, 
ükemizin dünya ülkesi 
olması için çabalı yoruz. 
Demokrasi ve özgürlük
ler hepimize lazım. 40 
yıldır birileri AB diye 
bülbül gibi karga gibi 
öttüler. 17 Eylülden 
sonra ise değiştiler. 
Bunların pek samimi 
olmadıkları ortaya çıktı. 
Medeniyet yarışında 
önümüzde perde koy
mak isteyenleri elimi zin 
tersi ile iteceğiz. Onlar 
Türkiye'nin kalkınma ve 
ilerlemesine engel ola
mayacaklar." dedi. 
Çelik, Gemlik'in mas? 
mavi denizinin arkasın
da simsiyah bir bulut 
yerine, bembeyaz bir 
bulutun olması için 
başlatılan doğalgaz 
çalışmaları nedeniyle 
hizmeti geçenleri de 
kutladı.
KARAPAŞAOĞLU SU 
SORUNA DEĞİNDİ 
Törende konuşan M. 
Atlan Karapaşaoğlu da 
Gemlik nüfusun yaz 
aylarında 300 bine yük
seldiğini, kış aylarında 
ise 200 bin kişi olduğu
na dikkat çekerek,

"önüzdeki yıllarda 
ilçenin en büyük 
sorunu, sudur. Bu 
sorunu da Büyük Kumla 
su gölet projesi ile 
çözebiliriz. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve 
bizler bu konuda 
biranönce konuyu gün
deme getirmeliyiz" dedi. 
Gemlik'in yerleşim 
sorunu da yaşadığını 
dikkat çeken 
Karapaşaoğlu, bunun 
da ancak yamaçların 
imara açılmasıyla 
ortadan kalkacağını, 
Gemlik zeytininin gen 
yapısının bozulmaması 
için çalışmalar başlatıl
masını istedi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de 
Gemliklilere müjdeler 
verdi.
Şahin, Gemlik’in 
büyükşehire bağlan 
msından sonra bazı 
tedirginlikler 
yaşandığını, hizmet 
gelmeyeceği sanıldığını 
belirterek, 
" Sıkıntı duyulmasın. 
Hizmetler gelecektir. Bir 
tanesinin müjdesini ver- 
mek isterim. Terminal 
konusu Gemlik’in önce
likli sorundur. Belediye 
Başkanı yer göstersin, 
hemen Terminalinizin 

projesini yapalım ve 
temelini atalım. Yer gös
terin yarın çalışmaya 
başlayalım." dedi. 
Evsel atıkların denizi 
kirlettiğini de söyleyen 
Şahin, ilçenin kanaliza
syon proje ve fizibilite 
çalışmalarına başlaya
caklarını müjdeledi.
Şahin,"Gemlik'i 
Türkiye’nin yaşana bilir 
ilçelerinin başında biri 
haline getireceğiz." şek
linde konuştu.
KÖRFEZE TELEFİRİK 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut 

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Bekleyelim
Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan 
AKP Başkanlık Divanı Üyelerini 

görevden almış.
Esas görevden alınması gerekenler, 
Hükümet koltuklarında, müsteşarlık 
koltuklarında..
Onlara da sıra gelir mi dersiniz?
Bekleyelim..

ise, Gemlik halkına 
verdiği sözleri yerine 
getirmesinden dolayı 
büyük mutluluk duy
duğunu, doğalgazın ilç
eye getirilmesi için 1987 
yılından beri çalışıldığı
na dikkat çekilerek, 
" Hayatımın en mutlu 
gününü yaşıyorum. 
Sîzlere söz vermiştim, 
yerdiğimiz sözü yeri ne 
getiriyoruz. Daha çok 
önemli müjdeler veriyo
rum, sîzlere eski 
Belediye Çarşısını yıkıp, 
yerine muhteşem bir 
çarşı yapacağız. 
Kayıkhaneden 
Manastır’a kadar sahili 
doldurup kordonu uzat
acağız.
Katlı otopark yanındaki 
binayı gençliğin spor 
yapması için aletler 
aldık, hizmete açacağız. 
Kayıkhane spor tesis
lerini Gemlik spora 
devraldı. Gemlik kör
fezine optimisitleri 
getireceğiz. Denizimizi 
kayıklarla ve yelkenlerle 
kuğular gibi süsleye
ceğiz. Denizimi de, 
havamızı da tertemiz 
yapacağız." dedi. 
Turgut, büyük düşleri 
olduğunu bunun birinin 
de Gemlik Körfezi 
üzerinde teleferik ile 
gezdireceğini de söyle
di. Daha sonhra doğal
gaz borusunun ilk kay- 
nağgıbi rli kte atılarak 
tören tamamlandı.
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Düşünceler şiirle anlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi 
Kültür ve 
Edebiyat 
Kulübü'nün 
düzenlediği "Şiir 
Gecesi" yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
yapılan geceye 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile az 
sayıda öğrenci 
velisi katıldı. 
Öğrencilerin bir 
yıl içinde yarat
tıkları çalış
maların ürünü 
olarak düzen
ledikleri gecede 
Türk Edebiyat 
tarihinin ünlü 
isimlerinin bilin
meyen şiirleri 
öğrenciler

tarafından 
seslendirildi.
Gecede konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, her 
şiirin dinleyenleri 
başka dünyalara 
götüreceğini 
ifade ederek 
"İnsan anlata
madığı halini şiir
le anlatır. Düz 
yazıyı bir kere

geceyi terti
pleyenlere 
teşekkür etti. 
Gecenin atmos
ferinde 12 öğren
ci Türk edebiy
atının unutulmaz 
şairlerinin 
değişik ve bilin
meyen eserlerini 
okuyarak 
dinleyenlere 
unutulmaz bir 
"Şiir Gecesi" 
yaşattılar.

okuruz ama şiiri 
yüzlerce kez oku
ruz." diyerek

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal caddesi 
üzerinde hizmet 
veren Vakıfbank 
Şubesi tadilat 
nedeniyle yer 
değiştirdi.
Vakıfbank 
Şubesi, bugünden 
itibaren Adliye 
Binası karşısında 
bulunan Toplular 
apartmanının 
alt katında hizmet

vermeye başladı. 
İstiklal Caddesi I 
üzerindeki 
binada tadilat 
ve onarım çalış
maları nedeniyle I 
üç âylık geçici İl 
süreyle taşındığı 
öğrenilen 
Vakıfbank'ın iç | 
ve dış cephesinde 
yeni düzenlemeler 
yapılacağı 
bildirildi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu veli toplantısı yaptı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Cumhuriyet , 
İlköğretim Okulu, 
eğitim öğretim 
yılının ikinci veli 
toplantısını yaptı. 
Belediye Kültür 
Merkezinde yapılan 
toplantıda ayrıca 
Bursa Çocuk 
Hastanesi 
Psikiyatrist Alper 
Bayrak tarafından 
Hiperaktif çocuk
ların durumu 
hakkında açıklama 
yapılırken, okula 
bir milyar liranın 
üzerinde ayni ve 
nakdi yardımda 
bulunanlara 

teşekkür plaketi 
verildi.
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdür Vekili 
Tuncay Özkan, 
velilere yaptığı 
konuşmada, 
öğrenciye değer 
veren bir okul 
olarak başarılı 
olduklarını söyledi. 
Özkan, Çocukların 
okul yaşantıların
dan örnekler 
verirken ailelere de 
mesajlar gönderdi. 
Velilerin çocuk
larını okula aç gön
derdiklerini yada 
eline sabahın 

erken saatlerinde 
sandviç verdikleri
ni söyleyen Özkan, 
"Okulum için 
'sosyete okulu' 

' diyorlar ama 
buraya geldik
lerinde bazı öğren
cilerin üzerinde bir 
haftalık kirli önlük 
ve yakasını 
görünce şaşırıyor
lar. Bu görüntüler 
okulumuza 
yakışmıyor, 
velilerin bu duru
mu görmeleri ve 
önlem almaları 
gerekiyor.
Çocujunu okula 
gönderen aileler ne 

yaptığını da takip 
etmelerini istiy
oruz. Çocukların 
oküla verdikleri 
zararı ise anlat
mak mümkün 
değil, tekmeyle 
tuvalet kapılarını 
kıran öğrenciler 
sizlerin çocuk
larıdır. Eğitim 
okulda verilirken 
evlerde de ter

biye verilmelidir." 
Şeklinde konuştu. 
Okula gelen öğren
ci velilerinin tutum
larından şikayetçi 
olduklarını da dile 
getiren Özkan, 
Müracaatta olan 
öğrenciye karşı 
yapılan hareket
lerin kabul edile
mez olduğunu 
söyledi.
"Artık yürümek 
istemiyoruz, koş
mak istiyoruz" 
diyen Özkan, 

velilerin de okul 
yönetimine ayak 
uydurması için 
onların da koşması 
gerektiğini söyledi 
ve "Bazı velilerin 
okul yönetimine 
yaptırım baskısı 
uygulamasını 
kesinlikle kabul 
etmiyoruz" dedi. 
Psikolog Alper 
Bayrak ise 
Hiperaktif çocuk
ların okul öncesi 
ve okul döneminde 
yaptıkları hareket

leri anlatarak velil
er tarafından soru
lan soruları yanıt
ladı ve açıklayıcı 
bilgiler verdi.
Toplantının sonun* 
da ise Okula katkı
da bulunan Vakıfla 
Bankası Gemlik 
Şubesi, 
Efendioğlu Mermeı 
A.Ş, Borusan Boru 
A.Ş. yetkilileri ile 
Öğrenci velisi Âli 
Okur'un eşine 
Teşekkür 
Plaketi verildi.
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GEMSIAD’da “Ekonomik Gelişmeler ve Pazarlama Stratejileri” konulu toplantı yapıldı

Yıldırımtürk,"Piyasalarda
tedirginlik azalıyor

aşladı.
delesi

lilat 
çalış- 
leniyle 
İÇİCİ 
şındığı

ın iç 
hesinde L 
ılemeler r

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kısa adı GEMSİAD 
olan Gemlik 
Sanayici 
İşadamları 
Derneği üyelerine 
yönelik 
"Ekonomik 
Gelişmeler ve 
Pazarlama
Staretejileri" konu
lu toplantı yaptı.
Derneğin Toplantı 
Salonundaki 
söyleşiyi AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan 
Karapaşaoğlu, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
izledi.

GEMSİAD’ın toplantısını AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve GEMSİAD yöneticileriyle üyeleri de izledi.

PIRELLI’DE KAMPANYA
Zaman Gazetesi 
ekonomi yazarı ve 
işadamı olan 
Mehmet Ali

Yıldırımtürk ile 
Aymerkez Genel 
Müdürü Dursun 
Akdağ, GEMSİAD

SNIRLD1R

KAMPANYAMIZ

SAHİBİNDEN SATILIK OTO

GEMSİAD’ın kendi salonunda yapılan bilgilendiirme toplantısında 
konuşmacılar Zaman Gazetesi ekonomi yazarı Mehmet Ali Yıldırım 
türk ile Aymerkez Genel Müdürü Dursun Akdağ idi.
Yıldırımtürk konuşmasında ekonominin iyiye gittiğini söyledi.

ık velil- | 
n soru- I 
yanıt- 
layıcı 
li.
sonun- I 
a katkı- I 
Vakıflar I 
mlik

Mermer I 
an Boru 
eri ile 
lisi Âli 
ine 

ildi.

OZKAYA OTOMOTİV
_w gemlik bayii
11R ELLİ körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

111C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

Sayfa 5

üyelerine aydın
latıcı bilgiler 
verdiler.
2004'ün götürdük
leri ve 2005'ten 
nelerin beklendiği 
konularına açıklık 
gatiren 
Yıldırımtürk, AKP 
hükümetinin 
uyguladığı pro
gramların 
piyasaya olumlu 
yansıdığını 
belirterek 
"Piyasada 
yaşanan tedirgin
lik günden güne 
azalmaktadı^'dedl 
Aymerkez Genel 
Müdürü Dursun 
Akdağ ise, işlet
melerdeki aktiflik 
konusunda 
GEMSİAD üyeler
ine çeşitli bilgiler 
verdi.

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00
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Sayfa 8

‘Hakemsiz Mitti Wı H ilin
görüşmelere hazırız’
Güney Kıbrıs Rum 
yönetimi lideri 
Tasos 
Papadopulos, 
"Kıbrıs Rum 
tarafının Annan 
planında istediği 
değişiklikleri açık
lamasının doğru 
taktik olmadığını" 
söyledi.
Papadopulos, 
göreve gelişinin 
ikinci yıldönümü 
nedeniyle düzen
lediği basın toplan
tısında, "BM ve 
AB'nin bazı yetk
ililerinin, müzak
ereler başlamadan 
önce pozisyonların 
açıklanmasının

BAYRAMOĞLU’NDAN 
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

doğru olmadığını 
savunduklarını" 
ileri sürdü.
"Kıbrıs Rum 
tarafının, zaman 
tahdidi olmadan ve 
hakemsiz, Kıbrıs 
sorununun 
çözümünü sağlaya
cak diyalogun bir 
an önce başla
masını arzu- s

Ladığını" kaydeden 
Papadopulos, 
"müzakerelerin 
yeni turunun ne 
zaman başlaya
cağını bilmediğini, 
ancak Kıbrıs Rum 
tarafının konu 
üzerinde uzun 
zamandır hazır
landığını" belirtti.

Kırgızistan'dan 
sonra "kadife 
devrim" sırasının 
kendisine gelmesin
den endişelenen 
Kazakistan, ülkede 
faaliyet gösteren 
Amerika Birleşik 
Devletleri merkezli 
şirketlerin kayıtlarını 
incelemeye aldı. 
Kazakistan'daki 
yetkililer son birkaç 
haftadır, ülkede 
faaliyet gösteren 
Amerikan kuru
luşlarının ve diğer 
yabancı örgütlerin 
kapısını çalıyor. 
Başsavcılık yetk
ilileri, vergi dairesi 
görevlileri ve mali 
polis memurları, 
Kazak siyasi parti
lerine para verip 
vermediklerini sap
tamak amacıyla, 
çoğu Amerika 
merkezli 30'dan 
fazla kuruluşun 
kayıtlarını inceliyor. 
Zira Kazakistan'da, 
siyasi partilerin 
yabancı kaynaklar
dan mali yardım 
alması yasak.
Sağlık ve eğitim 
alanında çalışan, 
aynı zamanda 
demokratik yönetim 
anlayışını teşvik 
eden bu kuru
luşların çoğu, 
Amerika Birleşik

Devletleri 
Uluslararası 
Kalkınma Kurumu 
(US-AID) tarafından 
finanse ediliyor. US- 
AID'in Bölgesel 
Hukuk Danışmanı 
David Harden, 
inceleme ve soruş
turmalar nedeniyle 
işlerini yapamaz 
hale geldiklerini 
söylüyor ve ülkede
ki Amerikan sivil 
toplum örgütlerinin 
siyasi faaliyete 
karışmadıklarım 
vurguluyor.
Kazaklar'ın, dış kay
nakların ülke 
siyasetini etkileye
bileceklerine ilişkin 
kaygıları, 
Ukrayna'daki halk 
hareketinin Kiev 
yönetimini 
devirmesinden 
sonra parlamentoda 
ilk kez dile getir
ilmişti. Geçtiğimiz 
Şubat ayında da, 
Kırgızistan'daki 
tartışmalı seçimler 
ardından protesto 
hareketleri yük
selince, o sırada 
devlet başkanı olan 
Askar Akayev, 
yabancı kuruluşları 
ülkede istikrarsızlık 
yaratmaya çalış
makla suçlamıştı. 
US-AID*in Bölgesel 
Hukuk Danışmanı

David Harden ise, 
Kazakistan'da 
demokrasiyi teşvik 
etmek amacıyla 
faaliyet gösteren 
Amerikan kuru
luşlarının, partizan 
bir yaklaşıma sahip 
olmadıklarında 
ısrarlı. Harden, bu 
kuruluşların 
faaliyetlerinin, 
Kazakistan 
Hükümeti tarafından 
onaylanan bir 
çerçevede 
yürütüldüğünü 
söylüyor.
Cumhurbaşkanlarını 
yolsuzlukla 
suçlayan 
Kazakistan muhale
feti ise, 
Kırgızistan'daki 
olayları büyük bir 
keyifle izlemişti. 
Muhalefet, 
önümüzdeki yıl 
yapılacak seçim
lerde 
Cumhurbaşkanı 
Nursultan 
Nazarbayev'i 
nihayet alt edebile
ceğini umuyor. Öte- ı 
yandan, 
Kırgızistan'da 
yaşananlardan 
sonra, Kazakistan ‘ 
yönetimi hiçbir şeyi 
şansa bırakmaya 
niyetli değil.

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

Irak’ta sunniler, 
60 Şii’yi rehinaldı
Irak’ın başkenti 
Bağdat'a çok yakın 
bir mesafede bulu
nan Madaen 
kasabasında kon
trolü ele geçiren 
silahlı Sünni bir 
grup, 60 kadar Şii’yi 
rehin aldı.
Yetkili Reuters'a yap
tığı 
açıklamada, 
"Kasabadan bana 
telefon edenler, 
yakınlarının rehin 
alındığını belirttiler 
ve hükümetten, 
rehinelerin kurtarıl
ması için 
çaba göstermesini 
istediler" dedi. 
Eylemcilerin, 
Bağdat'ın güneyinde

bulunan kasabadaki 
Şiilerin 
burayı terk 
etmemeleri halinde 
rehineleri öldürmekle 
tehdit ettikleri 
kaydedildi.
Saldırganların ağır 
silahlı oldukları, bu 
yerleşim 
biriminde hükümete 
bağlı hiçbir

güvenlik gücünün 
olmadığı kaydedildi. 
Kasaba sokaklarında 
araçlarıyla gezen 
eylemcilerin, 
hoparlörlerle 
halka, "eğer 
rehineleri canlı 
istiyorsanız, burayı 
terk edin" anonsu 
yaptıkları 
belirtildi.
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Bağ ■ Kur ve SSK’ lılara af geliyor! 
SSK ve Bağ-Kur'Iuların birikmiş borçları ve faizleri önemli oranda indirilecek. 

Tasarı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde.
Prim borçlularına 
af getirecek 
düzenlemede sona 
gelindi. SSK ve 
Bağ-Kurlu'luların 
birikmiş borçları 
ve faizleri önemli' 
oranda indirilecek. 
Tasarı Erdoğan'ın 
önünde: 
Bağ-Kur’un 21.2, 
SSK’nın ise 6.1 
katrilyon liralık 
prim alacağının 
gecikme faiz
lerinde indirime 
gidilecek. Bunun 
için yeni bir yasa 
değişikliği yapıla
cak, indirim 
oranının ne ola
cağına ise 
Başbakan 
Erdoğan karar 
verecek

BAĞ-KUR ve 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
prim borçlarına af 
geliyor. Geriye 
dönük yeni bir faiz 
hesaplama yönte
mi uygulanacak ve 
gecikme faiz
lerinde indirime 
gidilecek.
Katrilyonluk 
gecikme faizi ala
caklarının çoğu 
silinecek ya da 
çok düşük rakam
lara çekilecek. Ana 
paralarda ise 
indirim yapılmaya
cak. SSK’nın 2.8 
katrilyonu ana 
para, 3.3 katrily
onu gecikme faizi 
olmak üzere 
toplam 6.1 katrily

on lira alacağı var. 
Bağ-Kur’da ise 
faiz ve ana para 
alacağı toplamı 
21.2 katrilyon.
Devlet toplam 27.3 
katrilyonluk ala
cağının bir 
bölümünü silerek, 
prim alacaklarını 
tahsil edecek. 
Bunun için bir 
yasa değişikliği 
yapılacak, indirim 
oranının ne ola
cağına ise 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
karar verecek. 
SSK’ya ana para 
prim ve gecikme 
faizi borcunda 
başı toplam 3.8 
katrilyon lira ile 
özel sektör çekiy

or.
BAYBURT EN AZ 
SSK’ya özel sek
törün 1.90 katrily
on lira prim ana 
para borcu var. Bu 
ana paraya 
işletilen faiz ise 
1.98 katrilyon lira. 
Bağ-Kur’a olan 
borçlarda ise 
İstanbul 2.9 katri
lyon, lira ile başı 
çekiyor. Toplam 
borcun, 5.5 katrily
onu İstanbul, 
Ankara ve İzmir’
den oluşuyor.
Bayburt ise 17 mil
yar ile Bağ-Kur’a 
en az borcu olan il 
durumunda.
BAĞ-KUR ALA
CAKLARI
İstanbul 2.98 katri

lyon lira 
Ankara 1.38 katri
lyon lira
İzmir 1.11 katrilyon 
lira
Antalya 784 trilyon 
lira
İçel 688 trilyon lira 
SSK ALACAKLARI 
Özel sektör
Prim 1.9 katrilyon 
lira
Gecikme zammı 
1.9 katrilyoh lira 
Genel toplam 3.8 
katrilyon lira 
Alacak içindeki 
payı yüzde 63.6 
KİT’ler
Prim 102 trilyon 
lira
Gecikme zammı 
79.4 trilyon lira 
Genel toplam 
181.4 trilyon lira

Alacak içindeki 
payı yüzde 2.97 
Belediyeler 
Prim 787.8 trilyon 
lira 
Gecikme zammı 
1.19 katrilyon lira 
Genel toplam 1.98 
katrilyon lira 
Alacak içindeki 
payı yüzde 32.4 
Kamu kurumlan 
Prim 36.4 trilyon 
lira
Gecikme zammı 
25.3 trilyon lira 
Genel toplam 61.7 
trilyon lira 
Alacak içindeki 
payı yüzde 1.01 
PRİM BORÇLARI 
TOPLAMI: 2.83 
katrilyon lira 
GECİKME ZAMMI: 
3.28 katrilyon lira.

ÇENEN Mve^Nalzemeferincareli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Yere düşen oğlunu havada kaptı

✓ Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İpAğ
v Fanya
v Mantar, kurşun
■s İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

✓ Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

fdiğır malzemeler ili hkmetbıiyleyiı

Ömerbey M ah. Ustun Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

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

Yere düşen oğlunu 
havada yakaladı 
İnanılmaz gelebilir 
ama gerçek. 4 yaşın
daki çocuk 
Süpermen'e özenip 
4. kat balkonundan 
aşağı atladı.
Peşinden de babası.. 
Ve babası oğlunu 
havada yakaladı. 
Süper Ege’nin süper 
babası 
Superman hayranı, 
Spiderman fanatiği 4 
yaşındaki Ege, 
‘Uçuyorum’ diyerek 
4’üncü kat balko
nundan kendini 
boşluğa bıraktı. 
Arkasından atlayan 
baba, oğlunu havada 
yakaladı.
HASKÖY’de, manav 
dükkanı işleten 
Sebahattin Sarısu 
(36), geçtiğimiz salı 
günü oğlu Ege’yle 
(4) birlikte aynı 
sokakta oturan 
ablasınin evine öğle 
yemeğine gitti.
Yemek hazırlanırken 
baba-oğul balkona 
çıktı. ‘Superman’ ve

‘Spiderman’ (Örüm
cek Adam) diye 
bildiği çizgi roman 
karakterlerine 
özenen Ege, 
evdeyken sürekli, 
‘Ben onlar gibiyim. 
Uçabiliyorum’ diy
erek, koltuk ve san
dalyelerden yaptığı 
atlayışlardan birini 
balkonda yapmak 
istedi. Havada sım
sıkı kavradım 
Babasının elinden 
bir anda balkon 
duvarına sıçrayan 
Ege, ‘Baba ben 
uçuyorum’ diye 
bağırarak, kendini 
boşluğa bıraktı. 
Bundan sonraki 
nefes kesen 
dakikaları, 
Okmeydanı SSK 
Hastanesi’nde 
tedavisi süren 
Sebahattin Sarısu 
şöyle anlatıyor: 
‘Her şey neredeyse 
bir salisede oldu. 
Aklıma ilk gelen 
peşinden atlamak 
oldu. Öyle de yap
tım. Onun hızına

yetişmek için 
ayağımla balkon 
duvarını iterek 
kendimi bıraktım. 
Onu havada yakala
yarak, sımsıkı 
kavradım. Yandaki 
gecekonduyla, 
atladığımız binanın 
arasında bulunan 
yaklaşık 2 metrelik 
duvara çarptık ve 
yere çakıldık.
Ben sırt üstü 
düştüm.
Canım oğlum 
kucağımdaydı.’ 
Ölseydim de fark 
etmezdi
Sol kolu, birkaç 
kaburgası ile 3 dişi 
kırılan ve suratında 
sıyrıklar bulunan 
Sebahattin Sarısu, 
kolundan bir , 
ameliyat geçirecök 
ama her şeye rağ
men oğlunu kurtar
manın sevincini 
yaşıyor. Hastane 
odasında gülerek, 
‘Ben ölseydim de 
fark etmezdi, o 
yaşıyor ya’ diye 
özetliyor durumunu.
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Denktas’tan Talat’a eleştiri
KKTC Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, 
Cumhurbaşkanlığı 
görevini devretmeden 
önce düzenlediği son 
basın toplantısında, 
Cumhurbaşkanlığı 
için güçlü adaylardan 
Başbakan Mehmet Ali 
Talat'ın öceki gece 
gece bir TV pro
gramında söylediği 
sözleri eleştirdi. 
Denktaş, "Devleti, 
bağımsızlığı mezata 
sokma hakkı kimsede 
yoktur" dedi. 
Cumhurbaşkanlığı . 
Sarayı'ndaki basın 
toplantısının ken
disinin bu görevde 
düzenlediği son basın 
toplantısı olduğunu 
ifade eden Denktaş, 
önvceki akşam 
KKTC'de yayın yapan 
bir TV kanalında üç 
cumhurbaşkanı 
adayının katıldığı ve 
geç saatlere kadar 
süren programda 
Talat'ın sarf ettiği bazı 
sözlerin kendisjni 
hayrete düşürdüğünü 
kaydetti.
Talat'ın "Lahey ve 
Kopenhag'da barış 
yönündeki fırsatın 
kaçırıldığı" sözlerini 
eleştiren Denktaş,

"Kıbrıs Rumları için 
kendilerine meşru 
Kıbrıs hükümeti 
denildiği andan 
itibaren Kıbrıs mese
lesinin hallolmuş 
olduğunun ve bu 
unvan altında AB'ye 
müracaatın Kıbrıs'a 
sahip çıkmak olduğu
nun" hala anlaşılama- 
masını "büyük gaflet" 
olarak niteledi.
Rum kesiminin bu 
tavırlarına karşı tek 
müdafaa biçimlerinin 
devlete, egemenliğe 
ye bağımsızlığa sahip 
çıkmak olduğunu 
söyleyen Denktaş, 
sözlerine şöyle 
devam etti: * 
"Sayın Talat beni 
hayretler içinde bırak
tı. 'Annan planında 
bahsedilen ve adına 
Kıbrıs Türk Devleti 
denilen vilayetin bizi 
dünya ile kucak

laştıracak, dünyaya 
açacak bir gelişme 
olduğunu söylüyor. 
ABD'de de böyle 
vilayetler düzinelerce 
var ama dünya ABD'yi 
tanıyor. Kendimize 
gelelim. Egemenliği, 
devleti, bağımsızlığı 
pazarlık konusu 
yapma hakkı kimseye 
verilmemiştir. Seçimi 
kazananlara da ver-. 
ilmem iştir." 
Talat'ın TV programın
da "Biz egemen 
miyiz?" sorusunu 
yöneltmesinin ken
disini "dehşete 
düşürdüğünü" kayde
den Denktaş, ege
menliğin birçok zor
lukla kazanıldığına 
işaret ederek, "Dünya 
seni tanıyana kadar 
haklarınızı koruyacak
sınız, egemenlik elden 
giderse azınlıksınız" 
diye konuştu.

in {iıaıto boşuna mı o W
Lise eğitiminde acı 
bilanço. ÖSYM'nin 
2004 istatistiklerine 
göre 81 lise, üniver
sitelere bir tek 
öğrenci sokamadı. 
Skandal listede 4 
yıllık eğitim veren 
süper liseler de var. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme- Merkezi 
(ÖSYM), 2004 yılın
da yapılan Öğrenci 
Seçme Sınavı'nın 
(ÖSS) sonuçlarına 
ilişkin istatistikleri, 
eğitim sisteminin 
yetersizliğini bir 
kez daha gözler 
önüne serdi. 
İstatistiklere göre, 
'genel liseler 
olarak' isim
lendirilen liselerden 
77'si ile kamuoyun
da 'süper liseler' 
olarak bilinen 
Yabancı Dil Ağırlıklı 
(YDA) liselerden 
4'unün öğrenci
lerinden hiçbiri 
üniversiteyi . 
kazanamadı.
Ayrıca, çoğu genel 
lise ile süper lis
enin ancak 1 veya 
birkaç öğrencisini 

üniversiteye soka
bildiği tespit edildi. 
ÖSS ile üniver
sitelerin 4 yıllık 
lisans programları
na hiç öğrenci gön
deremeyen 
okulların başında 
mesleki ve teknik 
liseler ile çok pro
gramlı liseler geliy
or. Üniversiteye 
öğrenci göndere
meyen okulların 
yetkililerinin yaptık
ları açıklamalar ise 
çocukların başarısı
zlığında eğitim sis
teminin büyük bir 
etken olduğunu 
ortaya koyuyor.
Örneğin Balıkesir'in 
Marmara İlçesi'nde- 
ki Marmara 
Lisesi'nin beş yıldır 
üniversiteye öğren
ci gönderemediği 
öğrenildi. Müdür 
Orhan Tuzluca ise 
okulda görev yapan 
öğretmenlerin ya 
stajyer olduğunu, 
ya da adaya sürgün 
ğönderildiğini 
söyledi. Tuzluca, 
içinde bulundukları 
şartları şöyle öze

tledi: 'Okulumuzun 
öğrencilerini, 
Marmara Adası'nın 
köylerinden gelen
ler oluşturuyor. 
Kışın dünya ile 
bağlantısı kesilen 
adadan dışarıya 
çıkan bile yok.' 
Suçlu çocuklar mı 
Adana Ceyhan İlçe- 
si'nde de Sağkaya, 
Doruk ve Yeşildam 
liselerinden tek bir 
öğrenci dahi 
üniversiteyi 
kazanamamış.
Yeşildam Lisesi'nin 
on yıldır müdür
lüğünü yapan 
Murat Gül, en yakın 
olan öğrencinin 30 
kilometre yoldan 
geldiğine dikkat 
çekerek, motivasy
onu sağlamının zor
luğunu vurguladı. 
Şanlıurfa Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Küçük, 
sınıfların eri az 60- 
70 kişi olduğunu 
belirterek, 'Bu 
sorunları gider
medikçe öğrenciler
den başarı bekleye
meyiz’ dedi.

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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rmara depreminin faturası 4,3 katrilyon Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Marmara 
depremi nedeniyle 
konsolide bütçe ve 
diğer kaynaklardan 
1999-2003 yılları 
arasında yaklaşık 4 
katrilyon 330 trilyon 
lira harcama 
yapıldığını bildirdi. 
Kemal Unakıtan, DYP 
Afyonkarahisar 
Milletvekili Reyhan 
Balandı'nın yazılı 
soru önergesine 
verdiği yanıtta, 
Marmara bölgesi ve 
civarında meydana 
gelen depremin yol 
açtığı ekonomik kayı
pları gidermek 
amacıyla bir defaya 
mahsus olmak üzere 
Ek Gelir Vergisi, Ek 
Kurumlar Vergisi, 
Faiz Vergisi, Ek 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi, Ek Emlak 
Vergisi ile Özel 
İletişim ve Özel İşlem 
Vergileri ihdas 
edildiğini anımsattı. 
Bakan Unakıtan, 
çıkarılan kanunla 
aynı zamanda 
Rekabet Kurumu, 
RTÜK, İMKB, SPK,

BDDK, 
Telekomünikasyon 
Kurumu, Tütün ve 
Tütün Mamülleri ve 
Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu, Şeker 
Kurumu ile Kamu 
İhale Kurumu gelir
lerinden bütçeye pay 
aktarılmasının da 
düzenlendiğini kay
detti.
1999 yılında 
sözkonusu ek 
vergilerden yalnızca 
100 trilyon 797 milyar 
lira gelir sağlandığını 
ifade eden 
Unakıtan, 2000 yılın
da da ek vergiler ve 
çeşitli kurum gelir
lerinden bütçeye 
aktarılan rakamın 3 
katrilyon 13 trilyon

403 milyar lira 
olduğunu bildirdi. 
Özel İşlem Vergisi'nin 
25 Aralık 2003 tari
hine kadar uygu
landığını, Özel 
İletişim Vergisi'nin de 
kalıcı hale getirildiği
ni belirten Unakıtan, 
şunları kaydetti: 
"1999 Marmara 
depremine binaen 
getirilen ek vergiler 
bütçeden yapılan 
deprem harcamaları
na kaynak sağlamak 
için konulmuştur. 
Marmara depremi 
nedeniyle konsolide 
bütçe ve diğer kay
naklardan 1999-2003 
yılları arasında yak
laşık 4 katrilyon 330 
trilyon lira tutarında 
harcama yapılmış 
bulunmaktadır."

Kredi kartında borç M trilyon lira
Kredi kartında borç 
793 trilyon lira 
Bankacılık 
denetleme ve . 
Düzenleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin, *2005 
yılı 1 Nisan itibariyle 
takibe düşen kredi 
kartı alacağı 793 tri
lyon lira" dedi. 
Bilgin, Türkiye 
Sanayici ve 
İşadamları Vakfı 
tarafından düzenle
nen 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, 2004 
yılı sonunda takibe 
düşen kredi 
alacağının 725 trily
on lira olduğunu, bu 
rakamın 1 Nisan 
itibariyle 
887 trilyon liraya 
yükseldiğini bildirdi. 
Bu rakam içerisinde 
kredi kartlarının da

bulunduğunu hatır
latan
Bilgin, takibe düşen 
kredi kartları alacağı 
miktarının 3 ay 
içerisinde 
793 trilyon liraya 
yükseldiğini, bunun 
da yüzde 22'lik bir 
artışa denk 
geldiğini söyledi. 
Kredi kartları

kredi kartı kul
lanımının önünü 
kesmek olmadığını 
kaydetti.
Bilgin, "BDDK'nın 
konuyla ilgili çalış
ması hakkında 
eleştiriler 
geliyor. BDDK 
bankaların mali 
bünyeleriyle ilgilidir. 
İlerde bankaların

EFES
Her zaman iftihar ettiğimiz 

Efes final four için gittiği 
Atina da hüsrana uğradı.

İlk maçta Yunanlıların 
sahaya pet şişeleri, bozuk 
paralar atarak, yanlı tutumu 
yüzünden Atina’dan eli boş 
dönülmüştü.

İkinci maçı ise İstanbul’da 
oynadı.

Efes, bu maçı iyi bir skorla 
bitirdi.

Moskova vizesine bir maç 
kalmıştı.

Üçüncü maç yine 
Yunanistan da oynanacaktı. 
Efes, ikinci maç morali ile 
Yunanistana gitti.

Bu maça Panothınatokos 
çok iyi şekilde hazırlanmıştı.

Son maça, Efes çok iyi 
başlamış, ne varki 
Panathiskos takımında bir 
Lokoviç varki maç boyunca 
22 sayı üreterek, takımına 
yüklenen kişi olmuştu.

Amerikan dan transfer olan 
İbrahim'i5 sayı ile takımımızın 
skorer oyuncusu oldu.

Efes, basketbol 
o tentelerinin ifadelerinin de 
tanıyamadıkları zaman zaman 
ileri geçmelerine karşın, 
sonunu getiremediklerini 
yazdılar.

Salonda inanılmayacak 
derecede seyirci vardı.

Bu sayı 17 bin kişi kadardı. 
Böyle bir seyirci önünde 
duracak takım görmek çok 
zordur.

Son periotta soluklar tutul
muş, seyirci ise takımını şaha 
kaldırmak için bütün gücüyle 
teşvik ediyor, ara sıra sahaya 
İbrahim çıkıp sayı üreterek 
aradaki farkı 10 sayıya kadar 
çıkarıyordu.

Son periyodun sonuna 
doğru aradaki fark 5’e kadar 
çıkınca, takımdaki herkes 
ümitlenmeye başlamıştı. 
Fakat zaman yetmedi.

6-8 mayıs tarihlerinde 
Moskova’da yapılacak dörtlü 
finale katılarak İsrail’in M. Tel 
Aviv Takımı ile eşleşti.

Eğer bu seyirci gibi bir 
seyirci yakalayabilirse Yunan 
takımı Panothınatakos .İsrail 
takımını yanecek güçtü.

Efes, ayağına gelen kısmeti 
böylece tepmiş oldu. Eğer 
Efes, biraz daha şanslı ola
bilseydi, Moskova ya vizesi 
olabilirdi.

Maçtan sonrda yaşanan 
olaylar Milli oyuncumuz İbo 
şöyle anlatıyor.

‘‘Çıkan olayları yatıştırmak 
için çok çaba safettim. Efes’ti 
arkadaşları korurken, ben de 
darbe aldım. ”

İbo, ‘‘Ben ülkemi ve milleti
mi çok seviyorum. Benden 
fazla milliyetçi kimse olamaz. 
Orda ezilmek buna derler.’’

Ne yaparsınız kaderin cil
vesi..

17 bin seyirci’ye karşı 
hiçbirşey yapılamazdı.

Bak Bi! Cafe’ye 
Gittiniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi(Fix Mönü)
Her Cumartesi akşamı Canlı Pdiizik

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Saloin temin edilir.

Evlere ve işyerlerine s ip ar is alınır
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

konusunda ortaya 
çıkan yasal sorun
ları gidermek 
için yasa taslağı 
hazırladıklarını 
hatırlatan Bilgin, 
amaçlarının

bünyelerinin bozul
maması için 
gerekenleri yapar, 
biz koruyucu 
hekimlik yapmak 
istiyoruz" şeklinde 
konuştu.
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Anne karnındaki bebeğin sağlığı takip edilebiliyor
Fetal Internal 

Monitorizasyon 
özellikle riskli 
gebeliklerde anne 
karnındaki bebeğin 
doğrudan takip 
edilebilmesini 
sağlayan bir metot. 
Bu yöntemle 
doğum eylemi 
sırasında, bebeğin 
oksijensiz kalarak 
sağlığının riski 
girme olasılığı son 
bulabiliyor. 
Hamileliğin son 
zamanlarında ve 
doğum eylemi 
sırasında anne 
karnındaki bebeğin 
sağlığı büyük 
önem taşıyor. Pek 
çok teknolojik yön
tem olmasına rağ
men elde edilen 
bulgular bazen 
yetersiz kalabiliyor. 
En son yöntem 
olan fetal monitor
izasyon sistemi 
anne karnındaki 
bebeklerin sağlık

Kadınların sezgileri 
daha güçlü 
değilmiş 
16.04.2005 09:02 - 
Bu haber 4247 kişi, 
Mynet Haber 
bugün 396.318 kişi 
tarafından okundu
Edinburgh Bilim 
Festivali'nde yak
laşık 15 bin kişi 
üzerinde araştırma 
yapan uzmanlar, 
deneklere kadın ve 
erkek yüzlerinden 
oluşan 10 çift 
fotoğraf gösterdi. 
Her bir çift 
fotoğraf, aynı 
kişinin bir samimi 
ve bir de yapmacık 
gülüşünü gösteriy
ordu. Erkekler, 
fotoğraflardaki 

halinin değer
lendirilmesi veya 
takip edilmesi artık 
daha kolay! Bu 
yöntemle amaç 
bebeklerin rahim 
içinde yeterli oksi
jene sahip olduk
larının göstermek 
ve "hipoksi" veya 
"asfiksi" olarak 
adlandırılan yeter
siz oksijenlenmeyi 
erkenden saptayıp 
bebek üzerindeki 
yakın ve uzak 
dönem riskleri en 
aza indirgemek. 
Acıbadem 
Hastanesi Kadıköy 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Uzmanı, 
Yüksek Riskli 
Gebelikler Klinik 
Sorumlusu Doç. Dr. 
Arda Lembet iki 
türlü bebek sağlığı 
takip sisteminden 
söz ederek şunları 
söylüyor: 
"Eksternal ( dışarı
dan ) ve Internal

içten gülüşleri 
yüzde 72 oranında 
doğru olarak tespit 
etti. Kadınlarda ise 
bu oran yüzde 71 
olarak ölçüldü. 
Karşı cinsin 
fotoğraflarını 
değerlendirmede 
erkekler çok daha 
başarılı oldu. 
Erkeklerin yüzde 
76'sı, kadınların ise

(içeriden ) 
Monitorizasyon 
olarak iki izlem 
yöntemi vardır. 
Dışarıdan izlem ile 
bebek kalp 
hareketleri ve rah
min kasılması 
(doğum ağrıları) 
ancak dolaylı 
olarak, yani dışarı
dan annenin karnı
na yerleştirileli 
cihazlar ile takip 
edilebilmektedir. 
Bu yöntemin alter
natifi, bizim de 
Acıbadem 
Hastanesi Yüksek 
Riskli Gebelikler 
Servisi ve Doğum 
Bölümü'nde uygu
lamaya 

sadece yüzde 67'si 
karşı cinsin yüzün
deki samimiyeti 
doğru algıladı. 
Uzmanlar, kadın
ların samimiyetsi
zliği algılamakta 
erkekler kadar 
başarılı olama
masını, her şeyi iyi 
tarafından görmeye 
programlanmış 
olmalarına bağladı., 

başladığımız, farklı 
aşamalardan 
oluşan Internal. 
izlem veya doğru
dan doğum izlem 
ve takip yön
temidir."
Yüksek riskli gebe
liklerde kullanılıyor 
Doğum öncesi 
annede veya 
bebekte varolan 
bazı hastalıklar ile, 
doğum eylemi 
sırasında ortaya 
çıkabilecek bazı 
problemler anne ve 
bebek için önemli 
riskler taşıyor. Bu 
tarz gebelikler yük
sek riskli gebelikler 
olarak adlandırılıy
or.

Özellikle bu tüp 
gebeliklerde anne 
adayının takibi 
çok daha büyük 
önem taşıyor. 
Doç. Dr. Lembet 
yüksek riskli 
gebeliklerle ilgili 
şunları söylüyor: 
"Annenin şeker, 
kan ve böbrek 
hastalıkları, tiroid 
hastalıkları, yük
sek tansiyon, 
enfeksiyon 
hastalıkları, anne 
karnındaki bebek
lerin gelişme 
geriliği, erken 

doğum veya su 
kesesinin erk
enden açılması 
veya bebek 
çevresindeki 
amniyon sıvısının 
yeterli miktarda 
olmaması, vajinal 
kanama ve gün 
aşımı gibi durumr 
lar risk grubun
dadır. Gebelik 
süresince ve 
doğum eylemi 
boyunca bebek
lerin sağlık halin
in takibi tüm 
hastalarda önem 
taşısa da, artan 
risk nedeniyle 
Yüksek Riskli 
Gebelikler kap
samındaki hasta
ların takibi ve

ların takibi ve 
doğumu ayrı bir 
özellik göstermek
te olup, söz 
konusu hastalar bu 
konuda ihtisas
laşmış ve deneyim 
sahibi olan merke
zlerde izlen
melidirler." 
Doğrudan doğum 
izlem sistemi nasıl 
çalışıyor?
Doğrudan izlem 
yöntemlerinde, rah
min ağzı doğum 
sırasında belirli bir 
açıklığa ulaştıktan 
sonra, bebeğin 
başına çok küçük 
bir elektrod takıl
masıyla, bebekten 
gelen kalp sinyal
leri birebir, 
çok net ve sağlıklı 
olarak değer
lendiriliyor. Direkt 
bebek sağlığı izlem 
yöntemleri arasın
da dünyada son 
yıllarda "Fetal 
Pulse 
Oksimetre"(bebek 
yöntemi kullanılıy
or. Bebeğin cildine 
yapıştırılan bir 
algılayıcı 
sayesinde tüm 
doğum eylemi 
sırasında bebeğin 
aldığı oksijen mik
tarını tahmin etmek 
mümkün hale 
geliyor. Böylece 
klasik yöntemlerle 
bebek kalp 
hareketlerinin ve 
sağlık halinin net 
olarak değer
lendirilemediği 
durumlarda, bu 
ölçüm ile bebeğin 
rahim içindeki 
sağlık hali ve oksi- 
jenlenmesi tespit 
ediliyor. Böylece 
hızlıca doğuma 
geçilebiliyor. Zaten 
bu yöntemin en 
büyük yararı da bu. 
Klasik yöntemlerle 
bebeğin streste 
olduğu sanılarak 
doğuma geçilen 
durumların yak
laşık % 40 - 
%60'ında, 
bebeğin durumu
nun aslında 
sanıldığı kadar 
kötü olmadığı, 
gereksiz yere 
müdahale yapıldığı 
görülüyor. Metot 
bu yanılgıyı

bu yanılgıyı 
ortadan kaldırıyor. 
Ağrının şiddeti 
ölçülüyor 
Direkt izlem yön
teminin bir başka 
özelliği de, doğum 
eylemi sırasında 
rahim ağzı açıldık
tan sonra özel bir 
bağlantı yardımıyla 
rahim içerisinde 
oluşan basıncın 
ölçülmesine ve 
rahim içine sıvı 
verilmesine olanak 
tanıması. Doç. Dr. 
Lembet bunun 
yararını şöyle 
anlatıyor: "Özellikle 
doğum eyleminde 
suni sancı verilen 
durumlarda, klasik 
yöntemlerle doğum 
ağrılarının gerçek
te oluşan gücü 
konusunda yorum 
yapmak imkan
sızdır. Zira ağrılar 
bu yöntemlerde 
hastanın karnına 
bağlı cihazlarla 
dolaylı olarak izlen- 
izlenmektedir. 
Doğrudan izlem 
yönteminde ise 
ağrı şiddeti sayısal 
olarak büyük bir 
netlikle 
ölçülebilmektedir. 
Alınan bu bilgiler 
eşliğinde, suni 
sancı verilmesi ve 
doğum eyleminin 
takip ve planında, 
en uygun ilaç 
dozlarının seçilme
si ve anormal 
doğum süreç
lerinin erkenden 
saptanması 
mümkün olmak
tadır. Rahim içine 
sıvı verilmesi 
yönteminin göster
ilmiş en büyük 
yararı ise bebek 
çevresinde amniy
on sıvısının yeterli 
olmadığı ve göbek 
kordonu sıkışması 
göstergeleri olan 
bebeklerde, verilen 
sıvı ile bu bulgu- C 
ların tamamen 
düzeltilebilmesidir. 
Ayrıca, anne karnı
na dışkısını yapan I 
bebeklerde, verilen 
sıvı ile bebeklerin 
dışkısını yutmaları 
ve buna bağlı 
ortaya çıkabilecek 
sorunlar da engel
lenmektedir." dedi.
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Çocukların korkulu röyası: Suçiçeği 
akut lösemili 
bireyler, immün 
yetmezliği olanlar, 
kronik hastalığı 
bulunanlar, organ 
nakli planlanan 
hastalar, sağlık 
personeli, kreş ve 
okul personeli, 
çocukluk çağında 
aşılanmamış adole- 
san ve erişkinler, 
doğurgan yaşta 
olan ve gebe 
kalmayı planlayan 
anne adayları". 
Daha önce 
suçiçeği 
geçirmemiş ve 
aşılanmamış bir 
kişi su çiçeği 
geçiren bir hasta 
ile karşılaşırsa, 
karşılaşma sonrası 
ilk 72 saat içinde 
su çiçeği aşısı ile 
aşılanması duru
munda hastalığın 
oluşması engel
lenebiliyor ya da 
ciddiyeti belirgin 
derecede azaltıla- 
biliyor.
Uzmanlar, bu 
koşullarda da 
suçiçeği aşısı 
uygulanmasını 
öneriyor.

En yaygın çocuk 
hastalıklarından 
biri olan "Suçiçeği" 
hem çok bulaşıcı, 
hem de tedavisi 
yok. Önlem alın
madığında ciddi 
komplikasyonlara 
yol açabilen 
hastalıktan korun
manın yolu ise aşı
dan geçiyor. 
"Varicella zoster" 
adlı virüsün neden 
olduğu suçiçeği, 
temasa gerek 
kalmadan, yalnızca 
aynı ortama 
girmekle bulaşa
biliyor.
Havada 1-2 saat 
canlı kalabilen ve 
çok hızlı çoğalan 
virüs, özellikle 
çocukların topluca 
bulundukları okul,

kreş gibi ortam
larda çok çabuk 
yayılıyor. 
Belirtilerin ortaya 
çıkmasından 2 
gün öncesi ve 4-5 
gün sonrasına 
kadar da bulaş
maya devam 
ediyor.
Suçiçeği 
geçirmemiş ve 
suçiçeği aşısı 
olmamış herkesi 
tehdit eden vari
cella zoster 
virüsünün ısıya 
dayanıksız 
olması nedeniyle 
özellikle Mart- 
Nisan aylarında 
etkisini artıran 
suçiçeği, genellikle 
hafif seyreden bir 
hastalık olmasına 
karşın, cilt enfek

siyonlarından 
zatürree ye kadar 
pek çok ciddi 
rahatsızlığa yol 
açabiliyor. 
Bulaşıcılığı çok 
yüksek olan 
suçiçeği nedeniyle 
her yıl 350 bin

JHUKI' BEBEK (SEEDOF CHUCKYSINEMASI’NDA
BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

eiu ATLAS ÖLÜM PROVASI ■ ROBOTLAR
S buMhaftaDA ReZ1 Tel: 512 03 46

vakadan 1900'ü 
hastaneye yatışı 
gerektiriyor. 
İstatistikler, tama
men sağlıklı olan 
ve su çiçeğine 
yakalanan çocuk
ların yüzde 5'inde 
orta kulak iltihabı 
gibi sorunlar 
geliştiğini gösteri 
yor.
Spesifik bir 
tedavisi bulun
mayan suçiçeğin- 
den korunmanın 
etkili yolu su çiçeği 
aşısı olmaktan 
geçiyor. Uzmanlar, 
1 yaşına gelmiş her 
çocuğun 1 doz

suçiçeği aşısı ile 
korunmasını öner
iyor.
Hastalığı daha 
önce geçirmemiş 
ve aşı olmamış 
büyük çocuklar 
veya erişkinler de 
aşılanması 
gereken grupta 
yer alıyor. 12-13 
yaş arası çocuk
larda tek doz 
uygulanan 
suçiçeği aşısı 
yüzde 96 oranında 
koruyuculuk 
sağlıyor.

13 yaş ve daha 
üzerindeki çocuk
larda ise 4-8 hafta 
ara ile iki doz 
halinde uygulama 
gerekiyor. Suçiçeği 
aşısı diğer aşılarla 
aynı zamanda 
uygulanabiliyor. 
Suçiçeği aşısı 
olması gerekenler 
şöyle sıralandı: 
"Suçiçeği 
hastalığını 
geçirmemiş olan, 
bir yaşını doldur
muş tüm çocuklar, 
kreş ve okula 
başlayacak olan 
çocuklar, bağışıklık 
kriterleri uygun

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
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 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 51313 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513-1414 
Müftülük . 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçeTanm 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

18 NİSAN PAZARTESİ 
SAĞLIK ECZANESİ 

Hamidiye Mh. istiklal Cad. 
No. 22 GEMLİK

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

OTOBÜS

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 281 K Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)
GEMLİKK 

ü
j i m u at •

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberodlu-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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2109

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
AKCAN PETROL 51310 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dadaşlar Derneği açıldı
Seyfettin Şekersöz 
Gemlik'te bulunan 
yöresel derneklere 
bir yenisi daha 
eklendi. 
Gemlik Dadaşlar 
Kültür Dayanışma 
ve Yardımlaşma 
Derneği halay çe 
kilerek açıldı. 
Kurucu 
Başkanlığını Olcay 
Eşrefoğlu'nun yap
tığı Dadaşlar 
Derneği, dün 
Gazhane Caddesi 
üzerindeki yerlerinde 
faaliyete geçti. 
Dernek önünden 
bayrak açılarak 
Atatürk anıtına gelen 
Dadaşlar, burada 
saygı duruşunda 
bulunup İstiklal

Aslankurt otantik açıldı

El Emeği göz nuru ile işlenen ceviz ve 
bakır eşyalar satış yeri açıldı. 
Eski Pazar caddesi üzerinde Osman 
Aslankurt'a ait işyerinin açılışını 
Kaymakam Mehmet Baygül yaptı. 
Çukurova bölgesine has el emeği göz 
nuru ile işlenen bakır ve ceviz eşyaların 
bulunduğu işyeri Gemlik'te ilk kez halkın 
beğenisine sunuluyor.
İlçede açılan her yeni işyerinin ticarete 
katkıda bulunacağını söyleyen Kaymakam 
Baygül, ölmeye yüz tutmuş el sanatlarını 
topluma kazandırmak gerektiğini ifade 
ederek "Gemlik'te açılan her yeni işyeri 
canlılık getirir, ilçenin büyümesine 
katkı sağlar, bu güzel işyerini açanları 
kutluyorum" dedi.(Seyfettin Şekersöz)

Marşı okudular. 
Daha sonra Festival 
alanına gelen 
Dadaşlar folklor 
derneği eşliğinde 
Erzurum Bar oyu
nunu oynadılar.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 

Başkanı Mehmet 
Turgut, siyasi parti 
temsilcileri ile vatan
daşların katıldıkları 
açılış töreni ile 
Gemlik Dadaşlar 
Derneği yöresel 
dernekler zincirine 
katılmış oldu.

Gemlikspor kolay 
kazandı 3-0

Seyfettin Şekersöz ’ Derya (***) Güner (**) İbrahim (**)

Birinci amatör 
küme dördüncü 
grupta ikincilik 
için mücadele 
veren Gemlikspor, 
farklı kazanacağı 
maçı 3-0 aldı.
İlçe Atatürk stadı
na rakibi İnegöl 
Orhaniyespor'u 
farklı yenmek için 
çıkan Gemlikspor, 
henüz maçın 
üçüncü dakikasın
da Muharremle 1- 
0 öne geçti.
Gol kaçırma yarışı 
yapan Gemlikspor 
forvet elemanları 
yakaladıkları 
pozisyonları 
değerlendireme 
yince ilk yarı 1-0 
bitti.
İkinci yarıya yine 
golle başlayan 
Gemlikspor, 
47.nci dakikada 
Ahmet'le durumu 
2-0 yaptı.
Zayıf rakibi 
karşısında baskılı 
oynamasına rağ
men aradığı 
gollere bir türlü 
ulaşamayan 
Gemlikspor, 
77.nci dakikada 
Muharremle duru
mu 3-0 yaptı. 
Kalan dakikalarda 
fırsatları cömertçe 
harcayan Gemlik, 
sahadan 3-0 galip 
ayrılarak ikincilik 
şansını korudu. 
Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler : Erdinç

Çelik (***) Celal 
Bulut (***) 
Gemlikspor : 
Murat (**) (Emre *) 
İsmail (***) Arif (**) 
Akif (**) Rıdvan 
(***) Ufuk (***) 
Yalçın (**) (Emrah 
**) Emrah Balcı 
(***) Ahmet (***) • 
Zeynel (***) 
(Nazım *) 
Muharrem (***) 
Ynş. E. Doğan : 
Selim (*) Ersin (*) 
Hüseyin (*) Yenal

Talat (*) Hakan (*) 
Metin (*) Alper (**) 
(İlhan *) Emre (*) 
Selim (**) (Yunus 
**) İbrahim (*) 
Goller: Dk. 3-77 
Muharrem Dk. 47 
Ahmet (Gemlik) 
DİĞER MAÇLAR 
Kumla Belediye : 
0 Ovaakçaspor:3 
İnegql : 3 
Umurspor : 0 
Körfezspor : 2 
Y. E. Doğan : 2



Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ani denetimlerde hijyene uymayan kantin işleticileri uyarıldı

Okul kantinleri denetleniyor 
Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri dün yaptığı ani denetimlerde, hijyene uymayan okul kantinlerinin işleticilerine uyarı 
yapılıyor. Öğrencilerin gün boyu gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları okul kantinlerinde başlatılan denetim uygulamasında açıkta 
satılan ve yeni gıda yasalarına uymayan tüm yiyecekler imha ediliyor. S âfettin Şekersöz’ün haberi Sayfa 5’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
19 Nisan 2005 Sah gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2005-2006 eğitim 
öğretim sezonunda Türkiye genelinde 
ilköğretim okullarının 5. sınıfına kadar 
olan bölümlerde uygulanacak yeni sis
temle ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Haberi sayfa 7’de

Büyükşehir Yasası ile Gemlik’in bir mahallesi haline getirilen Gençali Köyü, Kurşunlu’ya bağlanmak istiyor

Gençali halkı referandum istiyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri dernekleri (1)
Son günlerde sık sık gündeme, gelen 

hemşehri dernekçiliği konusuna bir kez 
daha değinmek istiyorum.

Pazar günü gazeteyi hazırlamak için 
işyeri me geldiğimde, aracımı park 
ederken Gazhane Caddesinde davul ses
lerini duyarak, ‘ne oluyor’ diye kalabalığa 
yaklaştım.

Cadde trafiğe kapanmış, heryer balon
larla süslenmiş, davullar çalınıyor, halay
lar çekiyordu./

İyice yaklaşıp bu kalabalığın bir düğün 
alayı değil, yerel bir derneği açılışı 
olduğunu gördüm.

Kaymakam, Belediye Başkanı ve 
siyasilerle tanımadığım birçok kişi şeref 
konuğu idi..
Açılışı yapılan kuruluş, Dadaşlar Kültür 

ve Dayanışma Derneği..
Dadaş deyince aklımıza Erzurum ve 

yöresi gelir.
Oysa biliyorum ki ilçemizde bir de 

Erzurumlular Kültür ve Dayanışma 
Derneği var..

Bir kentin kültürü, göç ettikleri yeni 
kentte iki dernek yaşatacak..

Aynı Karslılar Derneği ile Ardağanhlar 
bilmemleliler derneklerinde olduğu gibi..

Sizin anlayacağınız hemşehri kültürü 
üzeri ne kurulan, dernek eflasyonunu 
yaşıyoruz Gemlik’te, yurdun bütün
poiiyük kentlerinde.. (Devamı yarın)

Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Najcı, Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına başvurarak, Kurşunlu Beldesine bağlan
mak için karar • verilmesini istedi. Nalcı, “Gerekirse 
Gençali Köyünde bu konuda referandum yapılsın” dedi.
Büyükşehir Yasasının 
çıkmasından sonra 
Gemlik .ilçesinin bir 
mahallesi olan 
Gençali Köyü, 
Gemlik’in uzaklığı 
nedeniyle, 
köylerinin Kurşunlu 
Beldesine bağlan
masının hizmet 
açısından daha yarar
lı olacağını söylüyor
lar.
Köy muhtara Mejdi 
Nalcı, bu konuda 
köyde referandum 
yapılmasını istiyor.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin yakında 

karar velileceğin söyledi

Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı, 
Gemlik’e uzaklık nedeniyle köy halkının 

Kurşunlu’yu istediğini söylüyor

Tunceliler Dayanışma 
gecesinde eğlendiler

Tunceliler Kültür 
Yardımlaşma Dayanışma 
Derneği düzenledikleri 
gecede doyasıya eğ e 
tendiler. Yöresel halk 
dansları ve halk 
sanatçılarının katıldığı 
gece, geç saatlere kadar 
sürdü. Haberi sayfa 4’d

Ak Parti Hz. Muhammedin 
doğumu nedeniyle mevlit okutacak
Ak Parti ilçe 
Başkanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, 20 
Nisan çarşamba günü' 
Kutlu Doğum Haftası 
nedeniyle Hz. Muhammed 
için 4 camide mevlit oku
tulacağı ve helva dağtıla- 
cağı bildirildi.

Haberi sayfa 4’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com

Haftada Bir

Gemlik’te Kordon

Dikey Geçiş Sınavı
Kordon boyu oturanlar - 

sonra da birçok
Gemlik ‘li biliyor ki 

sabahları bir saat yürüyo
rum..

Sabah yürüyüşleri 
yaşamımın ayrılmaz bir 
parçası oldu.
Sağlığımı bu spora borçlu- 
oiduğumu hiç bir zaman 
unutmadım.

Bir kaç ay önce 
geçirdiğim ağır bir sağlık 
krizini bu yürüyüşlerimin kur
tardığını bazı hekimler 
söylediler. Bende biliyorum.

Doğada yürümek benim 
için sadece bir spor değil, 
ayrıca doğadan alınacak der
sler ve kendimle hesaplaş
mak demektir..

Hele bahar aylarında 
doğayla kucaklaşmak daha 
bir ayrıcaklılık.

Deniz Gemlik’te bir başka 
güzel; bahar çiçekler - 
ağaçlar bir başka güzel.

Çiğ taneleri yapraklara 
düşerken ,güneşin doğuşunu, 
çiçeklerin o açma sevincini, 
kuşların - martıların mutlu
luğunu izlemek büyük zevk.

İnsanın bir şair olarak şiir
lerde yaşamasını istiyor.

Gönül gözüyle bakarsanız 
Gemlik ‘te dağlar bir masal 
dağı,deniz bir akvaryum, 
bulutlar pamuk şekeri.

Koşmak, dokunmak, 
sevmek istersiniz..

Yaşambir gökkuşağıdır 
artık sizin için.

Kordon’da yürürken mut
luluk içinde adeta uçuyor- 

l sunuz.
Bu güzel görüntü içinde 

buraları yapanlara emekleri 
geçenlere şükran duyuyor
sunuz.

Bu güzel Kordon ve etrafın
da ki çimenler - çiçekler - 
ağaçlar insanın içine büyük 
haz veriyor...

Gemlik halkına verilen en 
büyük hediye...

Ama bu güzellikler - hay
allerden uzaklaşıp hakikatler
le yüzleşinceye kadar.

Kordon’ un gittikçe 
yıpratıldığını, çok çabuk yaş
landırılıp bozulduğunu 
gördükçe eski bir Gemlik’li 
olarak üzülüyorum.

Bu yıpranma oraya gezm
eye -dinlenmeye layık 
olmayanlar tarafından 
yapıldığı gibi

Belediye tarafından da 
yapılıyor.

Tüm bunları görünce bahar 
rüzgarı ayaz olup benim 
yüreğimi yakıyor.

Bir başka güne kalıyor, 
hayallerim..'

Halkın bu kayıtsızlığı - 
görgüsüzlüğü ve daha da ağır 
olarak söyleyeyim pisliğini 

gördükçe; bu pislik bir öfke 
yumruğu gibi iniyor 
yüreğime.

Niçin benim halkım bu 
güzelliklerin farkında değil. 
?

Bunu anlamak gereğini ' 
yapmak çok mu zor. ?

Öncelikle yaşananlar daha 
çok sevgiye görgüye, 
gereksinimiz olduğunu gös
teriyor.

Ben burada Gemlik 
Belediyesini de suçluyo
rum...!

Bu kordonu yapan onlar, 
bu kadar güzel hale sokanlar 
yine onlar.

Ama başı boş bırakanlar da 
onlar...

Çimler çiğneniyor, çiçekler- 
ağaçlar kökten koparılıyor, 
Gemlik Belediyesi anonsları
na rağmen ay çiçekleri yeniy
or, her şey yere atılıyor, pislik 
diz boyu oluşuyor bir tane 
belediye zabıta memuru - 
amiri ortada yok.

Gezmek için dahi Kordona 
gelmiyorlar.

Kordon da Belediye yok. 
YOK.. Belediye hoparlörün
den defalarca duyuru yapıyor, 
bazı şeyleri yasaklıyorsun ;

( Çok ta iyi yapıyorsun )_ 
ama bu lafta ..

Uygulama yok. Yok...
Pisliğini yere atanlara, 

çimleri bozanlara, çocuklarını 
ortaya işetenlere “ Hey benim 
görgüsüz halkım sen ne 

17 Tem m uz'd a yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

ÖSYM tarafından 
yapılacak olan 
Meslek 
Yüksekokulları ile 
Açık öğretim Ön 
lisans programları 
mezunlarının lisans 
öğrenimine Dikey 
Geçiş sınavı'nın 17 
Temmuz 2005 tari
hinde yapılacağı 
açıklandı.
Başvuruların 18-29 
Nisan 2005 tarihleri 
arasında Gemlik 
Lisesi'ne yapılacağı 
bildirilirken Kılavuz 
ücreti olarak 6.00 
YTL. Sınav ücreti 
olarak da 50.00 YTL 
ödeneceği açık- 
lanrtı-

Başvuruda bulu
nacakların, Meslek 
Yüksekokulları veya 
Açık öğretim ön 
lisans mezunu

IÖSYM

olmaları, 2001 ve 
sonraki yıllarda 
mezun olmaları, 
daha önce DGS'ye 
en çok iki defa gir
miş olmaları 
istenirken mezun 
olabilecek durumda 
olanların ise kendi 
okullarına başvuru 
yapabilecekleri 
bildirildi.
ÖSYM İlçe Sınav 
Merkezi Yönetiminin 
yaptığı açıklamada, 
ayrıca adayların 
müracaatlarını şah-

sen yapmaları belir
tilirken, Diploma, 
banka dekontu ve 
başvuru belgesi 
istenecek.
Diploma veya 
mezuniyet belgesi 
aslı yada noker tas
dikli örneği bulun
mayanların başvur
ma belgesinin 
kayıt kartı kısmını 
mezun olduğu okula 
tasdik ettirerek 
başvurularını yapa
bilecekleri 
duyuruldu.

yapıyorsun.” 
Belediye yok.

diyen
ABONE

Bu kordonu sevdiğini 
bildiğim, buraya çok emeği 
geçen, çiçeği - ağaçı seven 
Belediye Başkanım Mehmet 
Turgut sen de mi unuttun bu 
yarattıklarını. ?

Tüm bunlara karşı 
umudum hep var yarınlar da 
daha iyi olacağından.

Bu kadar hüzün içinde 
yüreğim bazen daralsa da hep 
saf - iyimser düşünmeye 
çalışıyorum.

Aklıma gelen şiirsel sözler
le rahatlamaya çalışıyorum.

Erkenden uyanacaksın bir 
şafak vakti.

Az sonra doğacak güneş...
Tüm bedenini saracak 

deniz ,bulutlar.
Çevrende çim -çiçek -ağaç.
Tanrıya şükredeceksin 

yaşadığına.
Ama sevginin - hoş 

görünün
Uzaklar da olduğunu bile

ceksin.
Sevgin kalacak bir başka 

bahara...
“KORDON ‘da Belediye 

zabıtasını da, emniyet güçleri
ni de buraları seven Gemlik 
halkı adına istiyoruz.”*

Bu gün yüreğimiz bir başka çarpıyor 
Bütün dünya el ele vermiş
O gün dökülür yaşlarımız
23 Nisan çocuklarıyız biz.

İlkay ÖLÇÜM 
Şehit Cemal İlköğretim-Okulu

23 Nisan Çocukları
OLDUNUZ MU

H Yağmur çiseliyor, dünya bahçelerinde | 
8 Çocuklar ıslanıyor, 33 Nisan günlerinde | 
2 Bayraklarla donatıp, okul o günde 

H 23 Nisan çocuklarıyız biz.

Her yıl 23 Nisan günü
Atatürk gülümser gökyüzünden bizlereS 

Hatırlar armağan ettiğini. 
Bu güzel bayram günü.
23 Nisan çocuklarıyız biz.

£

K O
GEIUK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İN

ABONE
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN

'■■W. 
İHÎKMf! 
[UMMUII 
■KÖRFEZRMı 
1 ElflillH,

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Büyükşehir Yasası ile Gemlik’in bir mahallesi haline getirilen Gençali Köyü, Kurşunlu’ya bağlanmak istiyor

Gençali halkı referandum istiyor
Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı, Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Başvurarak Kurşunlu Beldesine bağlanmak için karar verilmesini istedi. 
Nalcı, “Gerekirse Gençali Köyünde bu konuda referandum yapılmasın” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’in
Büyükşehir sınırları
na dahil edilmesinin 
ardından orman 
köyü statüsünden 
çıkarılan Gençali 
Köyünde referandum 
isteniyor.
Son sayımda 2795 
nüfusa sahip Gençali 
köyünde kayıtlı 2290 
seçmen bulunuyor. 
Gençali Köyü 
muhtarı Mejdi Nalcı, 
Gemlik’in 
Büyükşehir Belediye 
sınırlarına dahil 
edilmesinden sonra 
orman statiisiinri#»n 
çıkarılan Gençali 
Köyü Gemlik’in bir 
mahallesi olmuştu. 
Gençali Köyü halkı 
bu durumu kabul 
edilmeyerek, 
"Gençali halkı 
Kurşunlu'ya bağlan
ması için referan
dum yapılmasını 
istiyoruz" dedi. 
Kurşunlu beldesine 
daha yakın olmaları 
nedeniyle hizmetin 
daha iyi getirileceği 
düşüncesinde olduk

Tavuktu Pilav zehir oldu
İnegöl İshakpaşa 
Anaokulu yararına 
Kültürpark Gölbaşı 
Düğün Salonu'nda 
dün düzenlenen ker
mes, amacına ulaştı 
ama ikram edilen 
tavuktu pilavdan 
yiyen konuklar göz
lerini hastanede açtı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre yak
laşık 500 kişinin 
katıldığı kermesin 
ardından fenalaşan 
veli ve öğrenciler, 
akşam saatlerinde 
mide bulantısı 
Şikayetiyle İnegöl 

larım söyleyen 
Gençali Muhtarı 
Mejdi Nalcı, "Köy 
halkı olarak sınır
larımız bitişik olması 
nedeniyle 
Kurşunlu'ya bağlan
mak istiyoruz.
Büyükşehir Belediye 
Genel Sekreterliğine 
verdiğimiz 
dilekçenin 
önümüzdeki gün
lerde isteğimiz 
doğrultusunda 
değerlerdirileceğini 
umuyoruz." dedi. 
Gençali köyünün 
Gemlik’in mahalle 
sınırlarından 
çıkarılarak, kurşunlu 
beldesi sınırlarına 
alınmasının 
mantıklı olacağını 
öne süren Muhtar 
Mejdi Nalcı, "Köy 
halkı yakınlık 
nedeniyle 
Kurşunlu'ya daha 
yakın olduklarını 
düşünüyorlar" dedi. 
Kararın Büyükşehir 
tarafından referandu
ma bırakılacağını 
söyleyen Muhtar 
Nalcı, "Kararı köy 
halkı 
verecek" dedi.

Devlet Hastanesi'ne 
başvurdu. Ancak 
birkaç saat 
içerisinde sağlık 
kurumuna başvuran 
vatandaş sayısı 
217'ye ulaşınca has
tanede seferberlik 
ilan edildi ve âcil 
servisteki doktor 
sayısı 3'e çıkarıldı. 
Hastanede tedavi 
altına alınan ve 
mideleri yıkanan 
vatandaşların sağlık 
durumuyla ilgili BHA 
muhabirine bilgi 
veren İnegöl Devlet 
Hastanesi Başhekim 
Yardımcısı Dr. Tahsin

Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı çeverin en büyük köyü olmalarına 
karşın, orman köyü statüsünden çıkarılınca, Gemlik Beledisinin bir 
mahallesi durumunda kaldıklarını, ancak, Gemlik’e uzaklık nedeniyle 
köy halkının Kurşunlu Belediyesine bağlanmak istediklerini söyledi.

Gerekli dilekçenin 
Büyükşehir Genel 
Sekreterliğine 
verildiğini belirten 
Nalcı, Mayış ayında 
toplanacak olan** 
Büyükşehir 
meclisinde şon 
kararın verileceğini 
söyledi.
ŞAHİNİN

Hasanoğlu, 
"Rahatsızlıkların 
gıda zehirlenmesine 
bağlı olarak geliştiği
ni tespit ettik.
Vatandaşlarımızın 
büyük bir bölümü 
ayaktaki tedavi
lerinin ardından - 
taburcu edildi. 
Geceyi hastanede 
geçiren 30 kadar 
vatandaşımız ise 
bugün öğle saat
lerinde taburcu edil
di" dedi.
Kermeste ikram 
edilen pilavla birlikte 
pişirilen tavuk 
etlerinin satın

AÇIKLAMASI
Öte yandan Gemlik 
Doğalgaz boru hat
tının döşeme töre
nine katılan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin yaptığı konuş
masında Büyükşehir 
Bplediye Yasası 
gereği, orman köyü 

alındığı firmaya, 
İnegöl İlçe Sağlık 
Grup 
Başkanlığından 
görevlendirilen 
ekiple baskın düzen
lendiğini de anlatan 
Hasanoğlu, "Tavuk 
etlerinin söz konusu 
işyerinde bir iki gün 
bekletildiğini tespit 
ettik” diye konuştu. . 
Bu arada olayla ilgili 
polis soruştur
masının yanı sıra 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün de 
bir inceleme başlat
tığı bildirildi.
(Bha)

olmayan köylerin 
Büyükşehir sınırları 
içine alınması 
halinde Büyükşehir 
Belediye Meclisince 
hangi belde veya ilçe 
ye bağlanmasının 
kararın alınması 
gerektiğini 
belirterek, 
”Bu konuda Gençali 
Köyü muhtarlığı 
Başkanlığımıza yap

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Pardon
Türkiye’ye geler Rus turistler 
budalaca çok para harcıyorlarmış. 
Bunları söyleyen T.C. Turizm 
Bakanı.
Pardon! Türk turizmini baltalama 
Bakan’ı.
Koç’um benim!
Sevsinler seni...

tığı başvuruda 
Kurşunlu 
Belediyesine bağlan
mak istediğini bildir
di. Bu konu da kısa 
zamanda karar 
Büyükşehir Belediye 
Meclisçe alınacak.” 
dedi.
Ak Parti Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa milletvekili 
Faruk Çelik ise 
TBMM başkanlığına 
verdiği yasa öneri 
siyle, Büyük Şehir 
yasa tasarısında 30 
kilometre sınırlarına 
alınan, ancak idari 
yönden eski ilçesine 
bağlı olduğu halde 
coğrafi yönden 
Büyükşehir sınır
larında kalan köy
lerin durumlarının 
Büyükşehir Belediye 
Meclisince karar
laştırılması konusu 
yasa ile yeniden 
düzenlenmesini 
istiyor.
Gençali köyü yanın
da bu yasa çıktığın
da iliçemiz sınırları 
içine alınan Karsak, 
Gemiç ve Gürle 
Köylerinin durumları 
da açıklığa kavuş
muş olacak.
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unceliler Dayanma Gecesinde eğlendiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tuncelililer 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma 
Kültür 
Derneği'nin 
düzenlediği 
"Dayanışma 
Gecesi" yapıldı. 
Bütünler Düğün 
salonunda ter
tiplenen gelenek
sel geceye folklor 
ekiplerinin gös
teri renk kattı. 
Ziyaretler için 
ilçede bulunan 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Mehmet 
Küçükaşık ile İl 
Başkanı Abdullah 
Özer'in de konuk
lar arasında yer 
aldığı gecede il 
yönetim kurulu 
üyeleri ile İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek ile yöne
tim kurulu üyeleri 
de hazır bulundu
lar.
Dernek Başkanı 
Murat Kocamış,

w
Gemlik Tunceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
dayanışma gecesinde yöresel folklor ekipleri geceye renk kattı.

Strateiist Emin Gürses
Gemlik’e uğradı

açış konuşmasın
da, yapılan 
faaliyetlere 
verdikleri destek
ten dolayı dernek 
üyelerine 
teşekkür etti. 
Salonu dolduran 
Tuncelililer, 
mahalli sanatçılar 
eşliğinde 
eğlenirken Grup 
Yel'in parçalarıyla 
coştular.
Tunceli ve

yöresinin tanın- akşamın ilerleyen

da katıldığı gece sürdü.
mış sanatçılarının saatlerine kadar

20 Nisan günü ilçenin dört camiinde mevlit okutulup, helva dağııtılacak

AK Parti Hz. Muhammedin doğumu
nedeniyle mevlit okutacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ak Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin yayınladığı 
yazılı açıklamada 
1989 yılından beri 
kutlanan "Kutlu 
Doğum Haftası” 
nedeniyle Hz.
Muhammed’i 
saygıyla andılar. 
Enver Şahin adına 
yayıhnlanan açıkla
mada şu görüşlere 
yer verildi:
“ Karanlığın ortası
na güneş gibi 
doğan peygamber 
efendimiz tüm 
inszaniara rahmet 
olarak gönderildi.

Düzenlenen etkinlik
lerle peygamber 
efendimiz Hz. 
Muhammed’in daha 
iyi anlaşılmasını 
sağlamaktadır. 
Peygamber 
efendimizi bize yol 
göstermiş, ışık 
olmuştur.” 
Peygamberimizin, 
inisanlığın birlik, 
beraberlik ve 
kardeşliği ön planda 
tuttuğu belirtilerik,” 
Peygamber 
efendimiz 
günümüze kadar 
bizlere ışık olmuş
tur” denildi. 
Ak Parti açıkla-

Türkiye’nin tanın
mış stratejist- 
lerinden Emin 
Gürses, Bursa’da 
katılacağı bir 
toplantı için 
İlçemizden 
geçerken, Ülkü 
Ocakları Derneği 
yöneticilerinin 
davetlisi olarak 
ilçemize de 
uğradı.
Gemlik Ülkü 
Ocakları Derneği 
Başkanı Osman 
Durdu tarafından 
karşılanan 
Gürses, Mert Aile 
Çay bahçesinde 
konuk edildi. 
Araştırmacı yazar 
Turgay 
Tüfekçioğlu, Oğuz 
Yıldırım, 
Süleyman Kardaş 
eski yargıç Suat 
Laçinok ve 
gençlerle bir sir-

araya gelen 
Gürses, “Türkiye 
üzerinde büyük 
oyunlar sahne
leniyor." dedi. 
Son günlerde yurt 
genelinde bayrak 
ile ilgili yapılan 
yürüyüşlere de 
değinen Emin 
Gürses, “Türk 
halkı bayrağına 
sahip çıkıyor. “ . 
şeklende konuştu. 
Gürses, Gemlik’in 
çok güzel bir kent 
olduğunu da 
belirterek, en kısa 
zamanda yeniden 
Gemlik’e gele
ceğini söyledi. 
Ülkücü gençler 
daha sonra Emin 
Gürses’e 
Şahinyurdu Köyü 
yamaçlarına ı
serdikleri Türk i
bayrağını göster
diler.

SA77Z-ZK V</Z_Z_Xl
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS RZ£X3I

Te! : 513 96 83

masında peygam
berin kutlu doğum 
haftasındra saygı ve 
rahmetle anıyoruz” 
denilerek, teşkilat 
olarak 20 Nisan

2005 çarşamba 
günü iliçenin dört 
camiinde mevlid 
okutulacağı ve 
helva dağ itil ıcağı 
açıklandı.
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Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ani denetimlerde hijyene uymayan kantinlere uyarı yapılıyor.

Okul kantinleri denetleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçede bulunan 
okul kantinleri 
denetleniyor. 
Zabıta ve 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
ekiplerinin 
yaptığı ani 
denetimlerde 
hijyene uymayan 
kantinlere uyarı 
yapılıyor. 
Öğrencilerin gün 
boyu gıda 
ihtiyaçlarını 
karşıladıkları 
okul kantinlerinde 
başlatılan denetim 
uygulamasında 
açıkta satılan ve 
yeni gıda yasaları
na uymayan 
tüm yiyecekler 
imha ediliyor. 
Belediye

Zabıta ekipleri ile 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Veteriner ve 
Çevre sağlık ekip
lerinin başlattığı 
denetimlerde kan
tinlerde satılan 
gıda ürünlerinin 
özellikle kullanım 
tarihlerine dikkat 
ediliyor. 
Denetimlerde 
ayrıca, çalışan
ların sağlık 
karneleri 
de kontrol 
edilirken kantin 
ruhsatı ile 
kantih içinin 
düzeni de 
kontrol ediliyor. 
Son günlerde 
öğrencilerin kan
tinlerden şikayetçi 
olmaları 
nedeniyle ilçe

Zabıta ve İlçe Tarım Müdu

içindeki 
tüm okulların 
kantinlerinde 
denetimlerin sık- 
laştırıldığı 
bildirildi.

PIRELLI’DE KAMPANYA

STOKLARLA
SINIRLIDIR

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83

* SAHİBİNDEN SATILIK OTff
ÖZKAYA OTOMOTİV

. GEMLİK BAYİİ 
llDFI İl körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK PIK C LLI Td. (0 224) 513 73 93 Fax. 514 40 44

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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Gökçeada'da Rumlar

Çanakkale'nin 
Gökçeada İlçe- 
si'nde yıllar önce 
devlet tarafından 
istimlak edilen 
topraklarım geri 
isteyen Rumlar, 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'ne 
(AİHM) açtıkları 
davanın sonucunu 
bekliyor.
Devlet tarafından 
yıllar önce, yarı 
açık cezaevi ve 
TİGEM İşletmesi 
tarzı yerlerin yapıl
ması için istimlak 
edilen topraklarının

BAYRAMOGLITNDAN
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

TÖM ELEKTRİKLİ. EV
ALETLERİ - QİHAZLAR 
IÜM 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

bugün değişik 
maksatlarla kul- 
lanfldığını iddia 
eden Rumlar, 
topraklarını geri 
almak için AİHM'ye 
dava açtı.
Uzun süredir 

davanın neticelen
mesini bekleyen

Rumlar, toprak
larının iade 
edilmesini bek
lerken, son gün
lerde sık sık adaya 
patrikhane ve kon
solosluktan avukat
ların gelmesi 
dikkati çekiyor

Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, dün 
yapılan cumhur
başkanlığı seçimini 
kazanarak 
KKTC’nin 2. 
Cumhurbaşkanı 
olan CTP-BG Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Mehmet 
Ali Talat'ı, 
Başbakanlık 
makamında ziyaret 
ederek kutladı. 
Denktaş, Talat'a 
görevi gönül 
rahatlığıyla devrede
ceğini ve devletin 
varlığına dayalı 
olarak, kalıcı bir 
barış için kendisini 
destekleyeceğini 
belirterek, Talat'tan 
birikimin sonucu 
olan devleti koru
masını istedi. Talat'a 
Cumhurbaşkanı 
andını hatırlatmanın 
ve Rum'un kim 
olduğunu devamlı 
söylemenin, tecrü
beli biri olarak göre
vi olduğunu kayde
den Rauf Denktaş^ 
Talat'ın halkıyla, 
meclisiyle, 
hükümetiyle, Türk 
hükümetiyle istişare 
edip, doğru yolu 
seçip yürüyeceğini 
belirtti.
Cumhurbaşkanı 
Denktaş, Kıbrıs 
sorununun 
çözümünde 
izlenecek yolun 
zaman, sabır ve akıl 
istediğini, bunların 
halkta ve halkın 
temsilcilerinde 
bulunduğunu kayd
ederek, "Yılan gibi 
soğukkanlı bir 
adam" diye tanım
ladığı Talat'ın, 
Rum'u çatlatacak 
sabrı olduğunu da 
gördüğünü söyledi. 
Denktaş'ın 
Başbakanlık'a 
gelişini ve şeref 
salonunda Talat'la 
görüşmesini kala
balık bir gazeteci 
grubu izledi. 
Gazeteciler hazırlık
larını sürdürdüğü 
sırada sohbet eden 
Denktaş ile Talat, 
görev devrinin ne 
zaman olacağına

ilişkin konulara 
değindi.
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, 
görüşmenin başın
da gazetecilere yap
tığı açıklamada, dün 
akşam Talat'ı tele
fonda kutladığınr 
bugün de ziyaretine 
geldiğini belirterek, 
"Halkımız bir 
demokrasi imti
hanını başarıyla 
geçmiştir. İyi 
çalışan, halka umut 
veren parti- kazan
mıştır. Bunu hiç 
yadırgamamak 
lazım. Memleketin 
çocukları 
demokrasimize 
sahip çıkmışlar ve 
umut buldukları bir 
tarafa oylarını ver
mişler, cumhur
başkanlarını 
seçmişlerdir" dedi. 
Referandumda 
halkın uzlaşma ve 
barış yanlısı büyük 
bir gösteri yaptığını, 
kendisinin devlete 
ve egemenliğe 
sahip çıkması 
nedeniyle "uzlaşma 
istemeyen Denktaş" 
namını almasının, 
halkın yarattığı 
olumlu hava 
karşısında göreve 
devamını gerek
tirmediğini belirten 
Cumhurbaşkanı 
Denktaş, şöyle 
devam etti: 
"Dolayısıyla yol 
açılmıştır. Yeni 
cumhurbaşkanımız ' 
göreve gelmiştir. 
Kendisine gönül 
rahatlığı içinde 
görevi teslim ediyo
rum. Andını hatırlat
mak görevimizdir. 
Rum'un ne 
olduğunu, kim 
olduğunu kendisine' 

devamlı söylemek, 
bu tecrübeden çok 
geçmiş birisi olarak 
benim görevimdir; 
ama sorumluluk 
kendisinindir. 
Eminim ki her şeyi 
görecek, bilecektir. 
Halkıyla, meclisiyle, 
hükümetiyle, Türk 
hükümetiyle istişare 
edip, doğru yolu 
seçip yürüyecek
lerdir. Bizim göre
vimiz kendilerine' 
yardımcı, destek 
olmaktır.
Desteğimiz, devle
timizin varlığına 
dayalı bir destek 
olacaktır. Bunu 
herkes bilmektedir.'*^ 
"KALICI BARIŞ İÇİN 
BİRLİKTE 
ÇALIŞACAĞIZ" 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, 
zaman içinde 
Rumlar'a yapılacak 
baskıların onları 
doğru çizgiye 
götüreceği ümidi 
bulunmadığını, ama 
bunun için uğraşıl- ı 
ması gerektiğini 
kaydederek, 
"Zannedersem yeni 
hükümet, yeni 
cumhurbaşkanı bu 
yolda da gayret sarf 
edecektir" diye 
konuştu.
Temennilerinin 
geriye dönülmemesi 
olduğunu, Rumlar'a 
yırtıp atacakları ve 
’biziz hükümet' diye
cekleri bir kağıt 
anlaşmasıyla 
yetinilmemesi 
gerektiğini kayde
den Cumhurbaşkanı 
Denktaş, "Bütün 
bunlar zaman, sabır, 
akıl ister. Hepsi de 
halkımızda, 
halkımızın temsilci
lerinde vardır dedi.



19 Nisan 2005 Sah  Sayfa 7

Öğretmenlere 40 dolar iade
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Microsoft fir
masının, Diz Üstü 
Bilgisayar 
Kampanyası'na 
katılan görev başın
daki öğretmenlere 1 
Eylül'den sonra 
ödemiş oldukları 
miktarın 40 
dolarının iade edile
ceğini 
açıkladı.Bakan Çelik, 
Kültür Bakanlığı 
Resim ve Heykel 
Müzesi salonunda 
düzenlenen bilgisa
yar dağıtım törenine 
katıldı. Törende 
konuşan Çelik, 
dünyayla yarışmak 
için işin 'raconuna' 
göre hareket etmek 
gerektiğini söyledi. 
Bakan Çelik, köy 
okullarına bilgisayar 
gönderme uygula
masının, görev 
yapan öğretmenlerin 
çeşitli nedenlerle bil
gisayar kullanmayı 
bilmemeleri 
nedeniyle 'demode*

ÇENEN Ba/ıhe Malzemeleri M 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları
* İp Ağ
v Fanya
✓ Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
v Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi 

v TMC sintine pompası 

«diğer malzemeler ili kğmAinIşı

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

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

olduğunu ve bilgisa
yarların biblo gibi 
kullanıldığını vurgu
ladı. Şu an için 
okullara 256 bin bil
gisayar verildiğini 
kaydeden Çelik, bu 
rakamın ise yıl 
sonuna kadar 300 
bini aşacağını bildir
di.
Bakan Çelik, göreve 
geldiklerinde 150 
öğrenciye 1 bilgisa
yar düşerken, artık 
"60 öğrenciye 1 bil
gisayar" oranını 
yakaladıklarını dile 
getirdi. Amerika'da 
'Hause-Shcool' yani 
internet üzerinden 
okul ve ev sistemi
nin tartışıldığını 
ifade eden Çelik,

"Bunların gerisinde 
kalamayız" dedi. 
Bakan Çelik, Her 
Öğretmene 
Bilgisayar 
Kampanyası'nın 
sone ereceği tarih 
olan 1 Eylül’den 
itibaren de Microsoft 
firması tarafından 
görev başındaki 
öğretmenlere yap
mış oldukları 
ödemelerin 40 
dolarının iade edile 
ceğini açıkladı. 
Çelik, "Bu da 
Microsoft'un öğret
menlere bir hediyes i 
olacaktır" şeklinde 
konuştu.

Eğitimde yeni 
sistem hazırlığı

Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2005-2006 
eğitim öğretim sezo
nunda Türkiye 
genelinde ilköğretim 
okullarının 5. sınıfına 
kadar olan bölüm
lerde uygulanacak 
yeni sistemle ilgili 
hazırlıklarını 
sürdürüyor.
Hafta sonunda 
Şanlıurfa'ya gelerek 
öğretmenlere yeni 
sistemle ilgili bilgiler 
veren Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim 
Terbiye Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr..Emin Karık, 
eğitimde ezberciliğe 
son vereceklerini 
söyledi.
Talim Terbiye Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Emin Karık, 
bu sezon 9 il 120 
okulda uygulanan 
yeni sistemle ilgili iyi 
sonuçlar aldıklarını 
söyledi. İlköğretim 
okullarında.1. sınıf
tan 5. sınıfa kadar 
matematik, Türkçe, 
sosyal bilgiler, fen ve 
teknoloji derslerinin 
tasarlandığını açık
layan Doç. Dr. Emin 
Karık, "Yeni bir öğre
tim programı hazır
landı.
Şu anda 9 ilde 120 

okulda pilot uygula
mayı yapıyoruz. 
Buradan alınacak 
sonuçlar doğrul
tusunda sistemi göz
den geçirip revize

KAYIP
Gemlik 
Nufus

Müdürlüğünden 
aldığım nufus 

cüzdanımı 
aybettim.

Hükümsüzdür. 
Ahmet ÇETİNER

ettikten sonra gele
cek eğitim-öğretim 
sezonunda 1. sınıftan 
5. sınıfa kadar uygu
lamasını başlata
cağız" dedi. 
Öğretmenlere yeni 
sistemle ilgili bilgiler 
verdiklerini, sezon 
öncesinde de kılavuz 
kitaplar verileceğini 
vurgulayan Karık, 
öğrencilere ders kita
plarının yanı sıra 
çalışma kitaplarının 
da dağıtılacağını kay
detti. 2005-2006 
eğitim öğretim sezo
nunda ezbere dayalı 
eğitim yerine daha 
çok etkinliklere day
alı, öğrencilerin 
yaparak, yaşayarak 
öğrenecekleri bir sis
teme geçeceklerini 
ifade eden Karık, 
pilot okullardan 
olumlu sonuçlar 
alındığını bildirdi. 
Doç. Dr. Karık, "İlk 
yilki uygulamalarda 
iyi sonuçlar aldık. 
Özellikle öğrencilerin 
okuma yazmada el 
yazsısıyla yazmayı 
öğrenmeleri başarılı 

ELEMAN ARANIYOR

CESA ÇEMBER SAN. ve TİC. A.Ş.
Gölyolu Orhangazi / BURSA 
adresinde kurulu fabrikada 
çalışmak üzere;

M.Y. Okulu veya Ticaret Lisesi mezunu 
Askerliğini yapmış

«=> Sürücü belgesine sahip
«=> Konusunda deneyimli

SATIŞ ELEMANI ALINACAKTIR
Müracaatların yukarıdaki adrese 

şahsen veya faxla yapılması 
>rica olunur.

Tel :( 0.224) 573 50 13
Fak: ( 0.224 ) 573 11 79

oldu. Öğrenciler 
okuduğunu anlama
da daha iyi durumda. 
Özellikle 4-5 sınıflar
da okuyan öğrenciler 
eski programlara 
göre daha iyi kendi
lerini ifade edebiliy
orlar. Öğrenciler, 
okulda eğitimden, 
yaptığı çalışmadan 
zevk alma anlamında 
çok daha iyi durum
da. Çocuk bir bilgiyi 
ezberlemek yerine 
kavramları öğreniyor. 
Bilgileri gerçek 
yaşamdaki somut 
olaylarla ilişk- 
ilendirerek öğreniy
or" diye konuştu. 
Doç. Dr. Emin Karık, 
2005-2006 yılında ilk 
5 sınıflarda uygu
lanacak yeni pro
gramla ilgili öğret
menlere kılavuz kita
pları verileceğini, 
öğrencilere ise hem 
ders kitaplarının hem 
de çalışma kita
plarının ücretsiz 
olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı 
tarafından dağıla
cağını kaydetti.
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Soğuk ve yağışlı hava geri geldi Wın idini imzalaman1
Yurdumuz bugün
den itibaren yağışlı 
havanın etkisine . 
girecek. Parçalı çok 
bulutlu ve sağanak 
yağışlı havanın yanı 
sıra, kuvvetli lödös 
da tüm bölgelerde, 
kendini gösterecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden ’ 
yapılan açıklamaya 
göre, Marmara ye 
Ege başta olmak 
üzere yurdun 
hemen hemen 
tamamında parçalı 
çok bulutlu, 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışlı 
hava ile kuvvetli 
lodos etkili olacak. 
Akdeniz ve İç 
Anadolu'da, parçalı 
bulutlu bir hava 
hakim olurken, böl
genin batısı ile 
doğusunun iç kes
imleri sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışlı 
geçecek: Batı kes
imlerde kuvvetli 
lodos esecek. 
Batı Karadeniz'de

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

de parçalı bulutlu, 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışlı 
hava bekleniyor. 
Burada da kuvvetli 
lodos etkili olacak. 
Bölgenin orta ve 
doğu kesimlerinde 
parçalı çok bulutlu 
hava görülecek. 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde parçalı 
çok bulutlu hava 
hakim. Öğle saat
lerinden sonra 
kuzey ile akşam 
saatlerinden sonra 
Malatya çevreleri 
hafif sağanak 
yağışlı geçecek. 
Güneydoğu 
Ânaauıü 
Bölgesi'nde de 
hava parçalı ve çok 
bulutlu. Kuvvetli 
lodos bekleniyor.

Bursa'da şiddetli 
lodos
Bursa'da, dün 
akşam saatlerinde 
başlayan ve hızı 
saatte 58 kilometr
eye ulaşan lodos, 
yaşamı olumsuz 
etkiledi. Lodos 
nedeniyle, 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan beş kişi 
zehirlendi. ' 
Zehirlenenlerin 
Beşyol Polikliniği 
ve Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldığı, 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi. 
Rüzgarın etkisiyle 

kopması sonucu 
bazı mahallelere bir 
süre elektrik 
verilemedi.

Irak'ın geçici 
Devlet Başkanı . 
Celal Talabani, 
devrik lider 
Saddam Hüseyin 
savaş suçundan 
hüküm giydiği 
takdirde idam 
cezası kararını 
imzalamayacağını 
söyledi.
Talabani, "İlke 
olarak idam ceza
sına karşı 
olduğunu" bildirdi. 
"Şahsen hayır.
İmzalamayacağım" 
diye konuşan 
Talabani, devlet 
başkanlığında 3 
kişinin (devlet

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
—; CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA j

w Tel: (0.224) 513 96 83
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başkanı ve 2 
yardımcısı) bulun
duğunu belirterek, 
"Buna, bu üç kişi 
karar verecek. Ben 
namevcut olabilir
im. Tatile gidebilir
im ve diğer ikisi 
buna karar verir" 
dedi.

Saddam ve 11 
yardımcısı, Irak'ta 
bir özel 
mahkemede savaş 
suçundan 
yargılanacak. 
Duruşmalara, bu 
yılın sonuna kadar 
başlanması bek
lenmiyor.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz

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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Süreyya Ayhan’a top izni çıkmadı
1 yıl müsabakalardan 
men cezası alan 
Süreyya Ayhan'ın 
kamp programına 
federasyondan ret 
yanıtı çıktı. Kop çif
tinin, ABD, Almanya, 
Rusya ve Çin'i kap
sayan hazırlık pro
gramı hayal oldu. 
Ayhan'ın eşi ve 
antrenörü Yücel Kop 
tarafından federasy
ona verilen ve 15 
Nisan'da başlaması 
planlanan kamp pro
gramını inceleyen 
hukuk kurulu, 
sporcunun şartlarının 
Uluslararası Atletizm 
Federasyonları Birliği 
(IAAF) Anti-Doping 
Kurallan'na uymadığı 
gerekçesiyle talebi 
reddetti.
Kurul, IAAF Anti-dop- 
ing Kurallan'nın 
40/10 maddesini göz 
önünde bulun
durarak, Atletizm 
Federasyonu'nun 
Kop çiftinin talebine 
onay veremeye- < 
ceğine dikkati çekti. 
KURAL NE DİYOR? 
Atletizm 
Federasyonu tarafın
dan Kop çiftinin 
kamp programının 
kabul edilmemesine 
neden olan lAAF'nin 
Anti-doping kuralları 
40/10 nolu 
"Uygunsuzluk 
Sırasındaki Statü" 
maddesi şöyle: 
"Uygunsuz olarak 
ilan edilmiş olan

hiçbir atlet, atlet 
destek personeli ya 
da diğer kişi, uygun
suzluk sırasında, 
IAAF ya da herhangi 
bir üye federasyon 
tarafından tertip 
edilmiş olan herhangi 
bir kapasitede, her
hangi bir yarışma ya 
da etkinliğe (yetkili 
anti-doping eğitimi 
ya da rehabilitasyon 
programı dışında) 
katılamazlar. Bunun 
yanı sıra söz konusu 
kişilerce alınmış olan 
özel madde ile ilgili 
olmayan herhangi bir 
anti-doping kuralı 
ihlali için, sporla ilgili 
mali destek ya da 
diğer sporla ilgili fay
dalar, IAAF ve onun 
üyeleri tarafından 
alıkonacaktır." 
KAMP PROGRAMI 
Kop çiftinin, 23 Mart 
2005 tarihinde fed
erasyona verdiği. 
kamp programına 
göre, 15 Nisan Cuma 
gününden itibaren 
Almanya'nın Münih 
kentindeki 5 günlük 
sağlık kontrolü ile 
hazırlıklarına başla
ması gerekiyordu.

Almanya'dan, 20 
Nisan'da ABD'nin 
Albegurke kentine 
geçecek çift, 15 Ekim 
2005 tarihine kadar 
hazırlıklarını burada 
sürdürmeyi plan
lamıştı. ABD'den 
sağlık kontrolü için 
tekrar Almanya'ya 
dönecek ikili, 24 
Şubat 2006'ya kadar 
bu ülkede Dünya 
Salon 
Şampiyonası'na 
hazırlanacak, daha 
sonra da çalış
malarını, 10 Mart 
2006'ya kadar 
Rusya'nın başkenti 
Moskova'da sürdüre

cekti. 10-12 Mart 
2006 tarihleri arasın
da Moskova'da 
yapılacak Dünya 
Salon 
Şampiyonası'na katıl
mayı planlayan Kop 
çifti, daha sonra 
Golden League 
Finali, Avrupa 
Şampiyonası, Dünya 
Kupası yarışları için 
kamp yeri olarak 21 
Mart-30 Haziran 2006 
tarihleri arasında Çin 
Halk Cumhuriyeti'ni 
seçmişti.

3etrol sevkiyatı başlıyor
Irak'ın kuzeyindeki 
sahalarda üretilen 
ham petrolü 
Akdeniz'e ulaştıran 
Kerkük-Yumurtalık 
Boru Hattı'nda pom
palamanın bu hafta 
sonuna doğru 
yeniden başlatıla
cağı bildirildi.
Iraklı bir petrol yetk
ilisi, "Hafta sonunda 
kuzeyden ihra
catımız tekrar 
başlayacak. Günlük 
400 bin varillik

petrol akıtmayı 
hedefliyoruz" dedi. 
Kerkük-Yumurtalık

saldırılar düzen-, 
lemesi nedeniyle 
son 2 yılda

hattının Irak toprak
larında kalan kısmı-

petrol akışı sürekli 
kesintiye

na direnişçilerin uğruyordu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlik - Orhaniye
Futbol oynamaya müsait 

bir hava, fevkalade güzel bir- 
saha vardı. Oynanan futbol 
güzel olmakla beraber, daha 
da iyi bir skorla sahadan 
ayrılabilirdik.

Benim arzu ettiğim türde 
çıkıldı sahaya, her zaman 
yazdım. Bizim takımda forvet 
arkasında muhakkak bir 
pasör oynaması gereklidir 
dedim ve bu. maçta bu oldu.

Gemlikspor’un sahaya 
yayılışı 4-3-3 bu sadece 
sahaya dizilişi, takım hucü- 
mundayken 3-4-3 dönüşümlü 
olarak oynadı.

İlk hücumdan netice ala
madı ama iyi başlayan ikinci 
atakta Gemlik golüne kavuş
tu. Takım derli toplu ileri 
ataklarla muhakkak skoru 
ikiye hatta üçe çıkartmaya 
gayretliydi.

Orta sahada Ufuk, göze 
hoş gelen futbolu ile takıma 
olumlu katkı sağladı.

Forvet arkasında oynayan 
Zeynel’in biraz daha istekli 
olması gerekliydi.

Forvet’in ilk yeni oyun
cusu Muharrem’i, oynadığı 
güzel oyundan ötürü kut
larım.

Rıdvan’a diyecek bir 
sözüm yok.

Yerini garantileyen İsmail 
her geçen gün aranılan bir 
oyuncu durumuna geldi.

Takım Kaptam’nın bazı

olaylarda kademeye girmesi 
taktirle karşılanır.

Kalecimize yazacak sözüm 
teşekkürdür.

Son on dakikada yerine 
giren yedek kalecinin hiç 
acemilik çekmediğini 
gördüm. Önüne düşen topu 
yere düşmeden alması 
gerekirdi, yere düşen top 
yükselip kaleyi aşabilirdi.

Her zaman beğendiğim 
Ahmet’e biraz daha dikkatli 
ol derim.

Orhaniye’ye karşı oynanan 
oyunu beğendim. İlk devre 
oynadığımız Orhaniye takımı 
sanki bu takım değildi. 
Geçen hafta oynadıkları 
maçta 5 futbolcusunun kır
mızı kartla oyun dışı kalması 
, muhakki bu maçta takım 
kadrosunda sıkıntı çekmeler
ine neden olmuştur.

Galibiyet güzel bir şey, 
daha da sevindirici olan ise 
bu gençleri kazanmak.

Önümüzdeki hafta Yıldırım 
Belediyespor’la deplasman
da oynayacağız.

Bu maç bizim açımızdan 
çok önemli. Galip gelen 
takım grubunda ikincilikle 
uzun müddet tutunabilir.

Gemlikspor oynadığı 
Orhaniye maçını 3-0 gibi iyi 
bir netice ile bitirdi. Duran 
topları iyi değerlendirmek 
gerek. •

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

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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Sağlıklı ve besleyici 
bir sandviç seç
menin karakolda 
suçlu teşhis etmek
ten farkı yoktur. 
Görünüşüne bakıp 
kötü adamı iyisin
den nasıl ayıramıy- 
orsanız, ilk bakışta 
sağlıklı bir sandviçi 
de seçemeye- 
bilirsiniz.
Seyrettiğiniz sayısız 
dizi ve filmden, 
şüphelilerin yan 
yana dizildiği ve bir 
tanığın suçluyu 
teşhis etmeye 
çalıştığı sahneyi 
gayet iyi biliyor
sunuzdur. Seyirci 
olaraksa iyi 
adamları kötülerinde 
ayırmak çoğu 
zaman zordur. Bu 
nedenle ipucu vere
bilecek ince bir 
detay aramak 
gerekir. Gözlerini 
kaçıran biri, huzur
suzca kıpırdanan 
parmaklar gibi... 
İlk bakışta sağlıklı 
bir sandviç seç- / 
menin de bundan 

farkı yoktur. 
Gerçekte iyi adam 
kimdir? Sizi hem 
doyuran, hem de 
sağlıklı ve besleyici 
olan bir sandviç mi? 
Aslında uygun şek
ilde hazırlandığında 
sandviçlerin çoğu 
sağlıklı ve besleyici 
olabilir.
Etli adi suçlar 
Akşam yemeğinde 
yağsız etleri tercih 
ediyorsanız, aynısını 
sandviçlerinizde de 
tercih etmekte fayda 
var. Zira şarküteri 
tarzı etlerde bolca 
yağ ve kalori 
bulunur. Soğuk et 
ve tavuk, ton balığı 
sandviç için 
idealdir. Salam, 
sucuk, pastırma gibi 
etleri ender olarak 
yemeye bakın. 
Sandviçinize koya
cağınız peynirleri 
daha az yağlılardan 
seçmek de iyil
iğinize olur. Beyaz 
peynirler sarı olan
larından genellikle 
daha az kalorilidir.

Beyaz peynirin de 
az yağlısını seçm
eniz mümkün ayrı
ca. Bunun dışında 
lor peynirinde de 
kalori daha azdır. 
Kaşar seviyorsanız, 
diyet olanlarını ter
cih edin.
Çeşnilik suçlar 
Sandviç yaparken, 
ya da satın alırken, 
içindeki malzemeye 
dikkat etmelisiniz. 
Sandviçinizi may
onezle sıvamak, 
kendinizi yağ ve 
kaloriyle tıka basa 
doldurmanın kolay 
yollarındandır. Çoğu 
salata sosunun da 
bundan farkı yoktur. 
Az yağlı ya da 
yağsız çeşnilendiri- 
cileri seçerek duru
mu kontrol altına 
alabilirsiniz öte yan
dan. Eğer savd- 
viçinizi satın alıyor
sanız, genellikle az 
yağlı bir opsiyon 
bulamayabilirsiniz. 
Bu nedeme en iyisi- 
çeşnileri tabağın 
yanında ayrı iste

mektir. Böylece ne 
yediğinizi ve rhik- * 
tarım kontrol ede
bilirsiniz. Ayrıca 
sodyurpla ilgili bir 
probleminiz varsa 
ve fazla tüketmem
eniz gerekiyorsa, o 
zaman ketçap ve 
babekü sosa da 
dikkat edin.
Bazıları mayonez ve 
salata soslarının 
sandviçe lezzet 
katan yegane şeyler 
olduğunu düşünsel
er de aslında 
yanılıyorlar.
Sandviçinize lezzet 
katmak için soğan, 
domates, soya filizi, 
yeşil/kırmızı biber, 
turşu, mantar, 
salatalık ve yeşillik
leri eklemeyi 
deneyin. Bunlar 
sandviçinize kalori 
katmadan lezzet ve 
lif katar. Bu 
lezzetleri sand
viçinize ekledikten 
sonra, mayonez ya 
aa peynir 
kulansanız dahi, 
muhtemelen daha 

kullanacaksınız. 
Eğer mayönezsiz 
yaşayamıyorsanız, 
ya da sossuz sand
viçin çoık kufu 
olduğunu düşünüye 
orsanız, o zaman 
mayonez yerine 
humus ya da hardal 
deneyin.
Kanunlara saygılı 
ekmek
Ekmeğin şişman- 
latıcı olduğunu 
düşündüğünüz için 
sandviçleriden uzak 
duruyorsanız, bir 
kez daha düşünün. 
Normal beslenen bir 
kadın günde 8 dilim 
kadar ekmek tükete
bilir. Ekmek 
seçerken tercihinizi 
tam buğday ya da 
bol tahıllı olanlardan 
yana kullanın. Bu 
ekmeğinizi daha 
besleyici ve iii 
açısından zengin 
kılar. Baştan çıkarıcı 

yağlı pastane sand
viçlerinden ve kru- 
asanlardan uzak 
durun.
Esas suçlu salatalı 
sandviçler 
Sandviçlerin bol 
miktarda kalori içer
mesinin esas 
suçlusu salatayla 
yapılan sandviçler, 
mesela ton balığı, .. 
tavuk ya da yumurta 
salatasıyla yapılan
lar. Bunlar, içlerinde 
bulunan mayonez 
nedeniyle tahininiz
den de çok kalori 
içerir. Eğer dışarda 
yiyecekseniz, en 
iyisi bunlardan uzak 
durmak ama bu 
onları hiç yemem
eniz gerektiği 
anlamına da gelmiy
or. Evde kendi sala- I 
tanızı yaparken, 
yağsız mayonez kul
lanarak hile yapa
bilirsiniz.

Çocuğunuz her 
geçen gün hızla 
büyüyor, onun 
sağlıklı, gereksin
imleri tam bir şek
ilde büyüp 
büyümediğini takip 
etmek ve onun 
gelişimi için 
gereken yerde 
gereken müdâha
leyi yapmak size 
düşen en görevler
den biri. Eminiz ki 
siz de bu konuya 
olabildiğince has
sas yaklaşıp 
çocuğunuzun 
gelişimini yakından 
takip ediyorsunuz
dur.
Uzmanlar için de 
ailenin çocuğun 
gelişimini takip 
edici rolü çok öen- 
mli. Çünkü anne- 
babalar çocuklarla 
birebir ilişkiyi en 
kuvvetli şekilde 
kurabilen yegane 

bireyler. Çocuğun 
gelişiminde 
karşılaşılabilecek 
en ufak aksama bile 
çocuğunu iyi bir 
şekilde 
gözlemleyen anne 
baba için sorun 
olmayacak ve 
hemen tespit 
edilebilecektir.
Ancak çocukların 
gelişimsel takipleri 
ile ilgilenen birçok . 
uzman ailelerin 
sadece çocukların 
fiziksel gelişimleri 

ile ilgilendiklerini 
ortaya çıkarmış. 
Ailelerle yapılan 
anket ve röporta
jların sonunda çoğu 
ailenin kendi 
çocuğunu sadece 
fiziksel gelişim 
yönünden takip 
ettiğini tespit eden 
uzmanlar bunun 
sağlıklı bir gelişim 
için yeterli 
olmadığını da 
önemle vurguluyor. 
Fiziksel gelişimin 
neden bu kadar 
önemli olduğunu ve 
ailelerin neden bu 
konuda diğer alan
lara göre daha bil
inçli hareket ettiğini 
sorgulayan uzman
lar ise bu sorunun 
cevabını şöyle 
veriyor; “ aileler 
fiziksel gelişimi 
takip etmekte zor
lanmıyor çünkü 
oluşabilecek her

hangi bir problemi 
gözle farkedebiliy- ■ 
orlar ayrıca küçük 
yaşlardaki çocuk
larda duygusal ya 
da psikolojik prob
lemlerin ortaya'çık
abileceğini tahmin 
edemiyorlar; bu 
nedenle bu alanlar
da çocuğu takip 
etmeyi düşünmüy
orlar.”.
Ama biliyoruz ki 
çocuk dört ana 
gelişim evresinde 
de (fiziksel, zihin
sel, duygusal 
gelişim ve dil gelişi
mi) sağlıklı bir iler- • 
leme gösterirse 
ancak gelişimini her 
yönüyle tamamlaya
bilir. Bu nedenle 
çocukları farklı 
gelişim alanlarında 
takip etmek çok 
önemli.
Farklı gelişim alan
larını farklı metod- 

larla evde siz de 
takip edebilirsiniz. 
Bu gelişim alan
larını takip ederken 
dikkat etmeniz 
gereken bazı ip 
uçları...
Neler 
Yapabilirsiniz? 
Çocuğunuzun dil 
gelişimini takip 
etmek için onun 
konuşmalarını, 
söylediği şarkıları 
ve ezberlediği şiir
leri ses kayıtları 
şeklinde saklaya
bilirsiniz.
Sakladığınız ses 
kayıtlarını belirli . 
aralıklarla dinley
erek çocuğunuzun 
nasıl bir geliş 
sergilediğini 
anlayabilirsiniz.
Şüphelendiğinize 
bir noktayı bir 
uzmanla pay
laşırken de sorunu 
bu kayıtlar vasi- ' 

tasıyla karşınızdaki j 
uzmana daha kolay 
bir şekilde anlata- j 
bilirsiniz.

?Çocuğunuzun 11 
yaptığı resimleri 
saklayın, böylece i 
çocuğunuzun hem -1 
fiziksel gelişiminin > I 
(el-göz kordinasy- j 
onunun)hem de 
zihinsel gelişi- 
minin(yaratıcılık) | 
zamanla onun res
imlerine nasıl yan
sıdığını gözlemleye? 
bilirsiniz.
Resimler ayrıca bir 
bireyin sahip 
olduğu psikolojik j 
durumu en iyi 
aktaran kay
naklardır. Bu 
nedenle resimleri , 
dikkatli incelersek 
çocukların o anki 
ruh hallerini de 
anlama şansına ı 
sahip oluruz.



Kekik, her derde deva
Uzmanlar, kekik otu
nun yapısında bulu
nan minerallerinden 
dolayı birçok sağlık 
probleminin 
çözümünde etkili 
olduğunu belirtiyor. 
Kolesterol 
düşürülmesinden, 
sara krizini önlem
eye ve ağrıların 
tedavisine kadar bir 
çok işe yarayan 
kekik, baharat özel
liğiyle de yemek
lerde kullanılıyor. 
Yaygın olarak lezzet 
arttırıcı baharat 
olarak sofralarda 
kullanılan kekik otu
nun, birçok sağlık 
problemine iyi 
geldiği bildirildi. 
Halk arasında "tah
tacı otu", "güvey 
otu" ve "pervane 
otu" olarak

adlandırılan kekiğin; 
kolesterolü 
düşürdüğü, sara 
krizin önlediği, mide, 
karın ve 
başağrılarında etkili 
olduğu, ani spazm
ları çözdüğü ve 
ergenlik sivil
celerinin tedavisinde 
etkin rol oynadığı 
belirtildi. Uzmanlar, 
kekik otunun ve 
kekik otundan 
yapılan çay ve 
yağların dikkatli ve 
ölçülü kullanılması 
halinde, birçok

sağlık problemini 
kendiliğinden 
çözdüğünü vurgu
ladı.
İşte kekik otuyla 
yapılabilecekler ve 
çeşitleri:
KEKİK ÇAYI:
Kekik çayı sindirim 
sistemi üzerinde son 
derece etkilidir.
Sindirimi kolaylaştır
ma, mide rahatsızlık
larına iyi gelme, 
iştah açma özel
liğiyle öne çıkan 
kekik çayı, ayrıca 
adet kanamalarını

sîneSda™ 
bu hafta Rez. Tel: 513 64 06
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Rez. Tel: 512 03 46

dengeler, kramph 
adet ağrılarına iyi 
gelir, organizmayı 
güçlendirir ve ergen
lik sivilcelerini 
engeller.
KEKİK YAĞI: 
Sızma zeytinyağı ile 
birlikte kullanılan 
kekik yağı, ağrının 
olduğu bölgeye 
masajla birlikte 
uygulanırsa acıyı 
dindirir ve ağrının 
yayılmasını engeller. 
KEKİK SUYU: 
Bağırsaklardaki 
parazitlerin düşmesi
ni sağlar. Yatıştırıcı 
özelliği vardır.
Spazm çözücüdür, 
organizmanın düzen
li çalışmasını sağlar. 
Mide için son derece 
faydalıdır.
Kolesterolü düşürür. 
Böbrek ve kum 
taşlarında iyisonuç 
verir.
Ağız, diş ve boğaz 
iltihaplarında gar
gara yapılırsa 
iyileştirici etki' 
sağlar. Sara krizini 
önler. Vücuttaki fazla 
yağların yakımında 
etkilidir. Mide, karın 
ve baş ağrılarında 
etkilidir.

Kortizonlu burun 
spreylerinin 
yan etkileri

Kortizonlu burun spreyleri, bazı hastalar
da burunda kuruma, kabuklanma ve 
kanamaya neden olabilir, fakat bunlar 
çoğu zaman hafif ve geçicidir. Koku ve. 
tat alma bozukluklarına da rastlanabilir. 
Kullanılan kortizon türünün değiştirilmesi 
bu yan etkileri önleyebilir. En ciddi kom
plikasyon, burun bölmesinde delinmeye 
yol açmasıdır. Bu tedavinin ilk 12 ayı 
içinde ve özellikle de genç hanımlarda 
rastlanan bir durumdur. İlacın doğrudan 
burun bölmesine gelmeyecek şekilde 
sıkılmasına çalışılmalıdır.
Buruna sprey şeklinde sıkılan kortizonun 
önerilen dozlar aşılmadığı takdirde, deri 
incelmesi, katarakt ve glokom riskini 
artırıcı bir etkisi olmadığı kabul edilir. 
Uzun süreli tedavinin çocuklarda 
büyümeyi geciktirici etkisi olabileceği 
unutulmamalıdır.
Bu ilaçlar, çok gerekli olduğu zaman 
gebelikte de kullanılabilir. Tedavi süresi 
mümkün olabildiği kadar kısa tutulmaya 
çalışılmalıdır.
KORTİZON HAP VE İĞNELERİ
Alerjik nezlede kortizon hap ve iğneleri, 
doktorunuzun gerek gördüğü özel 
durumlarda, kısa süreli kullanılabilir. 
Ama, unutmayın, buna sadece dok
torunuz karar vermelidir!

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 14 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 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
Y^nikapı (212) 516 12 12
Yalova '(226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51^ 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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
AKCAN PETROL 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

19 NİSAN
SENA ECZANESİ

Demirsubaşı Mah. Taksim Sok.
Tel: 513 01 02

___________ GEMLİK ■ ■

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN • 

YIL : 32 SAYI : 2110 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

'Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gülben Ergen’e 
kaset tazminatı

Osman Sınav’dan yeni dizi
Gülben Ergen, İlyas 
Atak'a karşı açtığı 
davayı kazandı.
Sanatçı Atak'tan 10 
bin YTL alacak.
Gülben Ergen, eski 
sevgilisi tavernacı 
İlyas Atak'a 2 yıl 
önce açtığı tazminat 
davasını kazandı. 
Şişli 2. Asliye 
Hukuk 
Mahkemesi'nde 
görülen davada 
Ergen'in davacı 
olduğu Atak, 10 bin 
YTL tazminat ödem
eye mahkûm oldu. 
Avukatı Aydın 
Kurban aracılığıyla 
mahkemeye başvu
ran Ergen, 20'li 
yaşlarında, bir yıl 
birlikte olduğu 
Atak'ın, özel anlarını 
gizlice kameraya 
alarak, onurunu 
zedelediğini öne 
sürmüş ve “Mesleki 
kariyerimi kaybetme 
tehlikesiyle karşı

projesi üzerine 
çalışan Sınav, bir 
yandan da Kapıları 
Açmak adlı diziye

- mak gerek’ diye
cek. Kapıları 
Açmak, unuttuğu
muz, bugüne kadar

3/B GEMLİKad. Bora SoK. Akban
Tel : (0.224) 513 96 63 : (0.224) 513 35 95

karşıyayım” 
demişti.
Emniyette söz 
konusu kasedi 
izledikten sonra 
ağır bir şok 
geçirdiği belirtilen 
Ergen, Atak'tan 200 
bini manevi, 50 bini 
de maddi olmak 
üzere toplam 250 
bin YTL tazminat 
talep etmişti. 
Atak da, avukatı 
aracılığıyla mahke
meye sunduğu 
dilekçesinde, 
görüntülerin gizli 
değil, herkesin 
rahatça görebildiği 
açı ve mesafeden 
kaydedildiğini iddia 
etmişti.
'Kasedi hırsız çaldı' 
Atak, kasedi 
1999'da evine giren 
hırsızın çaldığını 
öne sürerek, “Bu 
nedenle doğrudan 
suçlu değilim. 200 
bin YTL manevi

tazminat, maddi 
çıkar gözetmektir” 
diyerek kendini 
savunmuştu.
Gülben Ergen'in 
maddi zararını bel- . 
gelemesi gerektiğini 
savunan İlyas Atak, 
“Ergen'in medyada 
çıkan haberlerden 
sonra gecelik sahne 
programı ücreti 30 
bin dolara yükseldi. 
Ulus'ta 1 milyon 
dolara ev aldı. Bu 
nasıl zarara uğra
mak?” diyerek 
tazminatın 
aşırı zenginleşmeye 
neden oıacağını 
öne sürüp 
itirazda 
bulunmuştu.

Kurtlar Vadisi’nin 
yaratıcısı Osman 
Sınav yeni 
dizisinin çekimler
ine başladı.. 
Mafyaya karşı aşk 
hikayesi 
Kurtlar Vadisi’nin 
yaratıcısı Osman 
Sınav, Kapıları 
Açmak adlı yeni 
dizisini Kanal D 
için çekiyor. Sınav 
bu kez mafya ve 
şiddetin karşısına, 
dokunaklı bir aşk 
hikayesiyle çıka
cak. Bugüne kadar 
çektiği diziler 
büyük ses getiren. 
Osman Sınav yeni 
bir proje için kol
ları sıvadı. Süper 
Baba, Deliyürek, 
Ekmek Teknesi 
gibi dizilerin 
yapımcısı Sınav, 
Kurtlar Vadisi’ni de 
yaratan isimdi.
Kurtlar Vadisi’nden 
ayrıldıktan sonra 
Hollyvvood’taki film

başladı.
Ünlü oyuncular 
başrolde 
Sınav, bu kez şid
det ve mafyanın 
karşısına doku
naklı bir aşk 
hikayesiyle çıkıyor. 
Olgun Şimşek, 
Bahar Yanılmaz, 
Müşfik Kenter, 
Tuğrul Çetiner, 
Mehmet Polat, 
Erkan Can ve Zafer 
Algöz’ün rol aldığı 
Kapıları Açmak’ın 
çekimleri 
Çanakkale- 
Babakale 
Köyü’nde büyük 
bir gizlilik içinde 
devam ediyor. 
Delikanlılık raconu 
yok 
26 Nisan’da Kanal 
D’de yayınlanacak 
dizi için Osman 
Sınav, ‘Bu dizide 
racon, derin devlet 
durumu falan yok. 
Diziyi izleyenler 
‘Aşkı böyle yaşa-

hep kenarında 
dolaştığımız insan
ların hikayesi ola
cak’ diyor.
Cihanla Zehra’nın 
dokunaklı aşkı 
Çanakkale- 
Babakale’de 
çekimleri devam- 
eden Kapıları 
Açmak’ta Olgun 
Şimşek (Cihan) bir 
marangozu, Erkan 
Can (Suphi) ise 
onun ustasını 
oynuyor. Cihan’la 
Zehra’nın (Bahar 
Yanılmaz) aşkını 
anlatan filmde 
Bengi Öztürk de 
Melis adlı şarkıcıyı 
oynuyor. Dizide 
Gazelhan Hafız 
Seyit’in torunu 
olan Zehra, hayal
lerinin peşinde 
koşmakla koşma
mak arasında kala
caktır.

DAVETİYE SEZONUNU BANLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA

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



Salı pazarında geçtiğimiz hafta yaşanan.olayların benzeri bu hafta da yaşandı

Zabıta pazarda seyyara göz anırmıyor
Dün, salı pazarında Belediye Zabıtası vatandaşın alışveriş için gezdiği yolları işgal eden seyyar esnaf arasında tat
sız anlar yaşandı. Zabıta, işgalçi esnafın mallarına el koydu.___________ Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 4’de

Yeni, Papa Alman
Joşeph Ratzjnger

İP"® TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
20 Nisan 2005 Çarşamba gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Alman KardinalKatolik 
Dünyası'nın 265. 
Papa'sı seçildi.
YeniPapa'nın açıklan- 
masıya Aziz Peter 
Meydam'nı dolduran 
on binlerce kişi, 
"Papamıza kavuştuk" 
şeklinde tempo 
tutarak sevinç göster
isinde bulundu. 3’de

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ermenilerin Türkleri karşı vahşetini bilim adamları vatandaşlara anlatacak.

'İrmeni VahşetTanlatılaçak
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri Dernekleri (2)
Dünkü yazımda da belirttiğim gibi mantar 

biter gibi kentlerde hemşerilik kökenine 
dayanan, bir bakıma bölgeci ve şehircilik 
yapan dernekler açılıyor.

Bence bu durum, pek hoş. .bir durum 
değil.

Ekonomik koşullar nedeniyle doğdukları 
yerlerden daha çok batı kentlerine gelen 
bu yurttaşlarımız, geldikleri yerlerin kültür
lerini, gelenek ve göreneklerini unutma
mak için bu tür .dernekler kurduklarını 
söylüyorlar. -

Oysa, bu dernekleri ellerine geçirenler, 
siyasallaştıran gibi, hemşehrilerini geldik
leri kentin hemşehrisi yapamıyorlar.

Bakın, ilçemize Karadeniz kıyılarından 
göç edenlerin kaç çeşit dernekleri var.

Giresunlular, Trabzonlular gibi..
Kârslılar, Ardağanhlar, Şavşatlılar, 

Gümüşhaneliler..bilmem neler gibi bir sürü 
aynı yöre insanının kurduğu dernekler...

Bu durum bence gelecekte vahim 
sonuçlar doğuracak.

Hemşehri dernekleri, üst birimler halinde 
birleşerek, kentin yönetimini de eline 
geçirmek için birlikte hareket edecekler..

Geldikleri yerlerde kent binincine 
eremiyecekleri gibi, giderek siyasallaşa- 
caklar. Seçimlerde bunun örneklerini hep 
gördük.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce programlanan “Türklere karşı 
Yapılan Ermeni Vahşeti” konusu, Erzurum Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. 
Dr. Selami Kılıç ve Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu tarafından belgelerle anlatacaklar.
Ermenilerin, dünya
da Türklerin erme- 
nilere soy kırımı 
uyguladığı probagan- 
dalarına karşın, 
İçişleri Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarihi gerçeklerin 
vatandaşlarımıza 
anlatılması için, 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da bir dizi 
etkinlik başlattı. 
Bunlardan biri de 
“Türkleri Yapılan 
Ermeni Vahşeti ’’ ' 
konusunda Erzurum 
Üniversitesinden iki 
bilim adamı konfer
ans verecek.

İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü ve tertipkomite 
başkanı Veysel Özmen, 
Belediye Kültür 
Merkezinde yapılacak 
olan konfe ransta, 
Türklerin ermenilere 
karşı tarihin hiçbir 
döneminde soykırımda 
bulunmadığı gerçeğinin 
anlatılacağını, 
katliamlarda bulunan
ların Ermeniler 
olduğunu arşiv bel
geleri ve fotoğraf sergi
leri, konferans ve 
sinevizyon gösteri
leriyle anlatılacağını 
söyledi..

Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 3’de

Sağlık Haftasında sağlıkçılara da kutlama

DYP’li hanımlar Safiye 
ablalarını unutmadı

DYP Kadın
Komisyonu üyeleri 
Sağlık haftası 
nedeniyle 
partili arkadaşları 
emekli ebe hemşire 
Safye Çevik’i 
ve tüm sağlık person
elini kutladı.Sayfa 2’de

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Özmen ermeni 
meselesi konusunda öğrenci ve Gemliklilerin bilgilen 

mesi için bu toplantının izlemesi gerektiğini söyledi

Bugün mevlit kandili
Hz. Muhammedin doğum 
günü olarak kabul edilen 
bugün, İslam aleminde 
Mevlit Kandili olarak 
kutlanıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Bardakoğlu, tüm müslü- 
man alemin mevlit 
kandilini kutladı.

Haberi sayfa 5’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Doğal Gaz

DYP’li kadınlar Safiye 
ablalarını unutmadı 

DYP Kadın Komisyonu üyeleri Sağlık haftası nedeniyle 
partili arkadaşları emekli ebe hemşire Safye Çevik’i 

ve tüm sağlık personelini kutladı.

Gemlik’i hak ettiği düzeye kavuşturmak için doğru ve akılcı 
girişimler var.

Uygulaması zaman alsa da adımların atılması umut 
veriyor.

Uzun süren fizibilite çalışmalarından sonra doğal gaz 
Gemlik’in girişinde atılan temel atma töreniyle kendisini gös
terdi.

Teknik çalışmalarda bir aksilik olmazsa Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a göre, yedi ay sonra Gemlik’in yüzde 70’i 
doğal gaz kullanmaya başlayacak.

Çok uzıjn bir süre değil.
Yeter ki çalışmalar iyi denetlensin ve kaynak aktarımında 

sorun olmasın.
Doğal gazın başlıca özellikleri ve saymakla bitmeyen yarar

ları şöylesıralanıyor.
Renksiz,
Kokusuz,
Zehirsiz,
Havadan hafif..
Doğal gaz; çevreye saygılı havayı, kirletmeyen, doğaya 

zarar vermeyen "çevreci" bir enerji kaynağı..
Doğal gaz; doğanın, çevrenin, dolayısıyla insan geleceğinin 

ciddi bir sigortası.
Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan doğal gaz, yüksek ısıl 

değeri ve diğer nitelikleriyle önemli bir tercih nedeni..
Verimli bir yakıt. Otomatik kontrole daha uygun olması ve 

yakma işlemi için daha az hava fazlalığı kullanıldığından ener
ji tasarrufu sağlıyor.

Doğal gaz diğer yakıtlardan ucuz. Doğal gazın kullanıldığı 
sistemlerde yanma kontrolü kolayca yapılabilir ve sabit bir 
verim elde edilir.

Yanma verimi kömüre göre daha yüksek, fueloil'e eşdeğer 
olduğundan fiyatının ucuzluğu nedeniyle her iki yakıta göre de 
daha ekonomik.

Doğal gaz almak kolay; ne'önceden para yatırmak, ne 
dağıtım için sıra beklemek, ne de depolama zahmetine girmek 
gerekmiyor.

Kullanıldıktan sonra kül vs. gibi hiçbir artık bırakmadığın
dan doğal gaz ek masraflar da çıkarmıyor. •

Doğal gaz sürekli ve kesintisiz kullanım olanağı veriyor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Bu kadar yararlı ve temiz 

bir gazı tümüyle bürokratik nedenler yüzünden geç de olsa 
Gemlik’e sağladı.

Görkemli bir törenle temelini attı.
Şimdi sıra alt yapı çalışmalarının Gemlik’te yaşayanlara en 

az düzeyde rahatsızlık vererek yapılması ve gerçekten de vaad 
edilen sürede kullanıma sunulması.

Bekleyip göreceğiz.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Doğru Yol* Partisi 
Kadın Komisyonu 
üyeleri, uzun yıllar 
ebe - hemşire 
olarak görev yapan 
arkadaşları Safiye 
Çevik’i unutmadılar. 
Sağlık Haftası 
nedeniyle bir araya 
gelen DYP'li kadın

lar, tüm sağlık per
sonelinin de hafta
larını kutlarken, ebe 
hemşire olarak 
uzun yıllar hizmet 
veren Safiye Çevik’i 
de kutladılar.
DYP İlçe binasında 
bir araya gelen 
DYP'li kadınlar 
adına Sağlık

Kuruluşlarında 
çalışanlara kutlama 
mesajı gönderen 
Kadın Kolları 
Başkanı Nuray 
Erten, ayrıca 
Kutlu Doğum 
haftası 
ile tüm insanların 
Mevlit Kandillerini 
de kutladılar.

23 Nisan

Yıl 1920 aylardan Nisan,

Ü Cumhuriyetin kaderin? çiziyor bir grup insan m 

|| Büyük, küçük ulusça kutluyoruz bu bayramı & 

Biz çocuklar oldukça yıkamaz kimse bu vatanı &

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

Büşra Ünal 
Şehit Cemal İlköğretim Okulu 

3/B

Atam armağan etmiş tüm dünya çocuklarına B 

Bu bayramın adını yazdık 

Vatanın taşına toprağına

Tüm dünyada barış, özgürlük tek dileğimiz 

İÜ Bizler yaşadıkça var olacak büyük milletimiz.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen 
lamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer” 

Henry FORD
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Ermen ilerin Türklere karşı vahşeti, bilim adamları tarafından vatandaşlara anlatacak.

teniyle 
evik’i “Ermeni Vahşeti” anlatılacak

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce programlanan “Türklere karşı 
Yapılan Ermeni Vahşeti” konusu Erzurum Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Selamı' Kılıç ve Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu tarafından belgelerle anlatacaklar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Kaymakamlığı ve 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan "Türklere karşı 
yapılan ermeni 
vahşeti" konulu 
program 
düzenlendi.
24 Nisan 2005 
Pazar günü saat 
19.00 da Belediye 
Kültür Merkezinde 
düzenlenecek olan 
Programa konuş
macı olarak 
Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 
Stratejik Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Selami 
Kılıç ile aynı üniver
siteden Türk 
Ermeni ilişkileri 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü'Doç. Dr. 
Erol Kürkçüoğlu 
katılacak.
Tertip komitesi 
Başkanı İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen, yaptığı 
açıklamada, asılsız 
Ermeni soykırım 

Yen/ Alman Kardinal
Josenh ^atzjrtçıer

IVİGrtCG Sinan
MERTOĞLU

Joseph Ratzinger, 
Katolik Dünyası'nın 
265. Papa'sı seçildi.

iddialarının ele 
alınıp Ermenilerin 
Türklere yapmış 
oldukları vahşetin 
sinevizyon göster
isi ile anlatılacağını 
söyledi.
Asılsız Ermeni 
soykırım iddiaları 
ile mücadele kap
samında Gemlik 
Kaymakamlığı ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
yürüttüğü çalış
maların önümüzde
ki günlerde yoğun
laşarak devam ede
ceğini bildiren 
Özmen, asılsız 
ermeni soykırım 
iddialarına karşı 
kamuoyu oluşturma 
programı kap
samında yıl 
içerisinde ilçede 
konferans, seminer, 
fotoğraf sergisi, 
radyo programları, 
konuyla ilgili kitap 
sergisi ve sinevizy
on gösterimi gibi 
bir dizi etkinlik 
planlandığını 
bildirdi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, bu 
çalışmalardaki

Alman Kardinal 
Kardinaller, Katolik 
dünyasının yeni li 
derini seçti.
Joseph Ratzinger, 
Katolik Dünyası'nın 
265. Papa'sı seçildi.
Şistine Şapeli'nin 

bacasından çıkan 
beyaz duman ve St. 
Peter 
Basilicası'nda çalı
nan çanlar ile yeni 
Papa'nın seçildiği 
kesin olarak ilan 
edildi.
115 seçici kardi

nalin 24 saatten 
uzun süren çalış
maları neticesinde 
1 milyarı aşkın 
Katolik dünyasının

Tertip komitesi Başkanı 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel

amacın ermeni 
Soykırım iddi
alarının asılsızlığı 
gözler önüne seril
erek asıl soykırımın 
Türkler tarafından 
değil, Ermeniler 
tarafından yapıldığı 
belgeleriyle 
anlatılacak.
Konuşmacılardan 
Prof. Selami Kılıç 
ile Doç. Erol

265. Papa'sı seçildi. 
Yeni Papa'nın 
seçilmesinin kesin 
olarak ilan edilme
siyle, Aziz Peter 
Meydam'm doldu
ran on binler, 
sevinç gösterisin 
de bulundu.
115 seçici kardi
nalin 24 saatten 
uzun süren çalış
maları neticesinde 
Katolik Dünyası'nın 
265. Papa'sı olarak, 
Alman Katolik 
Joseph Ratzinger 
seçildi.
YeniPapa'mn açık- 
lanmasıya Aziz 
Peter Meydam'm 
dolduran on bin

Kürkçüoğlu, 
Ermenilerin Doğu 
Anadolu'da yaptık
ları vahşeti bizzat 
yaşayan sürpriz bir 
canlı şahitle birlikte 
anlatacakları bilgi
lerin programı 
izleyenleri aydınlat
acağı bildirildi. 
Gemlik 
Kaymakamlığı'nın 
yürütmüş olduğu 

lerce kişi, 
"Papamıza kavuş
tuk'1 şeklinde 
tempo tutarak sev
inç gösterisinde 
bulundu.
2 bin yıllık Kilise 
tarihinde önemli bir 
yere sahip olan 
Papalık makamında 
oturacak olan 
üçüncü milenyu- 
mun ilk Papa'sı 
Joseph Ratzinger'i, 
ahlaki değerler 
konusundaki 
ikilemler, hamilelik
ten korunma, 
dini nedenlerden 
dolayı evlenememe 
gibi konular bekli 
yor.

Özmen
/ 

asılsız ermeni 
soykırım iddiaları 
ile mücadele kap
samında İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
yürüteceği çalış
maların dışında 
sivil toplum kuru
luşlarının da yıl 
içerisinde farklı 
etkinliklere imza 
atması bekleniyor.

Kuyruk Acısı

Bir Ermeni papazı büyük 
Atatürk’ümüze “Kasap” demiş. 
Soralım..
Kasap ise masatı ne oldu?
Kuyruk acısı ondan, ondan...

Yapılacak bütün bu 
etkinliklerle son 
günlerde ABD ve 
bazı Avrupa devlet
lerinde Ermeni 
lobisinin tekrar 
gündeme getirdiği 
meselenin aslı 
anlatılarak Türklerin 
Ermenilere karşı 
tarihin hiçbir döne
minde soykırımda 
bulunmadığı 
gerçeği dile getirilip 
asıl katliamlarda 
bulunanların 
Ermeniler olduğu 
arşiv belgeleri ve 
fotoğraf sergileri, 
konferans ve 
sinevizyon gösteri- 
teriyle kamu oyuna 
anlatılacak.
kültür Merkezinde 
yapılacak programa 
öğrencilerin yanı 
sıra ilçe halkının da 
da vetli olduğu 
belirtilirken Pazar 
günü saat 18.30 
dan itibaren 
Hükümet Konağı 
önünden otobüs
lerin ücretsiz olarak 
Kültür Merkezine 
servis yapacağı 
öğrenildi.
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Zailli pazarda sma ra rö âtlınım
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Vatandaşlardan 
gelen yoğun 
şikayetler üzerine 
ilçe pazarında 
zabıtaca 
başlatılan dene
timler aralıksız 
sürdürülüyor. 
Seyyar satıcılara 
karşı başlatılan 
operasyonlar, sah 
pazarı içinde 
düzensiz tezgah 
açanlara da 
uygulanıyor.
Polis desteğinde 
Belediye Zabıta 
ekipleri, dün ilçe 
pazarında başlat
tıkları operasyon
da, Pazar içine 
araçla girerek 
vatandaşların 
yürümelerini 
engelleyen tüm 
çadırları kaldırdı. 
Çadırlarını kaldır
mak istemeyen 
bazı pazarcı 
esnafı ise zabıta 
ekipleriyle 
tartıştılar.
Gergin anların 
yaşandığı dene
timlerde, bir çok

Canda? Çocukevinden 23 Nisan sergisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Candaş Çocuk ve 
Bakımevi, 23 Nisan 
için açtığı sergi ile 
Çocuk Bayramı {alt
lamalarına başları. 
Belediye Sergi 
Salonunda açılan 
sergiyi gezen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Candaş 
Çocuklarının yaptığı 
resimleri çok 
beğenerek onları 
kutladı.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Haftası nedeniyle 
kutlamalara 
başladıklarını 
söyleyen Candaş 
Çocukevi yetkilisi 
Nilgün Beşe, Bursa 
Müzesine yaptıkları 
gezi fotoğraflarının 
da bulunduğu

lı Belediye Zabıta ı salı pazarında yolları
işgal eden seyyar esnafın mallarını topladı.

Torik geri döndü
Marmara Denizinde bir süredir 
görülmeyen Torik Balığı balıkçı 

tezgahlarını süsleye başladı

seyyar satıcının 
mallarına el 
konulurken Pazar 
içinde satış 
yapan seyyar 
dönercilerin de 
gaz tüpleri alındı. 
Her pazarcının 
kendi kafasına 
göre tezgah 
açtığı ilçe 
pazarında yapılan 
denetimlerin her 
hafta devam ede
ceği bildirildi.

Candaş Çocukevlnce Belediye Sergi Salcında açılan sergi beğenildi

S ■

-'S1

sergide 0-6 yaş 
grubu çocuklarının 
kendi beceriyle yap
tıkları etkinliklerin 
sergilendiğini 
söyledi.

Nilgün Beşe, 23 
Nisan Cumartesi 
günü Ticaret Lisesi 
Salonunda saat 
14.00 de düzenledik
leri etkinlikte

Candaş Çocukevi 
olarak folklor gös
terileri, skeçler, şiir
ler ile misafirlere 
güzel anlar yaşata
caklarını söyledi.

Uzun zamandan 
beri Marmara 
denizinde 
görüşmeyen Torik 
balığı yavaş yavaş 
balıkçı tez
gahlarını süsleme 
ye başladı.
Marmara 
denizinde yakala
narak Bandırma 
'dan ilçeye getiri 
len Torikler, tanesi

8 YTL'den satıh 
yor.
Bir tanesinin 1 
.800 gram geldiği 
yerli Torikler 
vatandaşlar 
tarafından "Bir 
daha bulunmaya
bilir" düşünce
siyle 
alınıp derin don
duruculara kon
maya başladı.

DEVREN SATILIK

Devren Satılık
Mobilya Dükkanı

Tel: (0.224) 512 27 21
GSM : (0.537) 478 87 05

SATILIK VİLLA
Um ur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te± : 513 96 83
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Barakoğlu, Hz. Muhammedin doğum gününün Mevlit Kandili olarak kutlandığını söyledi

Bugün mevlit kandili
Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Bardakoğlu, insanı 
insan yapan bütün 
güzelliklerin, ahlaki 
erdemlerin odaklandığı 
bir şahsiyet olan Hz. 
Peygamberin hayatın
da ve öğütlerinde 
bireysel ve toplumsal 
hayatı aydınlatacak 
güçlü bir ışık, güzel bir 
örnek oldu;unu s\yled[. 
Bardakoğlu, Mevlit 
Kandili dolayısıyla 
yayımladığı mesajda, 
Yüce
Yaratıcı'nın insanlığa 
gönderdiği en son rah
met elçisi, ilahi vahyin 
son ve tamamlayıcı 
halkası Hz.
Muhammed'in
Allah'tan getirdiği ilahi 
daveti, sünnetini ve 
örnek ahlakını anla
mak, ona duyulan 
derin sevgiyi gönüller
den sözlere ve toplum
sal bilince aktarmak 
amacıyla, asırlardır

PIRELLI’DE KAMPANYA

STOKLARLA
SINIRLIDIR

Müslümanların Hz. 
Muhammed'in dünyaya 
gelişini Mevlit Kandili 
olarak 
kutladıklarını anlattı. 
İnsanı insan yapan 
bütün güzelliklerin, 
ahlaki erdemlerin 
odaklandığı bir şah
siyet olan Hz.
Peygamberin hayatın
da ve 
öğütlerinde bireysel ve 
toplumsal hayatı 
aydınlatacak güçlü bir 
ışık, 
güzel bir örnek 
olduğunu ifade eden 
Bardakoğlu, şunları 
kaydetti: 
"Onun örnek alınması, 
yalın bir taklit ve sün
netinin belirli 
şekillere hapsedilmesi 
şekliyle değil, onun 
sünnetinin ve siretinin 
bütün yönleriyle tanın
ması, insanlığın huzur 
ve mutluluğu için 
yaptığı

çağrının güncelleştiril
erek hayatımıza yan
sıtılması, güzel 
ahlakının 
davranışlarımızın 
mihveri ve rehberi 
yapılmasıyla 
mümkündür.
Peygamber Efendimiz, 
sadece inanç ve ibadet 
hayatımıza kılavuzluk 
eden bir kutlu öğret
men, bireysel ve 
sosyal ahlaki hay
atımıza 
rehberlik eden bir 
mükemmel örnek 
olarak kalmamış, ona 

duyulan derin 
sevgi ve bağlılık naat 
ve kasideden hilye ve 
ebruya, resim ve 
isimlerden mevlit ve 
sünnet merasimlerine 
kadar sanat ve 
edebiyatımızda, sosyal 
ilişkilerimiz ve aile 
hayatımızda da ayrı bir 
coşkuyla dile getir
ilmiştir." 
Bardakoğlu, Hz. 
Peygamber sevgisi 
etrafında toplumda bir
lik ve 
beraberlik mesajları 
sunmak amacıyla 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 
işbirliğiyle Türkiye'de 
ve yurtdışında 
1989'd an 
bu yana "Kutlu Doğum 
Haftası" program
larının düzenlendiğini 
belirterek, "Kutlu 
Doğum Haftası"

denildiğinde, Hz. 
Peygamberi 
anmak, daha da önem
lisi onu anlamak, onun 
temsil ettiği değerler 
bütününü tanımak ve 
hayata ışık tutan bir 
meşale yapabilmek 
çabasının akla geldiği
ni ifade etti.
"Kutlu Doğum 
Haftası"nda, 
Peygamber Efendi'nin 
dünyaya 
teşriflerini anarken, 
onun üstün şahsiyetini 
ve güzel ahlakını 
tanımaya, getirdiği 
evrensel çağrıyı anla
maya ve bütün bun
ların özünde 
barındırdığı dinamizmi 
çağa taşımaya olan 
ihtiyacı bir kez daha 
fark 
ettiklerini dile getiren 
Bardakoğlu, şöyle 
devam etti:
"Böyle olduğu için de 
bu sene Kutlu Doğum 
Haftası'nda çeşitli 
dini, sosyal ve bilimsel 
etkinliklerin yanı sıra, 
'dinlerin dünya 
barışına katkısı' ve 
'çağımızda aile ve 
gençliğin problemleri' 
konuları üzerinde özel
likle durulacak, çocuk
larımızın kendilerini 
çok 
seven sevgili peygam

berimizi daha iyi tanı
maları için yurt 
genelinde 
bu anlamlı haftaya 
yakışan bir armağan 
olarak onlara 
'Peygamberimi 
Öğreniyorum' kitabı 
dağıtılacaktır.
Çünkü, evrensel barış 
kültürünün gerçek 
anlamda yaşatılması 
■Çin 
peygamberimizin yaşa
yarak sunduğu ahlak 
modelini, örnek aile 
hayatını, 
onun kin, nefret ve 
intikamı sevgi ve 
müsamahaya 
dönüştüren rahmet ve 
barış yüklü mesajını 
çağın söyleyişi ve 
sunuş teknikleri ile 
insanlığa 
tanıtmayı öncelikli 
sorumluluklarımızdan 
biri olarak görmektey
iz.
Mevlit Kandili'nin 
insanlığın sevgili 
peygamberimizi daha 
iyi 
tanımalarına vesile 
olmasını Yüce 
Allah'tan niyaz eder, 
vatandaşlarımızın, soy
daşlarımızın ve İslam 
aleminin Mevlit 
Kandili'ni 
tebrik ederim/'

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

||nr| |"i Körfez Bay taş Sitesi altı GEMLİK 
11 KELLİ Tel. (0 224) 513 73 93 Fax. 514 40 44

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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Komşu Talat’tan 
çözüme katkı bekliyor
Yunanistan, KKTC 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimini kazanan 
Mehmet Ali 
Talat'tan Kıbrıs 
sorununa çözüm 
çabalarına katkı 
beklediğini 
açıkladı.
Yunanistan 
Hükümet Sözcüsü 
Teodoros 
Rusopulos yaptığı 
basın toplantısın
da, "Talat'ın Kıbrıs 
sorununun ulus
lararası hukuk 
çerçevesinde 
çözümüne, daha 
önceki liderlere 
oranla daha fazla 
katkıda bulun
masını bekledikleri 
ni" söyledi.

BAYRAM O ĞLITN DAN 
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
TjjM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ - QİHAZLAR 
tüm ürünlerde 12 

AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRANIOĞLU ENILAK’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

Gazetecilerin "12 
Nisan akşamı 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül ve 
Yunanistan 
Dışişleri Bakanı 
Petros Molivyatis'in 
Kardak çevresinde
ki Türk ve Yunan 
sahil koruma 
teknelerinin eş 
zamanlı olarak 
bölgeden ayrıl
maları anlaşmasına 
vardıkları ancak iki 

taraftan da asker
lerin buna karşı 
çıktığı yolundaki" 
iddiaya ilişkin 
sorularına da yanıt 
veren Rusopulos, 
"Bu iddialara 
ilişkin bilgim yok. 
Bakanlar 
görüştüler ve 
anlaştılar. Kısa bir 
süre sonra da , 
bölgedeki tüm » 
tekneler çekildi" . 
dedi.

İngiltere'de kendi
lerini ülkedeki 
Müslüman 
cemaatin ruhani lid
erleri diye tanım
layan bir grup, 
Müslüman seçmene 
Irak savaşı 
nedeniyle duyduk
ları kızgınlığı unut
up İşçi Partisi'ne oy 
vermeleri çağrısın
da bulundu.
Üst düzey 
Müslüman din 
adamları, savaşın 
yarattığı kırgınlık ile 
hükümetin sosyal 
politikalardaki 
başarıları arasında 
bir denge kurulması 
gerektiğini söyledi. 
Grup tarafından 
yapılan yazılı açıkla
mada, 
Müslümanların Tony 
Blâir'e oy vermesi 
gerektiği vurgu
landı: 
Açıklamayı The 

Guardian 
gazetesinde yayım
latan grup, "biz 
hükümetin Irak'a 
askeri müdahelede 
bulunmasına karşıy
dık. Hükümete, 
Irak'tan hem çabuk 
hem de sorumlu 
Olacak bir çıkış 
stratejisi belirlemesi 
için çağrılarımız 
sürüyor" dedi. 
"İşçi Partisi, 
Müslümanların 
yanında" 
Grup açıklamasın
da, "biz İşçi Partisi 
hükümetinin 
Müslüman cemaati 
için değerli değişik

likler yaptığına 
inanıyoruz. İşçi 
Partisi hükümeti 
devletten mali 
destek alan 
Müslüman okulların 
açılmasını 
destekleyen ilk 
hükümet olup bu 
okullara şeriata 
uygun finans 
sağlamış ve işyer
lerinde de dini 
ayrımcılığı yasadışı 
ilan etmiştir" denil
di
Çok sayıda mil
letvekilinin 
Müslüman halkın 
oylarıyla belir
leneceği seçimler 
öncesinde, 
Müslümanların Irak 
savaşı nedeniyle 
duydukları kızgınlık 
İşçi Partisi'ni korku
tuyor.
İngiliz The 

Guardian 
gazetesinin 
geçtiğimiz kasım 
ayında yaptığı bir 
ankete göre ise, Irak 
işgaline verdiği 
destek nedeniyle 
eleştirilere maruz 
kalan Başbakan 
Tony Blair'in

Müslüman seçmen
lerin desteğini kay
bettiğini ortaya koy
muştu.
500 kişinin 

katılımıyla yapılan 
anket sonuçları, 
Müslüman seçmen
lerin sadece yüzde 
32'sinin Blair lider
liğindeki İşçi 
Partisi’ni destek
lediğini göstermişti. 
Medeni hukuk 
davasına şeriat 
mahkemesi 
Anket ayrıca, 
İngiltere'deki müslü- 
man topluluğun 
sosyal ve hukuki 
alandaki beklenti
lerini de belirlemişti. 
Araştırma sonuçları
na göre, ülkede 
yaşayan müslüman- 
ların yüzde 61 'i 
cezai hükümlerin 
yasaya aykırı olma
ması şartıyla 
medeni hukuk 
davalarına şeriat 
mahkemelerinin 
bakmasını istiyor. 
Ankete katılanların 

yarısından fazlası 
ise okullarda tür
banın yasaklan
masına karşı.

P BURSA HAKİMİYET ’
I VE KENT I 
■ GAZETELERİNE I

İLAN ve REKLAM ]
I ALINIR ।
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL : (0.224) 513 96 83 J



20 Nisan 2005 Çarşamba

E&GS
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

Sayfa 7

W içeceklere AB engeli
Avrupa Birliği'ne 
(AB) uyum 

| sürecinde çıkarılan 
kanun kapsamında, 
ayran, süt, şalgam, 
meşrubat ve 
meyve suyu gibi 
sıvı gıdalar kutu- 

* lara girmeye - 
başladı.
Daha önce 

’ bardak ya da pet 
şişelerde servis 
yaptıkları içecekler 
için artık üzer
lerinde firma ismi 
ve telefonlarının 
bulunduğu özel 
ambalajlar yaptıran 
esnaf, 
"Uygulamadan 
.şikayetçi değiliz, 
hijyenik olmak iyi" 
diyor ancak, 
ambalajdan dolayı 
maliyetin yük- 

f selmesinden 
yakınıyorlar.

. Adana Tarım İl 
Müdürü Abdullah 
Keskin, kanun

şenen
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları

Sakana Misina Ağları
* İpAğ
* Fanya 

Mantar, kurşun
v İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri

Kürek
* Çapa
• s Macun

Galvenizli çivi 
✓ TMC sintine pompası

kapsamında yoğun 
bir denetim süreci
ni başlattıklarını 
bildirdi.
Keskin, büyük 
kentlerden kırsal 
kesimlere kadar 
her yerde yoğun 
olarak tüketilen ve 
bugüne kadar açık
ta satılan ayran, 
süt, şalgam, 
meşrubat ve 
meyve suyu gibi 
sıvı gıdaların 
bundan böyle 
kapaklı kutularda 
servis yapılacağını 
ifade etti.
Keskin, buna 
karşın portakal 

suyu gibi anlık 
tüketim gerektiren 
içeceklerin ise 
lokanta gibi kapalı 
mekanlarda 
üretilmek kaydıyla 
açık servisinin 
yapılabileceğini 
kaydetti.
Keskin, yıl sonuna 

kadar kanun kap
samında 20 yönet
melik daha çıka
cağına dikkati 
çekerek, uygulama 
yeni olduğu için 
zaman zaman 
sıkıntılar yaşadık
larını ancak, bun
ların aşılacağını 
kaydetti.

Dikkat! Liseler
uyuşturucu kıskacında
Yeniden Sağlık ve 
Eğitim Derneği'nce 
İstanbul'da yapılan 
bir araştırma, İise 2. 
sınıf öğrencileri 
arasında tütün kul
lanımının 2004 yılın
da 2001'e göre 
yüzde 72.7, alkol 
kullanımının da 
yüzde 17.6 oranında 
düştüğünü ortaya 
çıkardı.. 
Araştırma sonuçları 
hakkında bilgi veren 
Araştırma 
Koordinatörü Doç. 
Dr. Kültegin Ögel, 
İstanbul'un 15 
ilçesindeki 43 okul
da, 104 sınıfta 
eğitim gören 3 bin 
168 lise 2 öğrenci
sine bir anketle 
sorular yöneltildiği
ni anlattı.
Doç. Dr. Ögel, 
Avrupa ülkelerinde 
ve ABD'de kul
lanılan anket form
larının temel 
alındığını ifade 
ederek, her ilçede 
anketör olarak 
görevlendirilen 
rehber öğretmenler 
aracılığıyla araştır
manın yapıldığını 
söyledi.
Anket sonucu elde 
edilen bulguları 
açıklayan Doç. Dr. 
Ögel, ankette 
yöneltilen soruların 
2001 yılında gerçek
leştirilen anketle 
aynı olduğunu, 
böylece bire bir 
karşılaştırma yapıla-

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONEOLUN

■■

bildiğini kaydetti. 
Doç. Dr. Ögel, 
2004'te 2001 yılına 
göre lise 2. sınıf 
öğrencileri arasında 
tütün kullanımının 
yüzde 72.7, alkol 
kullanımının da 
yüzde 17.6 oranında 
düşüş gösterdiğini 
bildirdi.
Tütün kullanımında
ki düşüşü yasak ve 
kampanyalara 
bağladıklarını vur
gulayan Doç. Dr.
Kültegin Ögel, esrar 
kullanımının ise 
2001 yılına göre 
yüzde 75 artış gös
terdiğine dikkat 
çekti.
SENTETİK HAP 
KULLANIMINDAKİ 
ARTIŞ
Doç. Dr. Ögel, ayrı
ca uçucu madde 
kullanımının yüzde 
40.5, yeşil reçete ile 
satılan yatıştırıcı 
hap kullanımının 
yüzde 15.8, uyuştu
rucu hap kul
lanımının yüzde 
184.6, sentetik hap 
kullanımının yüzde

ELEMAN ARANIYOR

CESA ÇEMBER SAN. ve TİC. A.Ş.
Gölyolu Orhangazi / BURSA 
adresinde kurulu fabrikada 
çalışmak üzere;

M.Y. Okulu veya Ticaret Lisesi mezunu
=> Askerliğini yapmış
<=> Sürücü belgesine sahip
<=> Konusunda deneyimli

SATIŞ ELEMANI ALINACAKTIR
Müracaatların yukarıdaki adrese 

şahsen veya faxla yapılması 
rica olunur.

Tel : ( 0.224 ) 573 50 13
Fax: ( 0.224 ) 573 11 79

287.5, eroinin de 
yüzde 100 artış gös
terdiğinin sap
tandığını dile getir
di. Madde kul
lanımının erkeklerde 
kızlara göre daha 
yaygın olduğunu da 
belirten Doç. Dr. 
Ögel, ancak son yıl
larda kızlarda da 
artış kaydedildiğini 
söyledi.
Doç. Dr. Ögel, en 

kolay bulunabilen 
zararlı maddenin 
2001'de uçucu mad
deler iken, 2004'te 
esrar olduğunu, 
bulunabilirliği en 
fazla olan maddenin 
de sentetik hap olan 
ecstasy olduğunu 
kaydetti. Türkiye'de 
ilk kez karşılaştırıla
bilir bir çalışma 
yapıldığını anlatan 
Doç. Dr. Kültegin 
Ögel, sonuçların 
İstanbul genelini 
yansıttığını ve bu 
konularda politika 
üretilebilmesi 
açısından da önemli 
olduğunu sözlerine 
ekledi.
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Meclis'te TCK toplantısı Kamuya M tip1 muş jfc
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da 
katılımıyla saat dün 
10.00'da TBMM'deki 
Başbakanlık 
makamında başlayan 
toplantı, yaklaşık 6 
saat sürdü.
Başbakan 
Erdoğan'ın grup 
toplantısı nedeniyle 
ayrılmasının ardın
dan süren toplantıya, 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, TBMM Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Koksal Toptan, 
AK Parti Grup 
Başkanvekili 
Sadullah Ergin, 
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Dengir Mir Mehmet 
Fırat, 
AK Parti Ankara 
Milletvekili Haluk 
İpek ve Kastamonu 
Milletvekili Hakkı 
Köylü ile bürokratlar 
ve uzmanlar katıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?

Çiçek, toplantı 
çıkışında yaptığı 
açıklamada, çalışma
da sadece basınla 
ilgili düzenlemelerin 
ele alınmadığını 
belirterek, "Yeni 
TCK'yı genel olarak 
gözden geçiriyoruz" 
dedi.
Çalışmaya daha 
sonra devam edile
ceğini bildiren Çiçek, 
gazetecilerin ısrarlı 
sorularına karşılık, 
"Haber olacak bir 
şey yok" demekle * 
yetindi.
YASA TEKLİFİ 
OLACAK

Alınan bilgiye göre, 
yeni TCK üzerinde 
yapılacak değişiklik, 
AK Parti milletvekil
leri tarafından yasa 
teklifi olarak 
sunulacak.
Basın kuruluşların
dan gelen 18 teklif 
ile Adalet Bakanlığı 
uzmanlarının 
yaptığı çalışma 
karşılaştırılırken, 
basınla ilgili olarak 
3-4 değişiklik yapıl
ması benimsendi; 
"iftira"yı düzenleyen 
maddede değişikliğe 
gidilmemesi 
kararlaştırıldı.

Devlet bakanı 
Mehmet Aali 
Şahin'in geniş bir 
ekiple birlikte uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı sistem 
nihayet sonuçlandı. 
Yeni düzenleme 
yakında hükümet 
gündemine geliyor. 
Kamuya 'tek tip' 
maaş düzeni 
geliyor • 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, özlük 
hakları 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu dışında 
özel kanunlarla 
belirlenen kamu 
çalışanlarının da 
aynı personel 
rejimine tabi olması 
için hazırladıkları 
öneriyi, Bakanlar 
Kurulu'nun 
önümüzdeki hafta 
yapılacak toplan
tısında tartışmaya 
açacaklarını 
bildirdi.
Böyle bir düzenle
menin kendine özgü 

iç dengelerinin 
olduğunu ve bazı 
tereddütleri 
beraberinde 
getirdiğini belirten 
Şahin, "O nedenle 
kararı Bakanlar 
Kurulu'na bıraktık. 
Personel reformuyla 
ilgili hazırladığımız 
tasarıyı ilk Bakanlar 
Kurulu toplantısın
da ele alırken, bu 
öneriyi de toplantı
da değerlendire
ceğiz" dedi. Şahin, 
amaçlarının maaş 
sistemindeki eşitsi
zliğin giderilmesi 
olduğunu ifade etti. 
Tek tip maaş düzeni 
Şahin'in uzmanlarla 
birlikte uzun süredir 
üzerinde çalıştığı bu 
yeni düzenleme, 
Bakanlar 
Kurulu'nda kabul 
edilirse, kamuda 
"tek tip" maaş 
düzeni kurulacak. 
Kamudaki tüm per
sonelin maaş 
düzenlemesi, tek 
yasayla belirlenen 
kriterlere göre 

yapılacak. Derece 
ve kademe farklılık
ları kaldırılırken, 
kamu personeli; 
eğitim düzeyi, 
uzmanlık alanı ve 
görevine göre 15 
gruptadeğer- 
lendirilecek.
Performansa dayalı 
çalışma mekaniz- ; 
ması kurulacak. Bu 
durumda mevcut , 
uygulamaya göre, 
özlük hakları 657 
sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 
dışında özel 
yasalarla belirlenen 
veya desteklenen 
TSK mensubu 
subay ve astsubay, 
YÖK personeli, 
üniversitelerdeki 
öğretim üyeleri, 
hakimler, savcılar, 
Cumhurbaşkanlığı 
ve Meclis personeli; 
Başbakanlığa bağlı 
kurumlarda çalışan
lar da diğer devlet 
memurları gibi aynı 
personel rejimi kap
samında değer
lendirilecek.

TB 
içi 
ya 
ya 
dü 
sa 
ku 
ha 
ide 
Me 
Ku 
ipt 
es 
ba 
Ulı 
so 
Me 
Ku 
ha 
lig 
ce< 
Tü 
Lic 
dü 
bil

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI

Tel: (0.224) 51310 71 - 514 44 44 REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

I Tüı 
I ba 
I güı 
I aç1 
I güı 
I sac 

bin 
Sıc 
der 
İşte 
dur 
Cur 
bul, 
ve > 
yağ 
dun 
doğ

I Par- 
önü 

| gün 
sıca 
batı 
hiss 
azal; 
İstar 
beg 
cede 
sıcal 
günü 
den < 
dere< 
Sıcal 
günü 
İzmir1 
Antal 
derec
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iyOf | Süper Lig’den düşme kalkıyor Barbarosca

Derece 
farklılık- 
rken, 
jneli;
>yî. 
lanı ve 
ire 15 
er-

;a dayalı 
kaniz-. 
ıcak. Bu 
levcut 
a göre, 
rı 657 
»t 
(anunu 
I 
alirlenen 
denen 
ıbu 
stsubay, 
leli, 
srdeki 
deri, 
avcılar, 
^kanlığı 
ersoneli, 
ğa bağlı 
çalışan- 

• devlet

TBMM'ye sunulması 
için hazırlıkları 
yapılan yeni futbol 
yasası ile ilgili olarak 
dün gece geç 
saatlerde Ankara 
kulislerinde ilginç bir 
haberin dolaştığı 
iddia edildi.
Merkez Hakem 
Kurulu seçimlerinin 
iptali için dava açan 

» eski federasyon 
başkanı Kemal

I Ulusu'nun girişimleri 
sonunda iptal edilen 
Merkez Hakem

I Kurulu'nun atadığı 
| hakemlerden dolayı 
I ligin tescil edilmeye

ceği bu sezon 
Türkiye Birinci Süper 
Ligi'nden bu nedenle 
düşmenin kaldırıla-

1 bileceği ileri sürüldü.

Buna göre Türkiye 
Birinci Süper Ligi'ne 
bu sezon çıkmayı 
hakeden 3 takımla 
birlikte Süper Lig 
2005-2006 sezonunda 
İspanya ve İngiltere 
liglerdindeki gjbi 20 
takımla mücadele 
edilecek.
Yeni sezonda Birinci 
Süper Lig'in 20 
takımla oynanması 
için çalışmaların 
başladığı ya Süper

Lig'i 18. sırada bitiren 
tek takımın ligden 
düşerek İkinci Lig A 
Kategorisinden gele
cek 3 takımla sayının 
20'ye çıkarılacağı ya 
da Süper Lig'e çıka
cak 3 takım arasında 
tek devreli lig 
usulüne göre maç 
yapılarak ilk 2 sırayı 
alan takımın Süper 
Lig'e alınacağı iddia 
ediliyor.

Cuma gününe kadar
gibi aynı 
j im i kap- 
sğer- sıcaklık 10 derece düşecek

Barbaros BALMUMCU

Körfezspor - Esnafspor
Bu maçta Körfezspor daha olumlu, daha bilgili oynamaya 

çalıştı. İlk oevrede Körfezspor kalecisinin ceza dışında elle 
tuttuğu top, kural hatası ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

4. ve 60. dakikada Körfez, 49. ve 70. dakikalarda 
Esnafspor, ikişer golle berabere kaldılar.

Körfezspor’lu liboro, senelerin futbolcususun ne gereği 
var, yaptıkların yakışmıyor, hakemler üzerinde saygınlığın 
kalmıyor. ,

İnegöl - Umurspor
İnegöl- Umurspor maçı, İnegölspor’un glibiyetiyle 3-0 bitti

Kumla - Ovaakça
Körfez gazetesinin bu köşesini takip edenler; biz bunu 

biliyorduk, Kumla için bu yazı yazılmıştı diyecekler.
Evet cumartesi günü kendi sahasında Kumlaspor - 

Ovaakça maçı vardı. Kumlasporkadrosunu kurarken bir 
hayli zorluk çektiği görüldü. Kadro noksandı. Kûmla yedek 
oyuncularla maça başladı.

Ovaakça her yönüyle Kumlaspor’dan üstündü. 4. ve 25. 
ve 43. dakikada kalelerinde gördükleri 3 golle mağlup duru
ma düştüler.

Bu mağlubiyetten sonra zannediyorum ki Kumlaspor bu 
sene 1. Amatör Küme lige veda eder. Tabi gene de futbol 
için peşin hüküm yürütmemek gerekir.

Maalesef gözüken köy klavuz istemiyor.

7

\LTI 
'İZ

Tüm yurtta çarşam
ba ve perşembe 
günleri görülecek 
açık hava cuma 
günü yerini etkili 
sağanak yağışa 
bırakacak.
Sıcaklıklar 10 
derece düşecek. 
İşte üç günlük hava 
durumu;
Cuma günü İstan
bul, Ankara, İzmir 
ve Antalya sağanak 
yağmur altında, yur
dun kuzeyi ve 
doğusunda gökyüzü 
parçalı bulutlu. 
Önümüzdeki iki 
günde artacak hava 
sıcaklığı cuma günü 
batı kesimlerde 
hissedilir derecede 
azalacak.
İstanbul'da perşem
be günü 24 dere- 

i cede ölçülecek hava 
sıcaklığı, cuma

: günü 10 derece bir
den azalarak 14 
dereceye düşecek.

I Sıcaklıklar cuma 
I. günü Ankara'da 16, 
| İzmir'de 19, 
I Antalya'da 22 
z dereceye inerken,

Samsun'd.a 29, 
Adana'da 31 ve 
Erzurum'da 21 dere
ceye yükselecek. 
BUGÜN;
Erzurum-Kars 
çevresinde sağanak 
yağmur bekleniyor. 
Trakya ve Kıyı Ege 
parçalı bulutlu, 
İodos şiddetli 
eserken, öğleden 
sonra bulutlanma 
görülecek. Diğer 
yerler az bulutlu ve 
açık.
PERŞEMBE günü 
Kıyı Ege, Edirne ve 
Batı Akdeniz'de 
geceden itibaren 
sağanak yağış 
görülecek.
Marmara, İç Ege ve 
Batı Akdeniz parçalı

bulutlu, diğer böl
gelerimiz az bulutlu 
ve güneşli.
CUMA günü ise yurt 
genelinde etkili 
sağanak yağış var. 
Marmara, Batı ve 
Orta Karadeniz, 
Ege, Batı Akdeniz 
ve İç Anadolu 
sağanak yağmur 
altında, yağışlar 
özellikle Ege, Batı 
Akdeniz, Batı ve 
Orta Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun 
batısında etkili ola
cak. Doğu Akdeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
batısı ve Trabzon 
çevresi parçalı 
bulutlu, diğer yerler 
az bulutlu...

Firmamız Orda Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. 
adına T.C. Maliye Bakanlığı Gemlik Saymanlık 

Mutemetliği Müdürlüğüne düzenlenmiş;
261248 sayılı 2.2.2005 tarihli menkul kıymet alıntısı 

dekontun orjinal nüshası zayi edilmiş olup, 
hükümsüzdür.

ORDA OTOMOTİV YAN. SAN ve TİC. A.Ş.

Bak Bi! Cafe’yi 
Gördünüz mü?

/fer Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

KMrfez
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?

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



Sayfa Hı 220 Nisan 2005 Çarşamba

Doğal yöntemlerle saçlarınızı canlandırın
Sıcak Yağ Tedavisi 
Kurumuş ve yıpran
mış saçları en iyi 
canlandırma yönte
mi zeytinyağı 
tedavisidir.
Saçlarınıza parlaklık 
vermek ve besle
mek için 2 çorba 
kaşığı zeytinyağını 
ısıtın. Bunu yavaş 
yavaş tüm saç 
derinize yedirin. 
Sıcak suda ıslat
tığınız bir havluyu 
sıktıktan sonra bir 
türban gibi başınıza 
sarın. Havlu 
soğurken bu işlemi 
iki veya üç defa 
tekrarlayarak, başın 
yağı iyice emmesini 
sağlayın. Sonra 
saçlarınızı yıka
yarak, iyice duru
layın. Bu bakım 
türü, özellikle çabuk 
kırılan saçlar için 
çok yararlıdır. 
Hintyağı Tedavisi 
Yarım çay fincanı 
hintyağını ısıttıktan 
sonra baş derinizi 
ovarak saçınızın

Erkek çocuğunuz varsa
Çocuk yetiştirmek 
başlı başına büyük 
bir sorumluluk... O 
büyürken, tıpkı bir 
heykeltraşın hamu
ruyla oynaması gibi 
siz de çocuğunuzun 
hayatına şekil veren 
kişi konumunda 
oluyorsunuz. Hatta 
karakterinin oluş
masında da en 
büyük paya anne 
olarak siz 
sahipsiniz hiç 
kuşkusuz.
Üstelik erkek ve kız 
çocuklarının hem 
biyolojik hem de 
ruhsal açıdan birbir- 

। terinden oldukça 
farklı olması işinizi 
biraz daha zor
laştırıyor. Bu neden
le erkek çocuk
larının neler hisset
tiğini ve onlara karşı 
nasıl davranılacağını 
bilmekte yarar var. 
Bu bilinmezlik 
içinde bocalamamak 
için onları daha iyi 

yağı emmesini 
sağlayın. Yavaş 
yavaş tarayacağınız 
saçlarınızı kaynar 
suya batırırıp sık
tığınız havluyla 
sarın. Bu işlemi 
yaptıktan sonra 
yarım saat kadar 
bekleyip şampuanla 
yıkayın. Bu tedavi, 
fazla ince, çabuk 
kırılan, kuru saçlara 
iyi gelir.
Zeytinyağı ve Bal 
Tedavisi
Yarım çay fincanı 
yeşil zeytinyağıyla 
bir çay fincanı 
süzme balı 
karıştırın. Bu sıvıyı 
iyice sallayıp çalka
layın ve bir kaç gün 
dinlenmeye bırakın. 
Daha sonra bu 
karışımı baş 
derişinize ovarak ve 
tarayarak yedirin. 
Ancak bu işlemi 
yaparken tarağın 
dişlerinin baş 
derinize batma
masına özen gös
terin. Başınıza bir 

tanımalısınız. İşte 
size erkek çocukları 
hakkında işinize 
çok yarayacak 
ipuçları;
Erkek çocukları, 
kızlara göre daha 
fazla enerjiye ahiptir 
Erkek çocukları 
kızlara göre %30 
daha fazla kaslı bir 
yapıya sahiptir. Bu 
da erkek çocuk
larının daha güçlü 
olduklarını ve daha 
fazla hareket etmeye 

naylon torba geçir
erek, başın sıcak
lığını muhafaza 
etmeyi sağlayın. 
Karışımı başınızda 
yarım saat beklet
tikten sonra, 
saçlarınızı bol suyla 
durulayın. Bu işlem, 
koyu renk saçların 
ışıltılı bir hal alıp 
parlamasını sağlar.
Protein Tedavisi 

Yumurta ile yapıla
cak protein tedavisi 
hemen hemen her 
tür saç için uygun? 
dur. İki yumurtayı 
çırpın ve içine 
yavaş yavaş bir 
çorba kaşığı 
zeytinyağı, bir 
çorba kaşığı glis
erin, bir çorba 
kaşığı sirke 
(mümkünse elma 
sirkesi) ilave edin. 
Saçınızı bir kez 
şampuanladıktan 
sonra saçlarınıza 
bu karışımı sürüp 
15-20 dakika bek
leyin. Saçlarınızı 
iyice duruladıktan 

ihtiyaç duyduklarını 
gösterir. Erkek 
çocuklarının sahip 
oldukları diğer hor
monlar da hareket 
etme isteklerini art
tırmaktadır.
Etrafı dağıtan ve 
herkese sataşan bir 
çocuk aslında kar
maşayı bilinçli 
olarak yaratmaz. Bu 
onun doğasında 
vardır... Bu durum
da size büyük 
görevler düşmekte
dir. On... kendini 
kontrol etmeyi 
öğretmek, sıkıntı ve 
sinirlerini başka bir 
şeye yönelerek 
gidermeyi göster
melisiniz.
Kısacası içindeki 

enerjiyi daha yarar
ları şeylere harca
masını sağla
malısınız.
Erkek ve kız çocuk
larının beyni aynı 
şekilde gelişmez 
Yapılan birçok

sonra saçlarınızın 
çok kısa sürede 
canlandığını fark 
edeceksiniz. v. 
Kakao Yağı Tedavisi 
Koyu renk saçlı 
kişilerin uygulaya
bileceği bir başka 
bakım yöntemi ise 
aşağıda anlatılan bu 
karışımdır. İçinde 
su kaynayan 
genişçe bir 
tencerenin içine 
daha küçük bir kabı 
oturtun. Yarım çay 
fincanı ayçiçeği 
yağını, 1 çorba 
kaşığı kakao yağını, 
1 çorba kaşığı 
susuz lanolini bu 
ikinci kabın içinde 
eritin. Bütün bu 
yağlar eriyince, kabı 
kaynar suyun için
den ahn ve karışımı 
iyice çırpın. Bu 
karışımdan 1 çorba 
kaşığı kadarını 
alarak buna 1 çorba 
kaşığı su katın, 
iyice karıştırın. Bu 
sıvıyı ovarak 
başınıza sürün ve 

araştırmada erkek 
ve kız çocuklarının 
beyinlerinin doğum
dan itibaren aynı 
şekifde gelişim 
göstermediği 
görülmüştür. Beyin, 
cinsiyete özgü fark
lıklar göstermekte
dir.
Kızlarda her iki 
beyin yarımküresi 
erkeklere oranla 
daha fazla iletişim 
halindedir. Bunun 
sonucunda da kız 
çocukları daha çok 
analiz yapmaya ve 
soru sormaya eğil
imlidirler.
Erkek çocuklarında 
ise sağ beyin 
yarımküresi daha 
belirgin ve keskin 
kararlar alma özel
liğine sahiptir. 
Psikologlar bunun, 
erkek çocuklarının 
matematik ve uzay 
problemlerinde daha 
başarılı oluşunu 
açıkladığı 

bu durumda 15 
dakika ile yarım 
saat arasında bek
leyin. Ardından 
saçınızı yıkayıp 
durulayın. Bu 
tedavi koyu renk 
saçlara yeni bir 
canlılık ve parlaklık 
verir.
Mayonez Tedavisi 
Kuru saçların en 
büyük ihtiyacı saç 
derisinin tıkanmış 
olmasından dolayı 
kaynaklanan yağ 
eksikliğidir. Bu 
açığı gidermek için 
mayonez tedavisi 
uzmanlar tarafından 
önerilen bir bakım 
türüdür. Bir yumur
tayı, 
1 çorba kaşığı 
sirkeyi, 2 çorba 
kaşığı bitkisel yağı, 
işe koyulmadan 
hemen önce 
karıştırarak çırpın. 
Bu karışımı baş 
derinize ovarak 
iyice içirin.
Ardından saçlarınızı 
tarayarak bütün 

görüşünde. 
İki beyin 
yarımküresinde 
konuşmayı sağlayan 
alan, kız çocukların
da %30 oranında 
daha büyüktür. 
Bunun sonucunda 
da erkek çocukları 
genellikle daha geç 
konuşmaya başlar
lar. Hatta daha az 
soru sorar ve 
konuşurlar. 
Bu nedenle erkek 
çocukları daha 
erken konuşmaya 
başlamak için 
teşvike gereksinim 
duyarlar.
Bu noktada onunla 
devamlı konuş
manız, duygularını 
dile getirebilmesi 
için onu 
cesaretlendirmeniz . 
gereklidir, na masal
lar anlatın ve onu 
dinlemek için zaman 
ayırın... İsteklerini 
elde etmek için güç 
kullanmak yerine

karışımın 
saçlarınıza eşit 
yayılmasını 
sağlayın. 15 dakika 
böyle bekledikten 
sonra saçlarınızı 
yıkayarak duru
layın. Bu tedavi baş 
derisine nem 
kazandırılmasına 
yardım eder, kuru 
saçın yağla beslen
mesini sağlar.

dilini kullanması 
konusunda onu- 
özendirin.
Erkek çocukları 
dövüşmeyi sever 
Erkek çocukları, 
doğaları gereği 
dövüşçü bir yapıya 
sahiptirler. Bu agre- 
sif davranış biçimi 
erkeklik hormonuyla 
yakından ilgilidir, j 
Bu yüzden de erkek 

çocukları bir kavga 
sırasında hemen 
dövüşmeye eğilim 
gösterir ve saldır
ganlaşırlar. Onlara, 
bu güdülerini kon
trol altında tutmayı 
öğretmek gerekir. 
Kız çocukları ise 
daha çok dilin 
gücüne güvenirler 
ve konuştukları 
takdirde olaya ege
men olacaklarını 
düşünürler. Ancak 
erkek çocukları gibi 
dövüşen kız çocuk
ları da yok değildir. ||
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Alerjik polenlere dikkat
Devlet Hastanesi 
doktorlarından 
Ahmet Konuş, 
sıcak, kuru, rüzgarlı 
ve fırtınalı günlerde 
atmosferdeki polen 
sayısının artmasıyla, 
alerjik bünyeli olan
larda hastalıkların 
ortaya çıktığını 
söyledi.
Dr. Konuş, bahar 
alerjilerinin sıklıkla 
polen, çimen ve 
yabani otlara karşı 
geliştiğini belirterek, 
"Bu kişiler yılın 
diğer mevsimlerinde 
önemli bir problem 
yaşamazken, her yıl 
belirli aylarda 
tekrarlayan 
şikayetlerle doktor
lara başvurmak 
zorunda kalıyor. 
Astım, saman nezle
si, ürtiker bahar 
mevsiminde en sık

görülen alerjik 
hastalıkları arasında 
yer alıyor.
Allerjik rhinokon- 

joktivit de denen bu 
hastalıkların başlıca 
emareleri öksürme, 
nefes tıkanıklığı, 
burun akıntısı, 
hapşırma, gözlerde 
ve burunda kaşıntı, 
göz altında halkalar, 
ciltte kızarma ve 
kaşıntı olarak göze 
çarpıyor" dedi. 
Dr. Konuş, bahar 
mevsimi boyunca 
polenlerin insanlarla

beraber olacağını 
kaydederek, 
"Onlardan tamamen 
korunmak kolay 
değil. Ancak bazı 
tedbirler alarak 
muhtemel riskleri en 
aza indirmek zor 
değil. Her şeyden 
önce insanın hangi 
polenlere karşı aler
jisi olduğu bilinmeli 
ve bunlardan uzak 
durulmalı. Evlerin 
kapı ve pencereleri
ni sıkıca kapatın. 
Ev ve arabalarda 
polen filtreli

SİnJma$|^dA^^SIKLET6ÜNLUGÜ'ROBOTLAR
BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

, ATLAS 
SİNEMASI’NDA 

BU HAFTA
HALKA 2 ■ ROBOTLAR

Rez. Tel: 512 03 46

klimalar kullanın. 
Sabahın erken saat
lerinde, sıcak, kuru 
ve fırtınalı havalar 
gibi polenlerin 
yoğun görüldüğü 
havalarda 
mümkünse dışarıya 
çıkmayın. Mutlaka 
dışarı çıkmak 
gerekiyorsa ağzı ve 
burnu kapatan 
maskelerden 
yararlanın.
Açık havada spor ve 
egzersizlerden, ağaç 
ve çimenlik yerler
den uzak durun. 
Dışarıda mutlaka 
güneş gözlüğü kul
lanın ve eve gelince 
gözlüğünüzü bol 
suyla yıkayın.
Günlük kıyafet
lerinizi yatak odası 
dışında bir yerde 
hemen değiştirin" 
diye konuştu.
Çeşitli ilaçlar ile 
polen alerjisinin' 
kontrol altına 
alındığını söyleyen 
Dr. Konuş, "Verilen 
ilaçların her yıl 
düzenli olarak kul
lanılması gerekir. 
Ancak ilaçlar aler
jinin sürdüğü 
zamanda 
geçerli olur.

3e$ kilo verinII H II II omrunuzu uzatın
Bilimsel araştırmalara göre beş kilo veren 
kişinin ömrü üç, dört yıl uzuyor. Beş kilo
luk kayıp, şeker hastalığı oluşma 
olasılığını yüzde 50, şeker hastalığına 
bağlı ölümleri de yüzde 40 azaltıyor. 10 
kilo verilmesiyle ise: 
10 kilo verilmesiyle ise: 
Herhangi bir sebepten ölüm olasılığı 
yüzde 20 
Kansere bağlı ölüm olasılığı yüzde 37 
Kansere yakalanma olasılığı yüzde 40 
Kalp hastalığına bağlı ölüm olasılığı 
yüzde 15 
Kişilerin genel hastaneye yatış.ihtimali 
yüzde 25 azalıyor. Yaşam süresi ise beş, 
altı yıl uzuyor.
Araştırmalar, son yıllarda özellikle 
gelişmiş ülkelerde şişman insan sayısın
da hissedilir bir düzeyde artış olduğunu 
gösteriyor.
ABD ve İngiltere ise Dünya Sağlık 
Örgütü'nün gündeminde ilk sıralarda yer 
alan obeziteye en sık rastlanan ülkelerin 
başında yer alıyor.
Şişmanlık Neden Artıyor?
"Teknolojinin ve bilimin ilerlemesi, 

ekonomik düzelmeler insanların daha 
rahat ve hareketsiz bir yaşama itmiştir. 
Buna fast food tarzı beslenme alışkanlık
ları da eklenince şişmanlık kaçınılmaz 
olmaktadır." "Ülkemizde de şişman insan 
sayısında hissedilir bir artış gözlenmekte
dir. Ülkemiz insanının hamur işi ve tatlıya 
olan bağlılığı açısından tarihsel bir . 
geçmişinin olduğunu da hesaba katılırsa 
gelecekte ciddi bir şişman popülasyonu 
ile karşı karşıya kalacağımız kesindir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
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.Savcıhğı 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-Esada|j 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 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 işlet 51345 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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25
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Nema Misi alanlara müjde!
Ziraat Bankası'nın 
verdiği nema kre
disini kullananlara 
sürpriz fark ödeme
si yapılıyor.
1.3 milyon kişinin 

yararlandığı uygula
mada 1 milyarlık 
kredi çeken tüketi
cilere fark 
ödenecek. İşte 
ayrıntılar...
1.3 milyon kişinin 
yararlandığı uygula
mada I milyar liralık 
kredi çeken bir hak 
sahibi yaklaşık 75 
milyon lira (Kredi 
tutarı arttıkça fark 
miktarı da arüyor) 
fark alıyor. Aynı hak 
sahipleri, nema 
ödemelerinin bite
ceği 2006 
Haziram'na kadar 
her üç ayda bir ben
zer tutarda kredi 
farkını da Ziraat 
Bankası 
şubelerinden tahsil 
edebilecek. Hak 
sahipleri krediyi 
kullandıkları Ziraat 
Bankası şubesine 
kimlikleriyle birlikte 

EN UYGUN FİYATLARLA

Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
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3/B GEMLİK 
(0.224) 513 96 83 : (0.224) 513 35 95

giderek ödemelerini 
alabilecek. Banka, 
ödemeler sırasında 
kredi müşterileri 
için hazırladığı 
hesap cüzdanlarını 
da dağıtıyor.
Böylece önümüzde
ki dönemde nema 
farklarının bu cüz
danlar aracılığıyla 
çekilebilmesine 
olanak sağlanıyor. 
Paralar bekliyor 
sahibinin haberi 
yok 
Ziraat Bankası'nın 
nema kredisi kul
lanana her üç ayda 
bir fark ödemesi 
yapmasının sebebi, 
kredinin kullanım 
şeklinden kay
naklanıyor. Kredi 
verirken hem müşü- 
terinin nema tutarı, 
hem de kendi limit
lerini göz önünde 
bulunduran banka, 
hak sahiplerinin 
devletten olan ala
cağını tam karşılay
acak miktarda kredi 
kullandırmadı. 
Örneğin kişinin altı

taksit alacağı 
varken son alınan 
taksidin beş kat 
üzerinden kredi ver
ildi. Böylece faizler 
de düşüldüğünde 
çekilen kredi tutarı 
ile kişinin devletten 
olan alacağı arasın
da bir fark ortaya 
çıktı.
Yani hak sahibinin 
içeride parası kaldı. 
Ancak sorun bu 
farkların ödenmesi 
sırasında çıkti. 
Çünkü kredi 
dağıtılırken 
yaşanan izdiham 
nedeniyle birçok 
müşteriye devletten 
daha alacağı^ 
olduğu ve bu fark
ların da üç ayda bir 

ödeneceği yeter
ince anlatılamadı. 
Kredi çekilirken 
çoğu kişi nema ala
cağının kapandığını 
düşündü. Fark bek
lentisi içinde olan
lar ise söz konusu 
ödemleri geri kalan 
altı taksit bittikten 
sonra, yani Haziran 
2006'dan itibaren 
alacağı yönünde 
bilgilendi.
Bu yüzden kredi 
kullanan onbinlerce 
kişinin Ziraat 
Bankası'nın farkları 
dağıtmaya 
başladığından ve 
her üç ayda bir 
farkları alacakların
dan haberi bile 
olmadı.

Oyuncu Talat 
Bulut’dan şok 
sözler “Hülya 
Avşar kendisini 
geliştirmedi..” 
Sinemanın az, 

ama öz konuşup, 
düşündüğünü 
cesurca söyleyen 
sanatçılarından biri 
olan Talat Bulut, 
geçen gün yaptığı 
açıklamada Hülya 
Avşar’ı âdeta yer
den yere vurdu. 
Filmlerinde bir 
türlü gişe başarısı 
yakalayamayan 
Avşar’ın suçu hep 
başkalarına yükle
mekle bu işten 
sıyrılamayacağını 
söyleyen Talat 
Bulut, bir TV 
kanalına yaptığı 
çarpıcı açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: 
“Karanfilli Naciye” 
adında bir film çek
miştik, sonuç hüs
ran oldu.
Sinemada jön yok 
şeklinde açıklama 
yapması ise tam 
bir cehalet örneği.”

Anı 
ma 
İst

Talat Bulut, oyun
culuk konusunda 
da Hülya Avşar’ın 
yeterli olmadığını, 
sinemaya girdiği 
1980’li yıllardan 
beri kendisini hiç 
geliştirmediğini, 
vücut dilini ve 
sesini kullanmayı 
beceremediğini de 
söyledi. Halen 
“Saklambaç” adlı 
dizide birlikte 
oynadığı Sibel 
Çan’ın oyuncu
luğunun Hülya 
Avşar’dan daha iyi 
olduğunu iddia 
eden Talat Bulut, 
bu konuda şöyle 
konuştu: “Sibel 
Çan’ı öteden beri 
izliyorum.
Vücut ve ses dilini 
Hülya Avşar’dan 
daha iyi kullanıyor. 
Diyalog tayming- 
leri de iyi.”

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ
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İllerin Süper Amatör kümelerinde dereceye giren takımlarının üçüncü lige yükselme maçları başladı

Üçüncü lift yükselme maçları Gemlik'te oynanıyor
Amatör kümelerinde dereceye giren takımlarının üçüncü lige yükselme maçları başladı. Gemlik'te oynanan 
maçlarda Kocaeli Suadiyespor, Yalova tavşancıl'ı 4-0 yenerek evine gönderirken, Çanakkale Bigaspor rakibi 
İstanbul Zara Ekinlispor'u 1-0 yenerek tur atladı.____________________ Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
21 Nisan 2005 Perşembe gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Sağlık Ocağında bjr 
doktor açığa alındı

Gemlik Merkez Sağlık Ocağında görevli 
bayan doktor F. D’nin vefat eden bir vatan
daşın yakınlarına ölüm belgesi vermek için 
100 milyon lira istemesi başına iş açtı. 
Vatandaşın doktoru şikayet etmesi üzerine 
doktor hakkında Kaykamamlıkça soruştur
ma açıldı. Doktor F. D. soruşturma sonuna 
kadar görevinden açığa alındı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, daire müdür ve amirleriyle yaptığı toplantıda sert çıktı

“Yetkilerimi kullananlar var”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Kaymakam Mehmet Baygül’den uyarılafFf
1. Vatandaşa bugün git yarın gel denm îyecek,

W"

2. İmza defterleri düzgün tutulacak. I
3. Çalıştıkları yeri ‘Dingonun Ağırı’ zanrı
4. Benim yetkilerimi kullanan daire müc

Kaymakamdan uyarılar
Dün, İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül 

başkanlığında devlet daireleri müdürleri ve 
amirleriyle yapılan aylık toplantının esinti
leri biraz setçeydi.

Altı ay önce Çeşme Kaymakamlığından 
ilçemize atanan Mehmet Baygül’ün bu 
toplantıda ilçenin birçok sorununa vakıf 
olduğunu gördük.

Kaymakam herşeyden önce, kamu 
dairelerindeki personelin çalışmaları 
hakkında olumlu gözlemlerde bulunmuş.

Ne diyor sayın Baygül müdürlerine, 
“Kendini benim yerime koyanlar var!”
Yani, yetkisi olmadığı halde Kaymakamın 

yetkilerine kullananların olduğunu vurgu
luyor. .

Vatandaşa iyi davranamadığını söylüyor.
Memurların göreve geliş gidişlerininin 

düzenli olmadığını bildiriyor. Dairelerin 
“Dingo’nün ağın”na döndürülmemesini 
istiyor..

Sağlık sorunlarından, milli eğitim sorun
larına değin her konuda çalışma 
arkadaşlarını uyarıyor ve “hata yapanı af 
etmem” diyor.

Bunca yıldır kullanılan kütüphanemize 
gerçekçi yaklaşıyor ve “Burası sanki ceza- 
evi"diyor.

Böyle Kaymakam ilk kez gördüm.

I Teşhisler doğru, sonuçları hep birlikte 
göreceğiz.

5. Bazı görevliler, vatandaşlar arasında
6. Proje üretmeliyiz.
7. Personeline söz geçiremeyen yönetil
8. Hata yapanı kesinlikle af etmem.
9. Böyle Halk kütüphanesi olmaz, sank cjgg

Gürcistan'dan 
23 Nisan için 
geldiler
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinliklerine 
katılmak üzere 
Gürcistan'ın Acara böl
gesinden 5 öğretmen ve 
41 öğrenci ilçemize 
geldi. Gürcü Konukları 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen karşıladı.

Haberi sayfa 4’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Doğalgaz töreninde 
verdiği müjdeye açıklık getirdi. Hayaller gerçek olacak

Körfezde teleferik turu
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 
Turgut, ilçe 
ekonomisine 
turizmden 
daha fazla 
girdi sağlan
ması amacıyla 
Körfez'e bir 
havai hat pro
jesi hazır
ladıklarını 
söyledi. 
Seyfettin 
Şekersöz’ün 
Haberi 
sayfa 4’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
TSO Gazi İlköğretim Okulunda veliler gözleme yaparak, okula gelir sağladık

Gürhan ÇETİNKAYA

Denizden tavaya... Başladı oynamaya..
Bir çoğumuz, özelikle alkolü seven

ler "Denizden babam çıksa yerim" 
deriz.

Hele o billur gibi rakının yanında 
balık keyfi alemin bir başka güzel 
enstantanesidir.

Kızartması, buğulaması, mangalı, 
filetosu, lakerdası, hatta ve hatta 
turşusu yapılanları bile var.

Bir başkadır denizden çıkanı 
yemenin zevki,körfezin ucu Gemlik'te.

Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili 
olmasına rağmen balık ve deniz ürün
lerinin tüketim oranı oldukça düşük. 
Kirlenen denizler, nehir ve göllerin 
yanısıra bilinçsiz yapılan balık avcılığı, 
balıkların sağlıksız ve bilinçsiz 
koşullarda bekletilmesi, tüketiciye 
zamanında ulaşamaması gibi faktörler 
de bunda önemli bir rol oynuyor.

Ama direnen balıkçılarla direnen 
balık türleri sayesinde balıkla - insan 
ilişkisi sürüyor.

Balıkçılık Gemlik'te hala önemli bir 
gelir kaynağı..

Bir çok aile geçimini balıkçılıkla 
sağlıyor.

Meşakkatli, tehlikeli ama bir o kadar 
da heyecan verici denizde balık 
yakalamak.

Yemek ise çok kolay.
Evde yemesi keyifli olsa da bir 

balıkçıda balık yemek ayrı bir zevktir.
Hele de salaş bir ortamda...
Belediye Balık Hali'nde oluşturulan 

salaş balık lokantaları lezzeti ucuza 
sunuyor.

Balık halindeki lokantaların özelliği 
mevsim balıklarının tüm çeşitlerini - 
bulundurmaları.

Hem de günlük.. Bu tür lokantalarda 
"küçük balık" (gümüş, hamsi, istavrit) 
yemek isteyen de muradına eriyor.

Kim başlattıysa aklına sağlık.
Bir hayli uğraştılar ama başardılar. 
Önceki akşam balık haline uğradım. 
Sandalyeler dolu dolu..
Hafta içinde böyle hafta sonu kim- 

bilir nasıl olur ?
Oradaki kalabalıkları görünce, bir 

Gemlikli olarak çok mutlu oldum çook.
Balık deyince taze balığın nasıl 

anlaşılacağına dair bir iki ip ucu ver
meden olmaz?

* Gözleri saydam, parlak ve dışa 
bombelidir.

* Eti diri ve serttir. Üzerine parmakla 
bastırdığınızda çukur kalmaz.

* Pulları düz, sıkıca, derisine yapışık 
ve parlaktır.

* Solungaçları parlak kırmızı renkte
dir.

* Kuyruğu gevşekçe sallanmaz.
* Suya bırakıldığında dibe çöker.

Anneler yaptı çocuklaryei
Okul aile birliği üyelerinin gerçekleştirdiği Gözleme Günü'nde öğrencileı 

satın aldıkları gözlemelerle hem karınlarını doyurdular, 
hem de okullarına katkıda bulundular

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
bahçesine 
ocaklarını 
kuran anneler, 
yaptıkları 
gözlemeleri 
satarak okula 
gelir sağladılar. 
Okul aile birliği 
üyelerinin 
gerçekleştirdiği 
Gözleme 
Günü'nde öğren
ciler satın aldık
ları gözlemelerle 
hem karınlarını 
doyurdular, 
hem de okulları
na katkıda 
bulundular.
Okul bahçesinde 
sabahın erken 
saatlerinde 
başlayan hazırlık
ların sonunda 
hazırlanan 
gözlemeler, 
yakılan ocaklarda 
pişirilerek 
yenecek 
duruma getirildi. 
Teneffüs zilinin 
çalmasıyla 
bahçeye dolan

Bak Bi! Cafc'de 
Hamburger yediniz mi? 

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

SAHİBİNDE* 

SATIL»

İlk Sahibinden 
Satılık 2001 Mo<^ 

Mazada 323 

familio 1500 

Motor, 50 bin Hu1, 

Tel:(0.532)2629H
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İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, daire müdür ve amirleriyle yaptığı toplantıda sert çıktı

“Yetkilerimi kullananlar var”
Kaymakam Mehmet Baygül’den uyarılar:
1. Vatandaşa bugün git yarın gel denmeyecek.
2. İmza defterleri düzgün tutulacak.
3. Çalıştıkları yeri ‘Dingonun Ağırı’ zannedenler var.
4. Benim yetkilerimi kullanan daire müdürleri var.

5. Bazı görevliler, vatandaşlar arasında ayrıcalık yapıyor.
6, Proje üretmeliyiz.
7. Personeline söz geçiremeyen yöneticiler var.
8. Hata yapanı kesinlikle af etmem.
9. Böyle Halk kütüphanesi olmaz, sanki cezaevi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’in genel 
sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını 
belirlemek, görüş 
alışverişinde 
bulunmak amacıyla 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
müdür ve amir
leriyle yapılan 
toplantıda konuşan 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
işini yapmayanlar 
için uyarıda bulun
du.
Çalışma

’ arkadaşları arasın
da vatandaşa 
"Bugün git, yarın 
gel" felsefesiyle 
hareket edenlerin 
olamayacağını 
belirten Kaymakam 
Baygül, "Durum 
cetvelleri dahi 
düzgün tutulmuyor. 
İstediğim saatte 
elime geçmiyor. 
Çalıştıkları yeri 
'Dingonun ahırımı 
zannediyorlar' di 
yerek bazı kamu 
kuruluşunda 
çalışanları sert bir 
şekilde uyardı. 
Devlet dairelerinde 
vurdumduymaz 
lığın ileri boyutlara 
geldiğini de 
söyleyen Baygül, 
"Bazı daire müdür
leri benim yetkileri
mi kullanarak per
sonel atamasına 
bile gidebiliyorlar" 
dedi.
İZNE AYRILIYOR 
Bir süre sonra 10 
gün izine ayrıla
cağını bildiren 
Kaymakam Baygül, 
şu anda ilçede sta
jyer Kaymakamlık 
yapan Recai

I; Kara'nın vekalet 
। edeceğini

ilçe Kaymakamı Mehmet Baygül, daire müdür ve amirleriyle yaptığı toplantıda, per
soneline söz geçiremeyen yöneticilerin bulunduğunu söyledi. Baygül, devlet 
dairelerinde vatandaş iyi davranılmasını ve ayrımcılık yapılmamasını da istedi.

bildirerek 
"Arkadaaşım, 
benim yetkilerime 
sahip olarak görev 
yapacak. Herkesin 
kendisine yardımcı 
olmasını istiyorum" 
dedi.
Daire amirlerinin 
çalıştırdıkları per
soneli düzenli 
olarak takip etmek
le yükümlü olduk
larını ifade eden 
Kaymakam Baygül, 
"Devlet 
dairelerinde çalışan 
personelin önünde 
kimin olduğunun 
bilinmesi gerekir. 
Vatandaş kiminle iş 
yaptığını görmeli." 
dedi.
TASARRUFUMDA 
OLAN İŞLER 
YAPILIYOR 
"Benim tasarrufum
da olan işleri, bazı 
arkadaşlarımın 
yaptığını görüyo
rum ve yapılanların 
bilgisizlikten kay
naklandığını

sanıyorum.
Ben, başarıyla 
başarısızlığı pay
laşan insanım. 
Bunun için 
arkadaşlarımdan 
itinalı çalışma isti 
yorum." dedi.
Kamu görevlilerinin 
vatandaşa iyi 
davranmak zorun 
da olduklarını da 
söyleyen Baygül, 
“insanlar arasında 
kesinlikle ayırım 
yapmayacaktır. 
Bazı 
arkadaşlarımın 
ayırım yaptıklarını 
görüyorum. Bu 
kişiler hoşgörü 
sınırlarını zorla
masınlar. 
Personeline söz 
geçiremeyen, 
onları yönete
meyen yöneticiler 
var.
Hata yapanları 
kesinlikle affet
mem." diye 
konuştu.
Sevgi, saygı ve 

hoşgörü içerisinde 
iyi projeler 
üretilmesini isteyen 
Kaymakam Baygül, 
devlet imkanıyla 
yapılan projelerin 
20 yılda ancak biti 
rildiğine dikkat . 
çekerek 
"Hayırsever insan
larımızı bu yöne 
çekmeliyiz.
Eğitimde açığımız 
var. Bu yönde pro
jeler üretebiliriz. 
Ayrıca, Tarım'da 
neler yapabiliriz. 
Nasıl daha iyi ürün 
alabiliriz. Arıcılık 
nasıl yaparız gibi 
fikirler üretelim" 
dedi.
ilçede Sağlık soru
nun da bulunduğu
na dikkat çeken 
Kaymakam Baygül, 
ilçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman'ın eski 
jandarma binasının 
takas yoluyla verile 
rek sağlık ocağı 

yapılabileceğini 
söyledi.
Önerinin değer
lendirileceğini 
söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
şimdiye kadar yap
tığı gezilerin ziyaret 
amaçlı olduğuna 
dikkat çekerek 
"Bundan sonraki 

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Çürük
Kamu binalarının yüzde 75’i 
çürükmüş!
Toplum çürümüşse, binaları 
nasıl sağlam olur ki?

gezilerim kesinlikle 
denetim için ola
caktır." dedi. 
Hükümet Binası 
için Asansör yapıl
ması sözünü de 
verdiğini hatırlatan 
Kaymakam Baygül, 
bu konuda çalışma 
yapılması için 
Malmüdürü'ne emir 
verdi.
İlçe Kütüphanesi 
içinde görüşlerini 
belirten Baygül, 
"Böyle kütüphane 
olmaz. Sanki ceza
evi" benzetmesi 
yaptı, 
TASARRUFA 
UYULACAK 
Daire müdürlerinin 
kesinlikle tasarruf 
tedbirlerine uyarak 
çalışmalarını 
isteyen Baygül, 
"Devletin malını 
kendi malımız gibi 
kullanmalıyız." 
dedi.
Toplantının kalan 
bölümünde ise 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, daire 
müdürlerinin birim
leri için ihtiyaç ve 
sorunları hakkında 
bilgiler aldı.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Doğalgaz töreninde 
verdiği müjdeye açıklık getirdi. Hayaller gerçek olacak

Körfez’de teleferik turu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilçe ekonomisine 
turizmden daha 
fazla girdi sağlan
ması amacıyla 
Körfez'e bir havai 
hat projesi hazır
ladıklarını 
söyledi.
Başkan Turgut, 
balık halinin 
olduğu noktadan 
Kayıkhane'ye 
kadar uzanacak 3 
kilometrelik havai 
hattın yapımı için 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Uludağ'daki tele
ferik projesini 
üstlenen 
Dopemmayr fir
masıyla bir 
görüşme yaptık
larını bildirdi. 
TURİZM AMAÇLI 
Hattın tamamen 
turizm amaçlı ola
cağını, 4 veya 6 
kişilik kabinlerle 
çalışacağını anla
tan Başkan 
Turgut, şunları 
söyledi :

"Bu havai hattın 
bir örneğini 
kardeş kentimiz 
olan Romanya'nın 
Köstence ili 
Navodari 
ilçesinde gördük. 
Bir benzerini de 
Gçmlik'e 
kazandırma 
konusunda karar
lıyız. Hat çok yük
sekten geçmeye
cek.
Belki binaların

biraz üstünden 
geçecek ama 
insanlar Körfez'i 
rahatlıkla izleye
bilecekler.
Bunun yanı sıra 
Körfez'i adeta bir 
göle 
dönüştürmek 
istiyoruz." dedi. 
Denize fıskiyeler 
koyacaklarını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
"Bu projeyi haya

ta geçirirsek 
Gemlik bir turizm 
kenti olacak. 
Artık, Gemlik bir 
merkez ilçe 
olarak Bursa 
halkına da hizmet 
verecek" şeklinde 
konuştu.
Turgut, hayal 
sanılan projelerin 
geerçekeleşebile- 
ceğini bunu 
halkın göreceğini 
söyledi.

Bursa’da kaçak] 
yıkımda olay çıt
Bursa'da, kaçak 
binaların yıkımı 
sırasında olay 
çıkartan 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım 
Belediyesi 
tarafından Ulus 
Mahallesi'nde 
kaçak yapıldığı 
gerekçesiyle 9 
bina ekiplerce 
yıkıldı. Yıkım 
esnasında Çevik 
Kuvvet Şube 
Müdürlüğü ve 
Yıldırım İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler 
geniş güvenlik 
tedbiri aldı.
Yıkımı engellem

eye çalışarak, 
belediyenin doz
erine taş attıkları 
öne sürülen 14 
kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına 

alınanlardan 8'i I 
serbest 
bırakılırken, 
görevli 
memurlara 
mukavemet ettik
leri ve görevi I 
engelledikleri 
iddiasıyla 
aralarında
Ulus Mahalle 

Muhtarı Fesih 
Güler'in de 
bulunduğu 6 kişi 
polis merkezine I 
götürüldü. < I 
Haklarında 
tahkikat evrakı 
hazırlanan 6 kişi, I 
Yavuzselim Polisi 
Merkezi'nde 
ifadesi alındıktan I 
sonra serbest I 
bırakıldı. Yıldırım I 
Belediyesi yet 
kilileri, yıkımların I 
devam edeceği- I 
ni, kaçak 
yapılara taviz 
verilmeyeceğini I 
açıkladı .(Bha)

Gürcistan’dan 23 Nisan için geldiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 
etkinliklerine katıl
mak üzere 
Gürcistan'ın Acara 
bölgesinden 5 
öğretmen ve 41 

öğrenci geldi. 
Kafileyi İskele 
meydanında 
karşılayan 
kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Gürcü öğretmen
lere çiçek verdi. 
İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura ve 
Veysel Özmen'in 
de bulunduğu 
karşılama 
töreninde, Gürcü 
öğrenciler Gazi 

İlköğretim Okulu 
Kılıç Kalkan ekib
inin gösterilerini 
izlediler.
24 Nisan'a kadar 
ilçede misafir 
olacak Gürcü 
öğrencilerden 
21'i Gazi İlköğre
tim Okulu öğren
cilerinin misafiri 
olurken 20'si 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
velilerinin yanın-

Kaymakam Mehmet Baygül, 23 Nisan törenleri için ilçemize 
gelen Gürcü öğretmenlere çiçek vererek ‘hoşgeldiniz’ dedi.

da kalacaklar. 
Öğretmenlerin 
Öğretmenevi'nde

misafir edilecek 
kafilede küçük 
öğrenciler

arkadaşlarını 
alarak evlerinin 
yolunu tuttular.
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İllerin Süper Amatör kümelerinde dereceye giren takımlarının üçüncü lige yükselme maçları başladı

İkinci Lijj'e yifeelm maçları Gemlik'te oynanıyor
n,

3
at ettik* 
evi
leri

aile 
jsih

j 6 kişi 
tezine

/rakı 
ı 6 kişi, 
n Polis 
ie 
ıdıktan 
jest 
'ıldırım 
i yet 
ımların 
aceği-

ıviz 
yeğini 
3ha)

Seyffettin ŞEKERSÖZ

İllerin Süper 
Amatör 
kümelerinde dere
ceye giren takım
larının üçüncü 
lige yükselme 
maçları başladı. 
Gemlik'te 
oynanan maçlar
da Kocaeli 
Suadiyespor, 
Yalova tavşancıl') 
4-0 yenerek evine 
gönderirken 
Çanakkale 
Bigaspor rakibi 
İstanbul Zara 
Ekinlispor'u 1-0 
yenerek tur atladı. 
İlçe Atatürk 
Stadında oynanan 
ilk maçta Kocaeli 
Suadiyespor, zayıf 
rakibi Yalova 
Tavşancıl önünde 
ilk yarıyı 45.nci

dakikada Özer'in yatışan taraftar
ayağında bulduğu ların kavga
golle 1-0 önde etmeleri önlendi.
kapadı. BİGA TUR ATLA
İkinci yarıda da DI
üstünlüğünü Günün ikinci
koruyan maçında ise
Şuadiyespor, 53'te Çanakkale
Özerle durumu 2- Bigaspor ile
0 yaparken 70’te İstanbul Zara
Volkan Durumu 3- Ekinlispor
O'a taşıdı. Günün karşılaştılar.
golcüsü Özer, Büyük mücadele
78'de içinde geçen
Suadiyespor'u 4-0 maçta tek gol ilk
öne geçirdi ve yarıda geldi.
maçta bu skorla Bigasppr'lu Cem
bitti. 36.ncı dakikada
Maç esnasında uzaktan attığı
Kocaelili taraftar şutla takımını 1-0
ların Bursaspor öne geçirdi.
aleyhine yaptıkları İkinci yarıda iki
kötü tezahürat tarafta gol ata-
tribünlerde mayında maç
gerginliğe yol Bigaspor'un 1-0
açtı. Polisin üstünlüğüyle son
müdahalesiyle buldu.

Maç esnasında Kocaelili taraftarların Bursaspor aleyhine 
yaptıkları kötü tezahürat tribünlerde gerginliğe yol açtı.

PIRELLFDE KAMPANYA
er

STOKLARLA
SINIRLIDIR

ını 
irinin 
tular.

emiz® 
’ dedi.

KAMPANYAMIZ

OZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

I ■ n p । Körfez Bay taş Sitesi altı GEMLİK
11K C LLI Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83

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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Berlusconi dün istifasını 
sunacağını açıkladı

T

Ermeni Mdalanna ABD’ta tt
İtalya Başbakanı 

Silvio Berlusconi, 
dün istifasını İtalya 
Cumhurbaşkanı 
Carlo Azeglio 
Ciampi'ye 
sunacağını açık
ladı.
Berlusconi, yaşan
makta olan 
hükümet Krizini 
çözmek amacıyla

istifa edip, • uygun olarak yeni
hükümet ortak- bir hükümet kur
larının görüşlerine mak istiyor.

BURSA HAKİMİYET 
İVE KENT .

GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM 

ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM 1 
k TEL : (0.224) 513 96 83 ■

BAYRAM OĞLU’N DAN 
ŞOK KAMPANYA !

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 -„ÇjHAZLAR
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

ABD'de 32 sen
atör ve 175 mil
letvekili, Başkan 
George W. 
Bush'tan, 24 
Nisan tarihinde 
Ermenilerin 
soykırım iddiasını 
tanıması 
talebinde 
bulundu.
ABD Kongresi'nin 
üst kanadı olan 
100 sandalyeli 
Senato'da, 
başlarını 
Demokrat Parti 
New Jersey 
Senatörü 
Jon Corzine ve 
Cumhuriyetçi 
Parti Nevada 
Senatörü John 
Ensign'in çektiği 
32 üye, 
Ermenilerin sözde 
soykırımın anma 
tarihi olarak kabul 
ettiği 24 Nisan'da 
Bush'un yapacağı 
açıklamada, 
"Ermeni

*****•*
soykırımını" tanı
ması çağrısında 
bulunan bir mek
tubu Beyaz 
Saray'a gönderdi. 
Aynı şekilde, 
Kongre'nin alt 
kanadı olan 435 
sandalyeli 
Temsilciler 
Meclisi'nin 175 
üyesi de, Bush'u 
sözde soykırımı 
tanımaya çağıran 
ve kısa süre 
içinde Beyaz 
Saray'a iletilecek 
bir mektubu imza
ladı.
Ermeni lobisinin

girişimiyle geçen 
'yıl Nisan ayında
Senato'dan 
Bush'a gönderilen 
benzer bir mek
tupta 22 sen
atörün, Temsilciler 
Meclisi'nden gön
derilen mektupta 
169 milletvekilinin 
imzası yer almıştı. 
VVashington'daki 

gözlemciler, 
Başkan Bush'un 
bu yılkı* açıkla
masında da sözde 
soykırım iddi
alarını tanımasının 
beklenmediğini ; 
belirtiyorlar.

bırakmama yemini
Lübnan'daki 
HiZbullah 
örgütünün lideri 
Şeyh Haşan 
Nasrallah, BM 
Güvenlik 
Konseyi'nin 
silah bırakmaları 
yönündeki 
talebinin "anlam
sız" olduğunu 
belirterek, İsrail, 
Lübnan'ı tehdit 
ettiği sürece 
silah bırakmaya
caklarını söyledi. 
Nasrallah, ulus
lararası basın 
örgütüyle yaptığı 
söyleşide, Suriye 
destekli

hareketin, 
Lübnanlılar 
tarafından meşru 
bir direniş 
örgütü olarak 
kabul edildiğini 
kaydetti.
Nasrallah, 
"Direnişin iki 
nedeni olduğunu 
söyleyebilirim:

işgal altındaki 
topraklar ve 
saldırı tehdidi. 
Saldırı tehdidi 
yok olduğunda 
ve işgal altında 
toprak 
kalmadığında, 
direniş için de 
sebep kalmaz" 
dedi.
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talihti süresi uzatıldı Seyanname verme dönemi uzadı
BM kararı kap
samında başta ABD 
olmak üzere mütte
fik ülkelerin kul
lanımına açılan 
İncirlik üssünde 
görev süresi, bir yıl 
daha uzatıldı. İncir
lik izni Haziran'da 
doluyordu.
Hükümet, süre dolu- 
muna iki ay kala 
iznin mevcut karar 
kapsamında süresi
ni uzattı.
Hükümet yetkilileri 
kararın ABD'nin 
İncirlik üssünün kul
lanımına ilişkin yeni 
talepleriyle ilgisi 
olmadığının altını 
çizdi.
CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol, 7 nisanda 
hükümetin ABD'nin 
İncirlik üssü 
konusundaki talep
lerine ilişkin olarak 
Meclis'e bilgi ver
mesini istemişti. 
Kemal Anadol, İncir-

ŞENEN Sldvlteta'M 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları
* ip Ağ 

Fanya
✓ Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

✓ Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

vetliğerBiakemelerilehiımeliniıdeyiı

I tein
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

lik'in bir NATO üssü 
olduğunu belirterek, 
SEİA Anlaşması'nın 
NATO'nun İncirlik'i 
kullanmasına dönük 
olduğunu 
söylemişti.
Günümüzde 
NATO'nun konumu
nun ve şeklinin 
değiştiğini belirten 
Anadol, "İncirlik'i 
kullanmak isteyen 
NATO değil, 
ABD'dir. ABD, İran'a 
ve Suriye'ye dönük 
tecavüzleri için bu 
üssü kullanmak 
istiyor olabilir. 
Anayasamıza göre 
yabancı asker 
bulundurmaya izin 

verme yetkisi 
Mecliş'indir. 
Hükümet bu talebi 
SEİA Anlaşması 
kapsamında değer
lendiremez. Bu 
anayasal suç olur" 
demişti.
Anadol, SEİA 
Anlaşması'nın 
1980'de imza
landığını ve bununla 
ilgili olarak 
Süleyman Demirel 
hakkında Meclis'e 
soruşturma önerge
si verildiğini de 
hatırlatarak, "ama 
1980 darbesi 
nedeniyle önerge, 
görüşülemedi" diye 
konuşmuştu.

Maliye Bakanlığı, 
Mart 2005 dönem
ine ait katma değer 
vergisi beyan
namelerinin verilme 
süresini 26 Nisan 
akşamına kadar 
uzattı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
imzasıyla yayım
lanan Katma Değer 
Vergisi Sirküleri ile 
bu akşama kadar 
vergi dairelerine 
iletilmesi gereken

Önce güneş sonra yağış
Hava sıcaklığının 
bugün de artmaya 
devam edeceği, 
22 Nisan Cuma 
günü yağışla birlik
te sıcaklığın düşe
ceği bildirildi. 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk 
Bayramı'nın kut
lanacağı 23 Nisan 
Cumartesi günü, yurt 
genelinde sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak yağış bek
leniyor.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
"meteorolojik 
uyarısı"na göre, 
bugün ve yarın akşa
ma kadar yurdun 
kuzeydoğu kesimleri 
parçalı bulutlu, öteki 
yerler az bulutlu ve 
açık geçecek. Hava 
sıcaklığı tüm yurtta 
artacak.
Ancak yarın geceden 
itibaren yurdun batı 
kesimleri yağışlı bir

KAYIP
Bursa İl Sağlık 

Müdürlüğünden 
aldığım, 

21020464751 
tahsis holü 

sağlık karnemi 
kaybettim.

Hükümsüzüdür.

Rahmi SARICA

katma değer vergisi 
beyannamelerinde, 
beyanname verme 
dönemi 6 gün uza
tıldı.
Bu çerçevede, Mart 
2005 dönemine ait 

havanın etkisine 
girecek. Hava sıcak
lığı Cuma günü 
yağışla birlikte batı 
bölgelerden başla
yarak 8-10 derece 
azalacak.
Perşembe gecesi 
Marmara'nın batısı 
ve kıyı Ege'de 
başlayacak sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklindeki 
yağışlar, Cuma günü 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
batı ve orta 
Karadeniz ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinin 
batısında devam 

ELEMAN ARANIYOR
CESA ÇEMBER SAN. ve TİC. A.Ş.
Gölyolu Orhangazi / BURSA 
adresinde kurulu fabrikada 
çalışmak üzere;

M.Y. Okulu veya Ticaret Lisesi mezunu
•=> Askerliğini yapmış
«=> Sürücü belgesine sahip
<=> Konusunda deneyimli

SATIŞ ELEMANI ALINACAKTIR
Müracaatların yukarıdaki adrese 

şahsen veya faxla yapılması 
rica olunur.

Tel : ( 0.224 ) 573 50 13
Fax: ( 0.224 ) 573 11 79

katma değer vergisi 
beyannameleri, 26 
Nisan Salı günü 
mesai saati 
bitimine kadar vergi 
dairelerine ver
ilebilecek.

edecek.
23 Nisan Cumartesi 
günü ise sabahın ilk 
saatlerinde 
Marmara'nın doğusu, 
İç Ege, Batı Akdeniz, 
batı Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun batısın
da, öğle saatlerinden 
itibaren orta ve doğu 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
doğusu, doğu 
Akdeniz, doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı ile Güney 
Doğu Anadolu'nun 
batı kesimlerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor.
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Vetolu yasa komisyondan geçti
TBMM Anayasa 
Komisyonu'nda, CHP 
Antalya Milletvekili 
Osman Özcan ve 10 
milletvekilinin verdiği 
ve "Siyasi Partiler 
Kanunu"nda değişik
lik öngören yasa tek
lifi ele alınarak, AK 
Partili bazı mil
letvekillerinin itira
zları ve CHP'nin ses
siz kalmasıyla oy 
çokluğuyla aynen 
kabul edildi. Yasa 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından veto 
edilmişti.
Yasa teklifi Siyasi 
Partiler Kanunu'nun 
geçici 16. mad
desinin değiştir
ilmesini öngörüyor. 
En son 1992 yılında 
yapılan değişikliğe 
göre geçici 16. 
madde "Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi'nde (TBMM) 
10 veya daha fazla 
milletvekili bulunup 
da devlet yardımı ala
mayan ve seçimlere 
girmfe hakkını elde 
edecek şekilde teşki
latlanmasını tamam

lamış siyasi partilere, 
bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten 
sonra, Siyasi Partiler 
Kanunu'nun 'Ek 
Madde 1'de 
öngörülen esaslar 
dâiresinde en az 
devlet yardımı alan 
siyasi partiye yapılan 
yardım kadar devlet 
yardımı yapılır. Bu 
partilerin 10'dan az 
olmakla birlikte en az 
3 veya daha fazla 
milletvekiline sahip 
olmaları halinde 
kendilerine en az 
devlet yardımı alan 
siyasi partiye yapılan 
yadımın 1/4'ü tutarın
da devlet yardımı 
yapılır" hükmünü 
içeriyor.
CHP'nin verdiği ve 
AK Parti'nin de 
destek olduğu teklif, 

bu hükmün kaldırıl
masını öngörüyor. 
Bu hüküm kaldırılırsa 
10'dan az milletvekili 
olan partiler hazine 
yardımından fay
dalanamayacak. 
Dolayısıyla istifalar 
sonucu TBMM'de 
yeniden temsil edilm
eye başlanan ANAP 
ve SHP hazine 
yardımı alamayacak. 
Toplantıda Komisyon 
Başkanı Burhan 
Kuzu dahil, bazı AK 
Partililer, yasanın 
zamansız olduğu 
görüşünde birleşti. 
AK Parti Karaman 
Milletvekili Mevlüt 
Akgün yasayı 
desteklerken, yine 
AK Partili Komisyon 
üyesi Erşönmez 
Yarbay, yasayı 
eleştirdi.

TÜPRAŞ, kalorifer 
yakıtı ve fuel oil-6 
rafineri çıkış fiyat
larını indirdi.
TÜPRAŞ'tan alınan 
bilgiye göre, 
kalorifer yakıtı fiyatı 
yüzde 9.0, fuel oil-6 
fiyatı yüzde 11.2 
oranında indirildi. 
Böylece daha önce 
471,99 YTL/Ton olan 
kalorifer yakıtı fiyatı 
432,89 YTL/Ton,'a, 
346,25 YTL/Ton olan 
fuel oil-6 fiyatı ise 
311,43 YTL/Ton'a 
çekildi. Kalorifer

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450M ASFALTA 
—: CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 
— ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT

YAPILABİLİR SATILIK ARSA

25 Tel: (0.224) 513 96 83

yakıtının ÖTV, Gelir 
Payı, ve KDV 
eklenerek oluşan 
bayilere "vergili 
satış fiyatı" 1.120,40 
YTL/Ton'dan
1.074,26 YTL/Ton'a, 

fuel oil-6'nın ise 
651,07 YTL/Ton'dan 
609,98 YTL/Ton'a 
indi. Fiyatlar yarın
dan itibaren uygu
lanmaya 
başlanacak.

MÎLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 1071-5144444

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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üst üste maç kazanmanın karşılığı Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ufak bir nasihat
Futbolda, FIFA milli 
takımlar dünya klas
manında nisan ayı 
sıralaması açıklandı. 
Türkiye, 2005 yılı 
nisan ayında, geçen 
aya göre 1 basamak 
yükseldi. Sıralama 
şöyle;
FIFA'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
geçen ay açıklanan 
FIFA Milli Takımlar 
dünya klasmanında 
705 puanla 15. sırada 
bulunan Türkiye, 
Dünya Kupası 
elemelerinde üstüste 
kazandığı 2 maçın 
ardından 14 puan 
toplayarak 719 puana 
çıktı.
Dünya Kupası 
Avrupa elemelerinde 
Türkiye'nin grubun
daki rakiplerinden 
Yunanistan, klasman
da 2 basamak yük
selerek, 12. sıraya 
çıkarken, Danimarka, 
1 basamak geriley
erek 18. sıraya düştü. 
UEFA klasmanında 
geçen ay 11. sırada 
bulunan Türkiye, bu 
sıralamada da 1 
basamak yükselerek 
ilk 10 arasına girmeyi 
başardı. UEFA klas
manında ilk sırayı 
Çek Cumhuriyeti aldı 
ve uzun zamandır bu 
klasmanda birinci

olan Fransa'yı ikincil
iğe itti.
FIFA klasmanında ise 
son Dünya 
Şampiyonu Brezilya, 
geçen aya göre 2 
puan yitirmesine 
karşın birinciliği kim
seye kaptırmadı. 
Brezilya, nisan ayın
da 834 puanla birinci 
sırada yer alırken, 
aldığı galibiyetlerle 
klasmanda üst 
sıralara tırmanan Çek 
Cumhuriyeti, geçen 
aya göre 2 basamak 
birden yükselerek 
783 puanla ikinciliği 
kaptı. Fransa Milli 
Takımı'nın 2 sıra bird
en gerileyerek 4. 
olduğu klasmanda 
Arjantin, 780 puanla 
üçüncülüğünü koru
mayı bildi.
206 ülkenin yer aldığı 
klasmanda, Amerikan 
Samoa'sı 18 puanda 
kalarak listenin son

sırasındaki yerini 
değiştirmeyi başara
madı.
Eleme grubunun lid
eri Ukrayna, klas
mandaki hızlı yük
selişini bu ay da 
sürdürdü. Bu ay 
topladığı 19 puanla 
sıralamada 4 
basamak birden yük
selen Ukrayna, 614 
puanla 42. oldu. 
Arnavutluk, 1 sıra 
gerileyerek 505 puan
la 89. sıraya, 
Gürcistan, 2 
basamak düşerek, 
470 puanla 102. 
sıraya yerleşirken, 
Kazakistan ise 308 
puanla 149. sıradaki 
yerini korudu.
FIFA'nın milli takım
lar dünya klasmanın
da mayıs ayı sırala
masının 18 Mayıs 
Çarşamba günü açık
lanacağı bildirildi.

Seyirciye göre derbinin yıldızı
Beşiktaş'ın 
Fenerbahçe’yi 4-3 
yendiği tarihi 
derbinin yankıları 
sürüyor. 
'Fenerbahçe 
maçının yıldızı sizce 
kimdi?' konulu 
ankete katılan 
Beşiktaş taraftarları 
bakın en çok oyu

kime verdi.
İnternette Beşiktaş 
ile ilgili haberler 
yayınlayan 
"vwvw.bjkhaber.net" 
adlı web sitesinde 
düzenlenen ankette, 
Beşiktaşlı 
taraftarlar derbinin 
yıldızı olarak, 
2. yarıda oyuna

giren ve 
Corroba'nın kırmızı 
kartla oyun dışı 
kalması sonucunda 
son 18 dakika kaleyi 
koruyarak, yalnızca 
penaltıdan
1 gol yiyen Rumen 
futbolcu Daniel 
Gabriel Pancu'yu 
gösterdi.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?

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

Sporda yapılması gereken 
zorunluluklar vardır. Bunların 
başında saygı ve hürmet 
gelir.

Kişilerin fikirlerine iştirak 
etmeyebilirsiniz. Yanlız bu 
fikirlere saygı ile yanaşmak 
gerekir.

Spor adamları birbirlerine 
karşı daima saygılı olmalıdır.

Ben şuna inanıyorum ki; 
bir sporcu ne kadar 
kültürsüz olsada sporun 
verdiği terbiye saygıyı önde 
getirir.

Sporun en büyük özelliği, 
dürüst ve centilmen olmaktır. 
Nedense son günlerde bazı 
kişiler bu vazgeçilmez 
unsurları göremiyorlar. Bu; 
kendisini birşeyler sanan 
kişilerin, kendisini bulutların 
üzerinde görmesinden ileri 
geliyor galiba.

Olayı yazmadan geçemem. 
Bizler ve ben sayın Klüp 
Başkam’nın isteği üzerine 
Gemlikspor yönetimine, 
Gemlik üyelerinin verdikleri 
yoldan seçildik. Yani bizler 
ve ben klüp yöneticileriyiz.

kapılması gereken işleri 
Başkan’a ve Yönetime su
nar, olur kararı alır ve uygu
lamaya koyarız. Bizlerde 
başkanın emrinde çalışırız.

Genç takım için sizinle 
konuştuğumuzda küçükler 
okul talebeleri olduğu için, 
neler yapılması gerektiğini, 
rapor hazırlanması gerektiği
ni sizinle konuşmuştuk.

Siz ne yaptınız? Doğruca 
kendi bildiğinizce, öteki 
yöneticilere haber vermeden 
Klüp Başkam’na çıktınız.

Şu ana kadar ne 
faaliyetiniz oldu? Hiç.

Sayın Coşkun Hoca ile 
konuştuğumuzda, kararı 
19.4.2005 sah gününe bırak
mıştık.

Karar verildi ve benim 
genç takımla alakadar ola
cağım söylendi.

Ben de gerekeni yaptım ve 
malumatınız olsun diye size 
telefon ettim. Daha lafımı 
bitirmeden telefonu yüzüme 
kapattınız.

Neden bu davranış? Ben 
bunu biliyorum.

Şu anki yaptığınız iş 
nedir?

Antranörlük yapıyorsunuz, 
tabiki bağlı olduğun klubün 
maaşlı antranörüsünüz, 
işinizi yapacaksınız.

Ben bunu bana yaptığınız 
kabalık olarak görmüyorum, 
bu yönetime karşı yaptığınız 

bir davranıştır diye düşünüy
orum.

10-12 yaş grubu maçlarına 
katılma kararı almış 
A.F.S.K’ya bildirilmiş. Büyük 
ihtimalle 30 Nisan'da bu yaş 
grubunun maçlarını oynaya
cağız.

Sayın Hoca içinizdeki 
kompleksi bırakınız.

Bugün elinizin altında 
olduğu ve tamamını 
A. Takımında oynattığın genç 
takımın sizinle hiç ilgisi yok. 
Turgut Hoca’yı, Sönmez ve 
Volkan Hoca’yı bir kenara 
koyamazsın. Dikkatini çeker
im geçen sene tecrübesiz 
olan takım grubunda 2. 
olmuştu. Sizin yönetimizdeki 
takım 4. oldu. Neden? cevabı 
çok basit, isterseniz bir kıs
mını yazayım.

Genç takımları maçlarına 
beraberce gittik. Bu maçlar
da gözlemlediğim kadar 
gençleri onare etmek yerine; 
kırmak, küstürmek olmuştur. 
Hiç bir antranör ‘ben bu 
kulüpten maaş alamıyorum’ 
diye savunma odasında 
bağırılmaz.

Buna genç takım oyuncu
ları şahit bu ve buna benzer 
sözler gençleri sevgiden 
saygıdan yoksun kılar.

Elinzde yoksa gidin bulun 
genç takım nasıl çalıştırılır 
ve neler yapılır?

Size bir olayı hatırlatayım 
Ankaragücü Teknik Direktörü 
Yılmaz Vural, Türkiye’de en 
yüksek diplomaya sahip olan 
kişi, yirmibin kişi karşısında 
futbolcusuna vuruyorsa bu 
Ankaragücü’ne yapılmış bir 
davranıştır.

İşte bugün 19.5.2005’de 
Ankaragücü Yönetim Kurulu 
Yılmaz Vural’ın işine sor 
verdi.

KTişiler çalıştıkları kuruma 
karşı sayğılı olmak zorun
dadırlar.

Bilemiyorum ama bu iş 
Sönmez Hoca’ya verilmiştir. 
Senin bu genç takımda söz 
sahibi olacağını zannetmiyo- 
rum.Zatan sizin işiniz 
başınızdan aşmış durumda.

Sizin durumuzdaki kişiler 
mütevazi ve saygılı olmak 
zorundadırlar. Çalıştığınız 
kurumu siz yönlendiremezs- 
eniz siz o kurumun istedik
lerin yerine getirmekle 
yükümlüsünüz.

Yaşlı birinden ufak bir 
nasihat dinlediniz.

Belki ileriki zamanlarda 
lazım olur.

vwvw.bjkhaber.net
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Takıda, tak takıştır, yap yakıştır devri
Bazılarının stres 
atmak, bazılarının 
ise daha ucuza 
daha çok aksesu- 
vara sahip olmak 
için tercih ettiği 
takı tasarımı; gerek 
evhanımlarının, 
gerekse çalışan 
kadınların en 
büyük keyfi 
haline geldi. 
Nakış ve kumaş 
boyama gibi el 
uğraşları, son yıl
larda yerini takı 
tasarımına bıraktı. 
Öyle ki birçok ev 
kadını, 
yaptıklarını 
satarak aile bütçe
sine katkıda bulun
maya başladı. 
Son günlerde kime 
sorsanız, ya ken
disi ya da bir yakını 
mutlaka takı 
tasarımıyla 
uğraşıyordun 
Gerek ev kadını, 
gerek öğrenci, 
gerekse yoğun 
çalışan bir kadın 
olsun, takı tasarla

mak, kadınlar 
arasında 'terapi 
seansı' gibi yayıl
maya başladı. Uzun 
süredir takısever- 
lere hizmet veren 
boncuk dükkanları 
da, son üç yıldır 
boncuğa olan 
talebin bu kadar 
artmasından dolayı 
şaşkınlık içinde. 
Sadece ev hanım
ları değil, çalışan 
bayanlar, hatta 
erkekler bile bon
cuk tasarımı yapıy
or. Öyle ki pek çok 
kişi kendi meslek
lerini bırakıp bu 
sektörde kendine 

bir yer edinmeye 
başlamış bile. 
Tıpkı More Takı 
Evi'ni kuran eski 
gazeteci Özlem 
Akalan ve reklamcı 
Ufuk Aydeniz gibi... 
HER 
BULDUĞUNUZU 
ALMAYIN 
Uzun yıllardır takı 
tasarımı yapan 
Ufuk Hanım, kendi 
atölyesinde kursiy
erlerini eğitiyor. 
Öğrencileri 
arasında doktor, 
mühendis, 
mimar, öğretmen 
ve daha birçok 
meslek grubundan 

kişilerin olduğunu 
söyleyen Aydeniz, 
takı tasarımına 
gösterilen bu ilgi
den çok memnun. 
Kimi mağazalarda
ki fiyatları pahalı 
bulduğu için, kimi 
rahatlamak, kimi 
ise kendi zevkine 
uygun takıları bula
madığı için bu 
uğraşa merak 
sarıyor. Siz de bon
cuklarla uğraşıyor
sanız ya da bundan 
sonra takı tasarımı 
yapmayı düşünüy
orsanız, dikkatli 
olmalısınız. Zira 
her gördüğünüzü 
almaya kalkarsanız 
cüzdanınız boşala
bilir.
Çünkü şeker 
dükkanını andıran 
boncuk bijuterileri, 
insanın aklını 
başından alıp bil
inçsiz alışveriş 
yapılmasına sebep 
oluyor. Her 
gördüğünü alan 
acemi boncuk sev

dalıları, bu uğurda 
hem çok para har
cıyor, hem de 
aldıklarını doğru 
tasarımlarla bir
leştiremiyor. Bu 
sorunu ortadan 
kaldırmak içinse, 
takı tasarımıyla 
uğraşan profesy
onellerin önemli bir 
uyarısı var: "Bu işe 
yeni başlayacak
sanız mutlaka bir 
kursa giderek 
eğitim alın." 
NAZAR BONCUĞU 
TÜRKİYE'DEN 
Türkiye'ye boncuk
lar; Uzak Doğu, 
İtalya, Çek 
Cumhuriyeti, Kore, 
Çin, Hindistan, 
Tayland, Fransa, 
Endonezya ve 
Avusturya'dan 
geliyor. İtalya'dan 
gelen Murano 
taşları
(el yapımı cam 
boncuk içinde 
çiçekler), Çek 
Cumhuriyeti'nden 
gelen cam bon

cuklar, Uzak 
Doğu'nun kum ve 
taş boncukları 
ile Avusturya'nın 
kristalleri, en çok 
tercih edilenler 
arasında başı 
çekiyor.
Türkiye'de ise 
sadece plastik bon- ! 
cuklar ve nazar 
boncukları yapılıy
or. Takı tasarımı 
ile ilgilenenler, 
boncuklarını 
genelde Marputçu 
Han'dan 
temin ediyor.

Tasarımlarını 
gümüş ve yarı 
değerli taşlarla 
yapmak isteyenler 
ise Tavuk Pazarı'nı 
tercih ediyor.

Çocuklara cinsellik nasıl anlatılır?
Çocukları cinsellik 
hakkında soru sor
duğunda çoğu anne 
ve baba paniğe 
kapılır, ne diyecek
lerini bilemez. Ama 
aslında çok da 
paniklenecek bir 
durum söz konusu 
değil, basit ve sağ
duyulu cevaplar 
çocuk için yeterlidir: 
Çocuğun yaşına 
göre anne ve 
babalar, cinselliği 
merak eden çocuk
lardan endişe
lenebilir. Ama 
çocuğunuzun soru
larını, sanki dünya 
ile ilgili bir soru 
soruyormuşlar gibi 
cevaplamak en iyi
sidir. Anne ve 
babalar dürüst ve 
basit bir şekilde 
cevap verdiklerinde, 
yanıtlar çocuklar 
için anlaşılır olur ve 
kabul görür.
Ana okul çağındaki

çocukların soruları 
çok belirgindir, 
örneğin;
Bebekler nereden 
gelir?
Bebekler nasıl 
annenin içine gir
erler? Veya
Niye sadece anneler 
bebekleri 
memeleriyle besler
ler?
Bu ve benzeri soru
lara anlaşılır ve 
basit cevaplar verm
eye çalışın. Çocuğa 
karmaşık bir cevap 
vermektense, tam 
olarak ne kastettiği

ni sorun. Çoğu - 
zaman nerede doğ
duklarını merak 
ederler. Çocuk 
“Bebe :1er nasıl 
annenin içine giriy
orlar?" diye sorduk
larında, annenin 
içinde büyüyorlar 
cevabı yeterli ola
bilir.
Çocuklar 12-13 yaşı
na geldiklerinde, 
yani ergenlikte, 
kendileri ve 
arkadaşları olgun
laşmaya başlarlar. 
Bu döneme giren 
gençler fiziksel ve 

duygusal değişiklik
ler hakkında sorular 
sormaya başlarlar.

Bu konuları çocuk
lar ile konuşmak 
anne ve babalar için 
her zaman kolay 
değildir. Gençler 
gerçekleri anne ve 
babalarından veya 
olgun bir arkadaş
tan öğrenmezlerse, 
güvenilmez bir kay
nakta öğrenme ihti
mali yükselir.
Çocuğunuz bu yaşa 
geldiğinde bu soru
ları sormazsa, sizin 
göreviniz bu konu
ları çocuğunuza 
açmaktır.
Çocuğunuz adet 
görme veya uykuda 
boşalma dönemine 
gelmeden 
çocuğunuzu bu 
konularda bil
gilendirmek, 
çocuğunuza bunun 
normal olduğunu ve 

korkmalarına gerek 
olmadığını gösterir. 
Bazı anne ve 
babalar çocukları ile 
bu konuları 
konuşurlarsa, 
çocukların cinsel 
ilişki yaşayacak
larını düşünürler. Bu 
kesinlikle doğru 
değildir.
Gençlerin bir sürü 
soruları olacaktır, 
onlar sadece 
gerçekleri bilmek 
isterler. Ayrıca 
çocuklar anne ve 
babalarının fikirler
ine ve aile değerleri
ni öğrenmeye 
ihtiyaç duyarlar. 
Günümüzde genç 
yaşta hamilelik ve 
cinsel hastalıkların 
sayısı gittikçe artıy
or, çocuklarımızı 
doğru bil
gilendirmek bu yüz
den çok önemlidir. 
Bu konuların zaman 
zaman gerginlik 

yaratması normaldir. 
Belki bizim anne ve 
babalarımız bize bu 
bilgileri hiç ver
memiş olabilirler. 
Rahatlayın, 
derin bir nefes alın 

ve utandığınızı ken
dinize itiraf edin. 
Çocuğunuza bu 
utangaçlığın 
üstesinden gelebile
ceğinizi gösterin. 
Günümüzde 
çevremizde ve elim
izin altında bir çok 
kaynak var. Çocuk 
doktorunuza, sağlık 
kuruluşlarına ve 
internet sitelerine 
bu konuda danışa
bilirsiniz.
Bu çaba, çocuk
larımızın sağlıklı 
büyümelerinin 
önemli bir 
parçasıdır. 
Sevmek ve bil
gilendirmek anne 
ve baba olarak 
görevimizdir.
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Lifli besinlerle hem formda kal 
hem kanserden korun

Lifin hiçbir besleyi
ci özelliği yok.
Hatta çoğu zaman 
vücudumuzdan 
işlenmeden atılıyor. 
Ancak buna rağ
men kolesterolü 
düşürüyor, kalbi 
koruyor ve 
zayıflatıyor.
Uzmanlar lifin 
sağlık için 
vazgeçilmez 
olduğunu söylüyor. 
Nedir?
Suda çözünen lif 
meyve, sebze ve 
kuruyemişlerde 
bulunur. Suda 
kabarır.
Bağırsaklarda 
parçalanır. Suda 
çözünmeyen lif ise 
tahıllarda bulunur. 
Bağırsaklardan

çözülmeden geçer 
ve vücuttan atılır. 
Ne işe yarar?
* Fazla kolesterolü 
vücut dışına atar. 
Kalp hastalıklarının 
önüne geçer.
* Vücudun insülin 
ihtiyacını azaltır. 
Kan şekerinin 
emilmesini 
yavaşlatarak diya
beti önler.
* Kabızlığı önler.
* Suda çözülmeyen

lif, kansere neden 
olan maddelerin 
bağırsaklara tutun
masını engeller.
* Lif oranı yüksek 
gıdalar özellikle 
meme kanserinin 
riskini azaltır.
* Su ile şişerek 
mideyi doldurur, 
iştahı kapatarak 
tokluk hissi verir. 
Bu nedenle kilo 
kaybını kolaylaştırır. 
* Safra kesesini

sInHnda motorsiklet gunlugu ■ robotlar
BU hafta Rez. Tel: 513 64 06

, ATLAS 
SİNEMASI'NDA

BU HAFTA
HALKA 2 ■ ROBOTLAR

Rez. Tel: 512 03 46

engeller.
Nasıl kullanılmalı? 
Günlük ihtiyaç 18 
gramdır. Besinlerde 
de bulunduğu için 
yemeklerle birlikte 
1-2 gramlık tabletler 
alınması yeterlidir. 
Bunu 10 grama 
kadar 'toz halinde 
(3 kaşık) çıkara
bilirsiniz.
* Vücuttaki sıvıyı 
emdiği için bol 
suyla içilmeli, 
* Diğer ilaçlarınızı 
kapsülü içtikten en 
az 2 saat sonra alın. 
Lif, bunların 
emilmesini zor
laştırır.
Yan etkisi var mı? 
* Bir anda çok fazla 
alınması karın 
ağrısına neden ola
bilir. Özellikle fasu
lyeden alınan lif gaz 
yapar.
* Buğdaydan alınan 
lif bazı kişilerde 
alerji yapabilir.
* Günde 30 gram
dan fazla almayın.
* Hamileler doktor
larına danışmadan 
kullanmamalı.

Su içmek için

susamayı beklemeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Aksu, 
sağlığın korunması ve canlılığın 
sürdürülebilmesi için gerekli bir numaralı 
maddenin su olduğunu belirterek, özellik
le yaz aylarında alınan su miktarının 
artırılması gerektiğini söyledi.

Vücudun hissedilenden çok daha fazla 
su ihtiyacı olduğunu kaydeden Müge 
Aksu, her gün 10-12 bardak suyun güne 
dağıtılarak içilmesini tavsiye etti. Aksu, 
metabolizmanın düzenlenmesinde ve 
vücudumuzdaki tüm reaksiyonlarda 
görevli olun suyun günde 2 İt içilmesi 
halinde enerjiyi artıracağını ve zayıfla
maya yardımcı olacağını anlattı. Suyun, 
besin maddeleri ve oksijeni taşıyarak 
organ ve dokuları koruduğunun altını 
çizen Aksu, aç karnına içilen suyun, orga
nizmayı zararlı toksinlerden arındıracağını 
hatırlattı. İmmün sisteminin görevini yapa
bilmesi için suya ihtiyacı olduğunu ifade 
eden Aksu, suyun bu özelliği ile zinde ve 
dinç kalınmasına yardımcı olacağını dile 
getirdi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 51313 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn 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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Sü 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

21 NİSAN ÇARŞAMBA 
GEMLİK ECZANESİ 

Demirsubaşı Nlh. 
Şehit Cemal Sok.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2112 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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h jizd Mye’p I«11W Hollywood’un en büyük ‘çapkınlan’
ABD'de düzen
lenecek olan 
'Dünyanın En 
Güzel Boşanmış 
Manken 
Yarışması'nda 
Türkiye'yi, 
Türk vatandaşlığı
na geçen Rus 
manken Tatyana 
Liskina Alp 
temsil edecek. 
Amerika'nın 
Kaliforniya 
eyaletinde 
16-26 Temmuz 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
olan 'Dünyanın 
En Güzel 
Boşanmış 
Manken 
Yarışması'nda, 
Türkiye'yi Rus 
manken Tatyana 
Liskina Alp temsil 
edecek.
Podyum Ajans'da 
mankenlik 
yaşamını 
sürdüren Tatyana, 
bir Türk genciyle 
evlendiğini ve

Türk vatandaşlığı
na geçtikten 
sonra 2003 yılın
da boşandığını 
söyledi. 
40 ülkeden 
güzellerin katıla
cağı yarışmaya 
spor yaparak 
hazırlanan 
Tatyana, "ABD’de 
yapılacak olan bu 

önemli yarışma 
için hazırlıklarımı 
sürdürüyorum. 
Türkiye'yi temsil 
edecek olmam 
benim için çok 
önemli.
Hazırlıklarımı 
sürdürüyorum ve 
iddialıyım" diye 
konuştu.

79 yaşındaki 
Hugh Hefner, 
şov dünyasının 
gelmiş geçmiş 
en büyük çapkını 
seçildi. En azılı 
çapkınlar lis
tesinde Howard 
Hughes, Elvis 
Pres ley, George 
Clooney, Frank 
Sinatra gibi 
ünlüler de yer aldı 
Internet sitesi 
"askmen", 
Kazanova, Lord 
Byron, James 
Bond gibi nam 
yapmış kadın 
avcılarını geride 
bırakan çapkınları 
seçti.
Dergisine "kadın 
peşinde koşan 
erkek" anlamına 
gelen "playboy" 
ismini veren Hugh 
Hefner, listede 
uzak ara birinci 
oldu. Yaşamı 
kadınlar arasında 
geçen eğlence 
imparatorunun 
hayatı, gelecek 
aylarda filme

aktarılacak. 
Listenin ikinci 
sırasında yine azılı 
bir çapkın olan 
Hovvard Hughes 
yer alıyor.
Yaşamından 4 bin 
600 kadın geçtiğini 
iddia eden 
Simmons da Cher, 
Diana Ross gibi 
ünlülerin de kalbi
ni fethetti.
Rock'n roll 
dünyasının "kral" 
unvanlı efsanesi 
Elvis Presley de 
listenin dördüncü 
sırasında yer aldı. 
Hollyvvood'un usta 
aktörü VVarren 
Beatty, oyuncu 
Annette Bening ile 
evlenene kadar

iflah olmaz bir 
çapkındı.
Evlenmeden önce 
"40 yaşındaki 
kadınlar banknot 
gibidir. İki 20'lik 
yapıp bozdurmak 
gerekir" gibi iddialı 
sözler eden Beatty, 
sonunda yola 
geldi. Beatty'nin 
Natalie Wood, 
Leslie Caron, Joan 
Collins, Madonna, 
Diane Keaton gibi 
aşkları ise böylece 
tarih oldu.
Listenin yedinci 
sırasında 
günümüzün iflah 
olmaz çapkınların
dan ünlü aktör 
George Clooney 
yer aldı.

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

matbaacilik-yayincilik-reklamcilik 
İstiklal Cad. Bora Şok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

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



SP İlçe Başkanı Belediye Başkanını verdiği sözleri tutmadığını söyledi.

Aygiin'den Başkana sert suçlamalar
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a sert bir şekilde çattı. Başkanın 6 
yılda katlı otoparktan başka hiçbirşey yapmadığını söyleyen Aygül, “Başkan 3 maymunu oynamaktan ne zaman vazgeçecek” dedi. Haberi 5’de

22 Nisan 2005 Cuma gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

ŞŞKlılar öze! hastanelerden 
yararlanabilecekler

Bugüne kadar Devlet Hastaneleri'nin 
tamamı ve üniversite hastanelerinin bir kıs
mından yararlanan SSK'hlar, artık özel has
tanelerden de "ücretsiz" sağlık hizmeti ala
bilecek. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, 
İstanbul'da 27, İzmir'de 5 ve Tekirdağ'da 1 
olmak üzere şimdiye kadar 33 özel 
hastaneyle sözleşme imzaladı.

Haberi sayfa 7’de

Gemlik Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları vergi rekortmenlerini işyerlerinde kutladı.

Rekortmenlere teşekkür ziyareti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

23 Nisan gelirken
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

yarın kutlanacak..
Heryerde çocuk sesleri..
Okullarda bayram hazırlığı son aşa

masında..
Törenlere katılacak olan öğrenciler 

provalarını yapıyorlar..
Davul ve trampet sesleri her yanı kaplı 

yor.
Kimi okul sergi açıyor, kimi gezi düzen

liyor, kimi de oyun sahneliyor.
Çocukların cıvıltıları kulaklarımda çın

lıyor..
23 Nisan kutlamaları nedeniyle 

Gürcistan’dan dün bir grup çocuk Ken
timize geldi.

23 Nisan’ı bizlerle kutlayacaklar.
Böyle bir bayramı çocuklarına 

armağan eden tek ülke biziz.
Bunu da Cumhuriyetimizin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.
Geleceğin büyükleri olan çocuklarımız, 

yarınımızın güvencisi olan çocuklarımız.
Bahar ve çocuk..
Bayram ve çocuk nasıl da kaynaşıyor.
Dün, Barış’ın ve arkadaşlarının As 

Merkez’de gözlerindeki parıltıyı gördüm.
Onlar, kendilerinin bir bayramı 

olduğunu minicik bedenleriyle biliyorlar 
ve mutluluk duyuyorlar.

Yarın 23 Nisan, ulusun egemenliğine 
sahip olduğu gün. Büyük Millet 
Meclisi’nin açıldığı gün.

L Kutlu olsun.

2004 yılı Gemlik Gelir Vergisi rekortmeni işadamı İbrahim Gülmez ve üçüncü 
Muhsin Yaprak Gemlik Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları tarafından ziyaret 
edilerek, teşekkür edildi. Vergi rekortmeni İbrahim Gülmez, konuşmasında; 
“400 milyarlık arabalara binenlerin vergi vermemeleri beni üzüyor. Vergi ver
mek isteyen zaten verir, bu vicdani bir sorumluluktur" dedi.

2004 yılı Gemlik Gelir Vergisi rekortmeni 
İbrahim Gülmez, Vergi Dairesi Müdür 

Yardımcıları tarafından kutlandı.

Elma Şekeri öğrencileri
23 Nisan'ı As Merkezde kutladı

23 Nisan kutla
maları kapsamın
da Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi öğrenci
leri dün As 
Merkez de gün
lerini gün ettiler 
Haberi sayfa 4’de

2004 yılı Gemlik Gelir Vergisi üçüncüsü 
Noter Muhsin Yaprak, işyerinde ziyaret edile 
rek kutlandı.

Küçük Uğur Kaymakam oldu
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Haftası 
nedeniyle 
Kaymakamlık'! 
ziyaret eden 
Hamidiye ilköğre
tim Okulu öğren
cisi Uğur Kaya, 
Kaymakam 
koltuğuna oturdu 
Haberi sayfa 4’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Haftada İki
Turizm Haftası nedeniyle Lale-Kemal Kılıç İlköğretim 

Okulu öğrencileri sokaklardaki çöpleri topladılar.

Bize çay bahçesi lazım...!
Uludağ eteklerinden Bursa 

ovasına şöyle bir bakın.
Yeşil diye bir şey kalmamış.

O yeşil Bursa lafı geçmişte 
kaldı...

Ova beton yapılarla dolu, gri 
renkte.

O beton yapılar arasında 
Kültürpark * Merinos Fabrikası - 
İpek İş’ in bahçeleri yeşil noktalar 
olarak görülür.

Hepsi bu...!
İsmet İnönü’nün Başbakanh’ğı 

zamanın da temeli atılan 1938 de 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
açılışını yaptığı Sümerbank’ın 
Merinos Fabrikası’nın makineleri 
yakında hurdacıya satılacak... 
Daha sonra da Bursa Belediyesi 
325 dönüm bahçeyi sosyal 
amaçlı adı altında gazino, çay- 
bahçeleri ile donatacak.

Çünkü bize şimdiler de fabrika 
lazım değil...!

Çay bahçesi lazım..
Bunca işsiz var.
Bu işsizler nerede oturup çay 

içecek.?
Bursada Atatürk’ün açtığı 

ikinci büyük tesis İş Bankası 
tarafından itina ile yapılan İPEK 
İŞ’ tir.

1991 yılında özelleştirildi.
160 işçisi ile fantazi kumaş 

üreten bu asırlık fabrika 32 
dönümlük arazi içinde tarihi 
binaları ile müze gibi bir kuruluş
tur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 
Şubat 1938 açılışını yaptığı 
Gemlik Suğnipek ve Viskon 
Fabrikası Bursa Gemlik yolunun 
altında 284 dönüm arazisi ile 
Gemlik ilçesine senelerdir 
gururla bakardı...!

Yolda bir levha görürsünüz..
“Gemliğe yaklaşırken denizi 

göreceksin.
Sakın şaşırma..”
Büyük şair Orhan Veli Kanık 

zamanında yaşarken böyle gör
müş.

Şimdi ise çok katlı binalarla 
kaplı bir vadi şeklinde görünüy
or.

Denizi, sevimliliği, yeşili kay
bolmuş.

O da Bursa gibi yeşile hasret 
,beton bloklar arasında kaybolup 
gidecek.

Sümerbank’ın Gemlik Suğni 
pek Viskon Fabrikası selüloz 

hamurunu işler, devlet çiftlik-, 
lerinden gelen hammadde bu fab
rika da viskon elyafına 
dönüştürülürdü.

Gemlik Suni ipek ve Viskon 
fabrikası yıllarca Türk ekonomi
sine katkı yaptı.

Türkiye’de tekstil sanayinde 
çalışan teknik adamların çoğu 
Sümerbank Fabrikalarından, tabi
idir ki bu arada Gemlik Suniipek 
ve Viskon Fabrikası makineleri 
arasında yetişti.

Sanayide kullanılan sigara 
paketleri üzerinde ki selefon 
(viskon esaslıdır)

Türkiye de tek olan bu fabrika 
üretiyor.

Türkiye bu malları dışarıdan 
ithal etmiyordu..

Ama ne yazık ki siyaset - parti
zanca müdahale bu güzel işlet
menin içini çürüttü.

1987’de özelleştirme kararı 
alındı...

Tekel bu fabrika içinde bir 
zaman sigara paketleri için sele
fon üretimini sürdürdü.

15 Mayıs 2002 tarihin de fab
rikanın makineleri hurda olarak 
satışa çıkarıldı.

Fabrika kapandı...
300 dolayında işçinin işine 

son verildi.
Tıpkı arkadaşı Bursa Merinos 

gibi..
Bizim tekstil sanayimiz şimdi 

Viskon’u Avusturya’ dan ithal 
ediyor.

Selefonlar da ithal...
Bir tarih hüzünle kapatıldı.
Bu geniş arazi Uludağ Üniver

sitesine uzun mücadelerden 
sonra devredildi.

Gemlik Belediyesi de Bursa 
Belediyesi’ni örnek alarak bu 
araziden gazino ve çaybahçesi 
yapmak için parseller kapmaya 
çalıştı.

İşi yokuşa sürdü...!
Neredeyse Üniversite buradan 

bilerek kaçırılacaktı.
Derd etmeyiniz; Bunları 

okuyunca üzülme.
Fabrika yoksa ÇAY BAHÇEMİZ 

var.
Oturunuz, bir çay söyleyip 

sigaranızı tüttürün.
Böyle gelmiş böyle gider, 

bütün bunlar derd mi?
İşte içeceğiniz tavşan kanı 

çayınız var.

Çevreci ögrencilen 
sokakları temizledi 
"■"l 1 II I il
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Turizm Haftası 
nedeniyle Lale- 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri 
sokaklardaki 
çöpleri topla
yarak büyükler
ine örnek oldular. 
Öğrencilere 
konuşma yapan 
okul müdürü 
Hayrettin Minare, 
"Bulunduğunuz 
her ortamda bu 
okulun öğrencisi 
olduğunuzu 
unutmadan 
örnek 
davranışlarda 
bulunacaksınız. 
Sizler bu okulu 
temsil ediyor
sunuz, bunun 
için sokaklara 
çöp atmayın, 
atanları da ikaz 
edin" dedi.
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu

ile TEMA 
Vakfı'nın ortak
laşa düzenledik
leri çevre temi
zliğine yaklaşık 
100 öğrenci 
katıldı.
Öğrencilere 
çevre bilincini 
aşılamak amacıy
la "Turist nasıl 
görmek istiyorsa 
öyle göster" 
parolasıyla 
sokaklara çıkan 
öğrenciler 
okullarının

çevresini temi
zledikten sonra
sırasıyla Ahmet I 
Süren Meydanı, I 
eski Pazar cad-
desini boydan 
boya temizlediler. 
Belediye 
çevresinden 
dereboyuna 
çıkan öğrenciler, 
her buldukları 
çöpleri ellerinde
ki poşetlere 
koyarak çöp 
konteynerlerine 
boşalttılar.

SAHİBİNDEN 
SATILIK

İlli Sahibinden Sotılık 2001 Model Mozodo 

fomiliol 500 Motor ,50 bin Km.

Tel: (0.532) 262 90 46
__

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Gemlik Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları vergi rekortmenlerini kutladılar.

2004 yılı Gemlik Gelir vergisi rekortmeni işadamı İbrahim Gülmez ve üçüncü Muhsin Yaprak 
Gemlik Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları tarafından ziyaret edilerek, teşekkür edildi. Vergi 
rekortmeni İbrahim Gülmez, konuşmasında; “400 milyarlık arabalara binenlerin vergi ver
memeleri beni üzüyor. Vergi vermek isteyen zaten verir, bu vicdani bir sorumluluktur” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2004 yılı gelir
lerinden dolayı 
Gemlik Vergi reko
rtmeni İş adamı 
İbrahim Gülmez ile 
üçüncü rekortmen 
Noter Muhsin 
Yaprak, Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcıları 
Mithat Önalan ile 
Nezihe Dönmez 
Çelikkan tarafından 
ziyaretedilerek 
kutlandılar. 

Toplumda vergi bi
lincinin yerleşt 
rilmesi amacıyla 
geçtiğimiz yıl 
başlatılan 
uygulamanın 
geleneksel hale 
dönüştürülerek her 
yıl yapılacağı 
bildirildi.
Gelir Vergisi sırala
masında üçüncü 
olan Noter Muhsin 
Yaprak, çiçekli 
ziyaretten mutluluk 
duyduğunu 
belirterek "Yeni 
çıkarılan Noter 
yasası ile 2005 
yılında bu vergiyi 
vermemiz çok zor.

Gemlik Vergi Dairesi Müdür Yardımcıları 2004 yılı Gemlik gelir 
vergisi rekortmeni İbrahim Gülmez’e teşekkür ettiler. Gülmez, 
“Vergi vermek bir vicdani sorumluluktur" dedi.

Daha önce 
Noterlerin 
kazançları havuzda 
toplanıyordu. 
Ancak, yeni yasa 
ile bu kaldırıldı ve 
Gemlik'te ne 
kazanırsak onu 
vereceğiz" dedi. 
300 bin YTL vergi 
matrahı gösteren 
Muhsin Yaprak,

bunun 120 bin 
YTL'sini devlete 
vergi olarak 
ödeyecek.
VERGİ VERMEK 
VİCDANİ 
SORUMLULUKTUR 
Bursa Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet 
gösteren Haksan 
firmasının ortak

larından olan 
İbrahim Gülmez, 
Serbest Bölgedeki 
Yatırımları 
nedeniyle Gemlik 
Vergi Dairesine 365 
bin YTL Menkul 
Sermaye İradı 
göstererek Devlete 
151 milyar YTL 
ödeyecek.
Maliye ile

mükellefin barışık 
olmasının çok 
güzel olduğunu 
söyleyen İbrahim 
Gülmez, "Şirketler 
kar ettiği sürece 
vergi verirler. 
400 milyarlık ara
balara binenlerin 
vergi vermediğini 
görmek beni üzüy
or. Vergi vermek 
isteyen zaten verir.. 
Bu vicdani bir 
sorumluluktur. 
Bunun yanında 
devletimizin her 
zaman yatırımcının 
yanında olmasını 
istiyoruz" 
dedi.

Noter Muhsin Yaprak gelir vergisi sıralamasın
da üçüncü olunca teşekkürle ödüllendirildi.

Vercıi Dairesi Müdüjrü Sade
yeni görevine başladı

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne 
atanan Mehmet 
Sade, dün yeni 
görevine başladı. 
İki yıl önce Bursa 
Vergi Denetmenliği 
görevinden geçici 
olarak Gemlik Vergi 
Dairesi'ne Müdür 
vekili olarak gelen 
Yakup Ceylan, 
başarılı geçen iki 
yılından sonra yine 
eski görevine geri 
dönmüştü.

Ceyla'n’dan boşalan 
Amasya Merzifon 
Vergi Dairesi 
Müdürlüğü 
göreviniden Gemlik 
Vergi Dairesi 
Müdürlüğü'ne 
atanan Mehmet 
Sade, dün yeni . 
görevine resmen 
başladı.
10 yıldır Devlet 
hizmetinde çalışan 
Mehmet Sade, 
evli ve iki çocuk 
babası. Müdürlüğü görevine dün başladı

Nasıl Özelleştirme ise I

K.0.İ tarafından özelleştirilen kamu 
malları bedelini büyük oranda 
borçluları tarafından ödenmemiş. 
Beş, beş para mı verip alıyorlar? 
Allah onlara, onlar da devlete.
Elbet bir gün gelir öderler.. 
Kaçıyorlar mı?
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8ı;M ırtın gönderdiler
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik 
Temsilciliğine 
üye bir grup 
öğretmen 
Başbakan Recep 
tayip Erdoğan'a 
isteklerini içerek 
mektup gön
derdiler.
Gemlik PTT 
binası önünde 
toplanan eğitim 
çalışanları, 
yaptıkları açıkla
mada, yaşam 
standartlarının 
iyileştirilmesini 
istediler.
"Toplumsal ve 
mesleki saygın
lığımızla birlikte, 
gerek biz çalışan
ların iş veriminin, 
gerekse üret
tiğimiz eğitim 
hizmetlerinin 
kalitesini mil
letimizin ve mem
leketimizin 
çocuklarının layık 
olduğu düzeye 
çıkarılabilmesi 
için belirttiğimiz 
hususların

Gemlik PTT binası önünde toplanan eğitim 
çalışanları, yaptıkları açıklamada, yaşam 
standartlarının iyileştirilmesini istediler.

hükümetimizce 
acil olarak ele 
alınıp çözümlen
mesi gerektiği 
yönündeki istek 
ve beklentilerimi, 
çözümün ilgi ve 
desteğinizle 
gerçekleşebile
ceğine olan 
inancımla sizinle 
paylaşması 
uygun buluyo
rum" sözleriyle 
başlayan 
mektupta eğitim 
çalışanlarının 

bir dizi istekleri 
yer 
alıyor.
Görev tazminatı 
başta olmak 
üzere yardımcı 
hizmetler 
sınıfının görev 
tanımları ve 
ücretleri, çalışma 
şartlarının ağır
lığına göreücret- 
lerin iyileştirilme
si ve ek ders 
ücretlerinin de 
ele alınıp çözüm
lenmesi isteniyor.

Küçük Uğur
Kaymakam oldu ।

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Haftası 
nedeniyle 
Kaymakamlık*! 
ziyaret eden 
Hamidiye İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Uğur Kaya, 
Kaymakam 
koltuğuna oturdu. 
Öğretmenleri 
Celal Elmacıoğlu 
ile birlikte 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret 
eden çiçek yeren 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
Kaymakamlık - 
mesleği hakkında 
bilgiler aldılar. 
Hafta nedeniyle 
Kaymakamlık 
görevini üstlenen 
8/A sınıfı öğrencisi 
Uğur Kaya, 
koltuğa çabuk 
alıştı.
Geleceğin 
Kaymakam adayına 
meslek hakkında 
bilgiler veren 
Kaymakam Baygül, 
"Kaymakam Askeri 
Birliklerin dışında 
ilçedeki tüm kamu

kurum ve kuru-' 
tuşlarının 
başkamdir" dedi. 
Kaymakamın ilçede 
devleti ettiğinin de 
altını çizen Baygül, 
"Kaymakamın 
görevleri içinde her 
kurum ve kuruluşu 
denetleyip, 
denetlettirme

Öğrencilerin 
ziyaretinden mutlu 
olan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
geleceğin meslek 
sahiplerine çikolata 
ve hediyeler veren 
Baygül, dürüst 
olup iyi çalış
malarının kendiler
ine her zaman

hakkına sahiptir" başarı getireceğini'
şeklinde konuştu. söyledi.

Elma Şstoi çocu Harı i! fa'ı As hte öe W
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündrüz Bakım 
evi çocukları dün 
23 Nisan Çocuk 
Bayramı etkinlik
leri kapsamında 
dün Bursa As 
Merkezi gezerek 
doyasıya eğlendi 

ler.
Kreş ve Bakımevi 
Müdürü Erkan 
Akıncı ve Elma 
Şekeri öğretmen
leri kreş ve 
bakımevindeki 
öğrencilerle birlik
te As Merkezi

gezdikten sonra 
As Merkez buz 
pistinde kaydılar. 
Dolu dolu bir gün 
geçiren küçükler 
daha sonra Mc 
Donalds’a giderek 
kızarmış patates 
ile hamlburger 

yediı »r. 
Elma Şeker 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi 
Müdürü Akıncı, 
her yıl 23 Nisan 
öncesi küçük
lerle birlikte As 
merkez’e gezi 
düzenliyerek, 
çocukların 
güzel ve değişik 
bir gün 
geçirmelerini 
sağladıklarını 
söyledi.

Elma Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri AS 
Merkez’de eğlendikten sonra MC Donalds’da yemek yediler.

_________________
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SP İlçe Başkanı Belediye Başkanını verdiği sözleri tutmamakla suçladı

Aylin'den Başkana sert suçlamalar
Şeyffettin ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi 
ilçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 
Turgut'u verdiği 
sözleri tutma
makla suçladı. 
Sevgili Gemlik 
halkımn.Mevlit 
Kandili'ni de 
kutlayan Aygün, 
Belediye 
Başkan 
Turgut'un 
halkıyla gerçek
leri paylaşmak 
yerine, genel 
siyasette
AKP'nin kullandığı 
"Limonu boyayıp 
portakal yapma" tak
tiğini seçtiğini 
söyleyen Aygün, 
"Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
doğruları söylemeye 
çağın yoruz" dedi. 
Mehmet Turgut'un 
görev yaptığı 6 yılda 
çatısı akan otopark'- 
tan başka önemli 
hizmetinin 
olmadığını ileri 
süren Aygün, "Sahili

Saadet Partisi ilçe Başkanı Recep Aygün düzenlediği basın 
toplantısında Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a yüklendi

BP yaptı. Kültür 
Sarayı’nı Borçelik 
yaptı. Ancak, bu 
salon talep edenlere 
niye verilmiyor?" 
dedi.
Seçildiği ilk senede 
Gemlik'e Doğalgaz 
getirme sözü veren 
Mehmet Turgut'a 
eleştiri yağmurun da 
bulunan Aygün, 
"Seçimlere 6 ay kala 
yaptığı asfaltları 
şimdi kesip kazarak, 
bu yolları deforme 

hale getirerek plan
sız projesiz yürüt
tüğü bu çalışmaların 
maliyetini halkımızın 
sırtına mı 
bindirmiştir. Kapalı 
Çarşı'da yapılacak 
cami projesi için 
Meclisten yetki alan 
Sayın Başkan, şimdi 
camiyi iptal edip 
'Pak Otelin olduğu 
yere yapılacak' diye 
rek halkımızı 
kandırmaktadır. 
Şehir imar planında 

böyle bir şey 
yoktur ve 
buna 
başkanın ne 
yüreği ne de 
kesesi yet
mez" dedi. 
"Seçildiği ilk 
yıllarda 
sözünü 
verdiği 
Gemlik'e 
yakışan o 
terminali 
acaba ne 
zaman 
yapacak?" 
diye soran 
Recep Aygün, 
Gemlik 
halkının 

"Çarşı Camii 
Terminali"ni kullan
maktan ne zaman 
kurtulacağını sordu. 
"Sayın Başkan 3 
Maymunu oynamayı 
ne zaman bıraka
cak?" diyen Aygün, 
açıklamasında,"Gem 
lik, görmedim-duy- 
madım-bilmiyorum' 
felsefesiyle bir 
arpa boyu yol 
alamamıştır ve 
almayacaktır" 
dedi.

Kutlu Doğum Haftası 
Ülkü Ocağında da 

kutlandı

Kutlu Doğum Haftası 
nedeniyle Gemlik 
Ülkü Ocağında kutla
ma programı düzen
lendi.
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman Durdu 
ve çok sayıda üyenin 
katıldı, kutlama pro

gramında konuşan 
Ocak Başkanı Durdu, 
Kutlu Doğum Haftası 
nedeniyle biraraya 
geldiklerini, ayrıca şiir 
ve kompozisyon yarış
ması düzenlediklerini

söyledi.
Durdu, düzenlenen 
şiir yarışmasında bir
inciliği Ceyhun Türe, 
Kompozisyon yarış
masında birinci ise 
Sezer Güngör'ün 
kazandığını söyledi. 
Durdu, " Şiir yarışması 
birincisi Ceyhun 
Türe’ye saat, Güngör’e 
ise altın armağan 
ettik. Geceye katılan- 
lara da kandil simidi 
ve çeşitli ikramlarda 
buluk.”dedi.

CHP, Ulusal Egemen ik ve Çocuk Bayramını kutladı
TBMM açılışının 85, 
yılı ve Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı nedeniyle 
basın bildirisi yayın
layan CHP ilçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "Milli 
Egemenlik temeline 
dayanan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin gele
ceği, tarih bilincine 
sahip gençlikle 
sağlanır" dedi. 
Tarihimizde önemli 
bir dönüm noktası 
olan 23 Nisan 
1920'nin, varlığına 
kastedilen yüce Türk 
ulusunun uyanışını, 
esaret zincirlerini 
kırarak, kendi 
yazgısına el koyduğu 
günü simgelediğini 
hatırlatan Akyürek, 
yayınladığı yazılı

basın açıklamasında 
şu görüşlere yer 
verdi:
"Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, 'Egemenlik 
kayıtsız, koşulsuz 
ulusundur' ilkesinin 
oluşturduğu 
demokratik rejim
imizin temel kurumu, 
ulusal egemenliğin 
somutlaştığı ve ulus 
iradesinin temsil 
edildiği yüce bir 
organdır.
Devleti kuran ve 
yönetin en üstün 
gücün millete ait. 
olması demek olan 
ulusal egemenlik, 
demokratik ve bağım
sız bir cumhuriyetin 
temelini oluşturur. 
Egemenlik başka 
toplümların sömürge
ciliği altında olmama, 

kendi kendine hakim 
olma durumudur.
Yani egemen bir 
devlet, bağımsız bir 
devlettir. Emperyalist 
devletler tarafından 
sömürülemeyen bir 
devlettir. Egemen bir 
millet, yeni doğan bir 
bebek gibi henüz 
yolun başında ve 
doğum gününü kut
layan yedi yaşındaki 
bir çocuk gibi mutlu, 
bayram havası 
içerisinde bir ulustur. 
Nasıl bir insanın ha 
yatını devam ettire
bilmesi için yemesi 
ve içmesi gerekiyor
sa, bir milletin de 
varlığını sürdüre
bilmesi için ülkenin 
bağımsız olması şart
tır.
Türk milleti 

geçmişten bu güne 
egemenliğini 
yitirmemiş ve onu 
kaybetmemek, sahip 
çıkabilmek için çok 
zorlu mücadeleler 
vermiştir. Böylece 
dünya tarihinde adın
dan sık sık söz ettir
erek şerefli-bir 
geçmişe sahip 
olmuştur. 
Egemenliğimiz 
uğruna, Emperyalist 
devletlere karşı 
verdiğimiz en önemli, 
en anlamlı 
mücadelemiz 
Kurtuluş 
savaşımızdır.
Milli mücadelemizin 
kazanılmasından 
sonra kurulan 
Cumhuriyet'imiz ege
menliğin kişi ya da 
sınıf tekelinden 

alınıp, millet irade
sine verilmesiyle 
gerçek anlamını 
kazanmıştır.
Büyük Atatürk, ege
menlik sevdasını 
ulusuna küçük yaşta 
öğretmeyi 
amaçlamıştır.
Çünkü, ağaç yaş iken 
eğilir.
Küçük yaşta egemen
liğin önemini 
kavrayan bir çocuk, 
büyüyünce egemen
liğin devamı için elin
den geleni yapacak
tır.
Bu yüzden Atatürk • 
23 Nisan'ı çocuklara 
armağan ederek, bu 
amacında bir adım 
daha ilerleyerek 
amacına ulaşmayı 
başarmıştır.
CHP Gemlik ilçe

çocukları olarak, . 
Atamızın izini takip 
edip onun yolundan 
gitmeli ve egemen
liğiniz uğruna 
canınızı seve seve 
vermeyi göze 
almalısınız.
Çünkü Milli 
Egemenlik temeline 
dayanan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
geleceği, tarih bil
incine sahip gençlik
le sağlanır.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını bu 
düşüncelerle 
kutluyoruz.”
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Yunanistan’la herşey 
güllük gülistanlık değil

Türkiye(lünyanın10.büyiikordysunasah
Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK) 
Genel Sekreteri 
Yiğit Alpogan, 
1999'dan sonra 
Türk-Yunan ilişki
lerin geliştiğini, 
ama her şeyin gül
lük gülistanlık 
olmadığını ve 
sorunların devam 
ettiğini söyledi. 
Alpogan, bazen 
bazı ülkelerin 
Türkiye'nin ılımlı 
İslam memleketi 
olduğu yönünde 
mesajlar verdiğini, 
ama bunu kabul 
etmediklerini belirt
ti. Bazı ülkelerin 
parlamentolarının 
kendilerini tarihçi 
yerine koyup, 
"Türkler Ermeni 
şoykırımı yaptı" 
diye kararlar 
aldığını ifade eden 
Alpogan, "Gelecek 
nesiller bundan 
utanç duyacaklar" 
dedi. Alpogan,

BAYRAM OG LU ’ N DAN 
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 elektrİkllev

ALETLERİ ^HAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 1*

AYA VARAN TAKSİTLER

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER__

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferi 
ve asaneörlü, 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

Kıbrıs sorunu 
konusunda da, 
"Tango yapmak 
için iki kişi gerekir. 
Kıbrıs sorunu, Türk 
tarafının pistte tek 
başına tango yap
mak zorunda 
bırakılmasıdır" şek
linde konuştu. 
Alpogan, terörist . 
başı Abdullah 
Öcalan'ın yeniden 
yargılanması 
konusundaki 
muhtemel alternati
fler üzerinde 
çalıştıklarını da 
bildirdi.
Alpogan, TED 
Ankara Koleji 
Söyleşi Günleri 
kapsamında öğren
cilerle buluştu-

TED'in İncek'te 
bulunan Ankara 
Koleji'nde düzenle
nen söyleşiye 
katılan Alpogan, 
öncelikle Genel 
Sekreteri olduğu 
MGK hakkında 
öğrencilere bilgi 
verdi. 1 Ekim 2004 
tarihindi MGK'nın 
ilk sivil genel 
sekreteri olarak 
göreve başladığını 
ifade eden 
Alpogan, daha 
sonra öğrencilerin 
sorularını cevap
ladı. Kuzey Irak ile 
ilgili bir soru üzer
ine Alpogan, 
Türkiye'nin bütün 
bir Irak istediğini 
vurguladı.

Nüfus büyüklüğü 
açısından dünya
da 16'ıncı sırada 
yer alan 
Türkiye'nin, 665 
bin askeri person
eliyle dünyanın 
en büyük 10'uncu 
ordusuna sahip 
bulunduğu belir
lendi. Türkiye'nin 
silah ithalatı da 
504 milyon dolara 
kadar geriledi. 
Dünya Bankası 
Dünya Kalkınma 
Göstergeleri 2005 
Raporu'na göre 
Türkiye'nin 1995 
yılında 1.2 milyar 
dojar olan askeri 
amaçlı ithalatı 
2003 yılında 504 
milyon dolara 
geriledi. 1995 
yılında hiç askeri 
ihracatı olmayan 
bir ülke konu
munda bulunan 
Türkiye, 2003 
yılında ise 61 
milyon dolarlık

Blair'den seçmene 
dolaylı Irak özrü

İngiltere'de seç
men 5/5/5 sloganıy 
la seçime gidiyor. 
Başbakan Blair, 
seçmenine Irak 
özrü sayılabilecek 
bir çıkış yaptı.

/ Sol liberal 
Independent 
gazetesi de, 
Başbakan Blaîr'le 
yaptığı özel bir 
mülakattan şu söz
leri manşete çıkar
mış:
"Seçimi kapanır
sam, bundan seç
menin Irak savaşını 
onayladığı sonu
cunu çıkarmaya
cağım." 
Independent, Blair 
ile yaptığı mülakatı, 
başyazısında da 
şöyle değer

ihracat yaptı. 
Rapora verileri 
yer alan 144 ülke 
1995 yılında 
toplam 17.7 dolar 
olan silah ithalatı 
2003 yılında 17.8 
milyar dolara 
kadar yükseldi. 
Türkiye'nin 1995 
yılında toplam 
silah ithlatı 
içerisinde yüzde 
7.2 olan payı 
2003'te toplam 
yüzde 2.8'e gerile
di. Dünya Bankası 
verilerine göre 
1995 yılında 
toplam 80 ülkenin 
diğer dünya 

lendiriyor. 
"Başbakan, Irak'la 
savaş konusundaki 
soruları yanıtla
maktan kaçmadı, 
hakkını vermeli. Bu 
konuda 
kendilerine inanıp 

inanmamakta 
herkesin serbest 
olduğunu söylüyor 
ama diğer konular
daki icraatından 
çok daha emin.

'Diğer bütün söz
lerimizi yerine 
getirdik' Blair'in en 
çok şikayetçi 
olduğu şey, savaşa 
gidişe zemin hazır
lamak için Irak'ın 
elindeki silahlar 
hakkında halka 
yalan söylediği 
konusundaki 
inanç.
Dürüstlüğüne 
inanılmasını istiyor.

ülkelerine 19.3 
milyar dolarlık 
silah ihraç etti. 
Bu rakam 2003 
yılında 18.6 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşti; Bu 
ihracat içerisinde 
Türkiye'nin payı 
yüzde 0.3 olarak 
gerçekleşti. En 
fazla silah itha
latını 3.6 milyar 
dolarla Hindistan 
yaptı, ikinci sırayı 
2.5 milyar dolarla 
Çin, üçüncü sırayı 
da 1.9 milyar 
dolarla 
Yunanistan aldı.
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SS K’lılar özel hastanelerden 
yararlanabilecek

SSK’lılar artık özel hastanelerde ücretsiz tedavi olabilecekler. 
SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ile bugüne kadar 33 hastane arasın
da sözleşme imzalandı. Genel Müdür Karahan, farklı ücret isteyen 
hastanelerin hastayı önceden uyarması gerektiğini hatırlattı.

SSK'lı hastaların 
sözleşme imzalanan 
34 özel hastaneye 
sevksiz gidip 
muayene ve tedavi 
olabileceğini, tıbbi 
tahlillerini yaptıra
bileceğini söyledi. 
Karahan, çok sayıda 
özel hastanenin de 
SSK ile sözleşme 
imzalamak için 
müracaat ettiğini 
belirtti.
Türkiye'de şartlara 
uygun tüm özel has
tanelerle anlaşma 
yapmak ve uygula
manın kapsamını 
genişletmek istedik
lerini ifade eden 
Karahan, 
"Bize müracaat 
eden özel hastane
lerle sözleşme imza
layabilmemiz için 
bazı standartlar 
getirdik.
Her branş için belli 
cihazların bulun
ması gerekiyor. 
Bunun dışında özel 
hastanenin elek
tronik provizyon 
sistemi için uygun 
olması koşulu 
bulunuyor. Sağlıkta 
rekabet artıyor. Biz 
SSK'lıların daha 
kaliteli ve ulaşıla
bilir sağlık hizmeti 
alması için çaba 
gösteriyoruz." şek
linde konuştu. 
Karahan, sözleşme 
imzalanan bazı özel 
hastanelerin 
SSK'lılardan "fark 
ücreti" almadığını, 
bazıların ise aldığını 
belirterek, "Bu konu 
tamamen özel has
tanelerin inisiyati 
findedir. Ancak, özel 
hastaneler fark 
ücfeti aldıklarını 
hastaya bildirmek 
zorundadır. Hasta 
onayı aldıktan sonra 
ücret farkı alabilir
ler" diye 
konuştu.

SSK'lılara özel has
tane" müjdesi 
Bugüne kadar 
Devlet 
Hastaneleri'nin 
tamamı ve üniver
site hastanelerinin 
bir kısmından yarar
lanan SSK’lılar, artık 
özel hastanelerden 
de "ücretsiz" sağlık 
hizmeti alabilecek. 
SSK'lılardan "ücret 
farkı" alan özel has
tanelere, bu farkı 
hastaya tedaviden 
önce bildirme 
zorunluluğu 
getirildi.
SSK Sağlık İşleri

CHP İncirlik 
konusunda 
bilgi isledi

CHP, İncirlik Üssü’yle ilgili yeni 
kararname hakkında, hükümetin 
Meclisi acilen bilgilendirmesini istedi.

Genel Müdürlüğü, 
İstanbul'da 27, 
İzmir'de 5 ve 
Tekirdağ'da 1 olmak 
üzere şimdiye kadar 
33 özel hastaneyle 
sözleşme imzaladı. 
Ankara başta olmak 
üzere, diğer illerdeki

özel hastaneler 
SSK'lılara kapılarını 
açmaya hazırlanı
yor. Çok sayıda özel 
hastane SŞK'ya 
müracaat etti.
SSK Sağlık İşleri 
Genel Müdürü 
Servet Karahan,

ŞENEN MıheMstaeferitali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları 
v Sakana Misina Ağları 
x İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 

f Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi

* TMC sintine pompası

ErkaiiJ
Ömerbey Mah

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

GSM: (0.532) 297 23 18

İncirlik Üssü’nün 
Irak ve Afganistan 
operasyonuna 
katılan ülkeler 
tarafından 
Birleşmiş Milletler 
kararları doğrul
tusunda kullanımı
na 1 yıl daha 
imkan veren karar-' 
name imza aşa
masında. Ancak, 
içeriği tam olarak 
bilinmiyor. CHP de 
hükümetten bu 
konuda bilgi istedi. 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Haluk Koç, 
“Hükümet 
kendisi çalıp 
kendisi oynuyor. 
Biz, kuşku duyu 
yoruz. Dışişleri 
Bakanı derhal 
bugün parlamen
toya gelip kararna
menin içeriği 
hakkında bilgi ver
melidir3' dedi 
KINADILAR 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen de, 
hükümetin parla
mentoya bilgi ver
memesini kınadık
larını söyledi. 
Öymen, "İncirlik

Üssü lojistik 
merkez olacakmış. 
Boyutu, çerçevesi 
nedir? Türkiye’ye 
ne avantaj sağlay
acak? Türkiye’nin 
yükümlülükleri 
nedir?’’ diye 
konuştu.
ABD BEKLEMEDE 
Kararnamenin 

içeriği hakkında 
VVashington’a da 
bilgi verilmedi. 
Bununla birlikte, 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül’ün 
dün yaptığı 
açıklama,

VVashington’un 
İncirlik’i kul
lanacak uçaklara 
blok yani toplu izin 
verilmesi talebinin 
geri çevrildiğini 
ortaya koydu. 
İncirlik izni 1 yıl 
uzatılıyor 
ABD’li diplomatik 
kaynaklar, blok 
iznin, taleplerinin 
önemli bir parçası 
olduğunu belirtiy
orlar. Ancak, 
Türkiye’den 
resmi yanıt 
almadan değer
lendirme yapmak
tan kaçınıyorlar.
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Veto sancısı
Hükümetle Çankaya 
Köşkü arasındaki 
"veto" krizi, bir kez 
daha "İbrahim Kafi 
Dönmez" ismi 
üzerinde kilitlendi. 
Daha önce Diyanet 
İşleri Başkanhğı'na 
atanma kararnamesi 
iki kez Köşk’ten 
dönen Marmara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İbrahim 
Kafi Dönmez'in 
ismi, bu kez 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
üyeliği için Köşk'e 
gönderildi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
"Dönmez" ısrarı bir 
kez daha 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'e takıldı. 
Hükümetle Köşk 
arasında yine bir 
"veto" sancısı 
yaşanıyor. 2003 yılı 
Mart ayında Diyanet 
İşleri eski Başkanı 
Mehmet Nuri 
Yılmaz'ın istifasının

ardından, Diyanet 
İşleri Başkanlığı için 
adı Çankaya 
Köşkü'ne gönder
ilen Mârmara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Kafi 
Dönmez, hükümetle 
Köşk arasında krize 
yol açmıştı. 
Dönmez'in Diyanet 
İşleri Başkanhğı'na 
atanmasına ilişkin 
kararname 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından 
Dönmez'in tarikat 
bağlantısı bulun
duğu gerekçesiyle 
iki kez veto edilince, 
hükümet, Ali 
Bardakoğlu'nu

Diyanet İşleri 
Başkanhğı'na 
atamıştı. Sezer'in, 
hükümetin ısrarına 
rağmen veto ettiği 
Dönmez ismi, bu 
kez YÖK'te boş 
bekleyen üyelik için 
Köşk'e gönderildi. 
Dönmez'in boş olan 
YÖK üyeliğine atan
masını öngören 
kararname, Sezer 
tarafından uzun 
süre, bekletildi. 
Kararname, 
bu uzun bekleyişin 
ardından Köşk'ten 
döndü. Böylece 
hükümet ile
Köşk arasında 
üçüncü "Dönmez" 
krizi de Sezer'in 
vetosuyla sonuçlan
mış oldu.

Gediz’de grizu patlaması
Kütahya'nın Gediz 
İlçesi'ne bağlı Gökler 
Beldesi'ndeki kömür 
ocağında meydana 
gelen patlamada, 18 
işçinin göçük altında 
olduğu bildirildi. 
Patlama sonucu 
yaralanan 2 maden 
işçisi, Gediz Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 
Ankara Madencilik'e 
ait kömür ocağında, 
dün saat 13.00 
sıralarında grizu pat
laması meydana 
geldi. Patlama sonu
cu 18 ila 20 işçinin 
göçük altında 
kaldığının tahmin 
edildiği açıklandı. 
Olayın ardından 
Kütahya Merkez ile 
Er Eğitim Tugay 
Komutanlığı, Gediz 
ve Simav İlçe Devlet 
Hastaneleri'nden 8 
adet ambulans bölg
eye sevk edildi. 
Kurtarma çalış
malarına Gediz İlçe 
Sivil Savunma 
Kurtarma ekipleri 
katılıyor Gediz 
Kaymakamı Ali

Nazım Balcıoğlu da 
çalışmaları yön
lendirmek üzere 
Gökler Beldesi'ne 
gitti. Kütahya Merkez 
ile Tunçbilek Sivil 
Savunma ekiplerinin 
de bölgeye sevk 
edildiği öğrenildi. 
Gediz 82. Yıl Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alınan maden 
işçileri Süleyman 
Koç ile Emrullah 
Ölmez'in genel 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi.., 
Ocağın dışında olan 
işçilerin patlamanın 
etkisiyle yaralandık
ları kaydedildi. 
BAŞBAKANLIK: 
GÖÇÜK ALTINDA 17 
KİŞİ VAR 
Başbakanlık Türkiye 
Acil Durum Yönetimi 
Genel Müdürlüğü,

Kütahya'nın Gediz 
• İlçesi'nde meydana 

gelen göçükte 17 • 
kişinin bulunduğu
nun tahmin edildiğini 
bildirdi.
Başbakanlık Türkiye 
Acil Durum Yönetimi 
Genel 
Müdürlüğü'nün yap
tığı yazılı açıklama
da, Kütahya'nın 
Gediz İlçesi'ne bağlı 
Gökler Beldesi'nde 
bir maden ocağında 
bugün bir göçük 
meydana geldiği 
belirtilerek, ilk etapta 
2 kişinin kurtarılarak 
hastaneye sevk 
edildiği ve olay 
yerinde bulunan 
Gediz aymakamı'nın 
göçük altında 17 
kişinin bulunduğu
nun tahmin edildiğini 
bildirdiği açıklandı.

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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Cim Bom’a kardeş geldi
Galatasaray ile 
İran'ın Persepolis 
takımları "Kardeş 
Kulüp" oldular. İran 
kulübü sarı-kırmızılı 
kulübün tecrü
belerinden faydalan
mak istediğini açık
ladı.

' Mecidiyeköy'deki 
Kulüp Binası'nda 
gerçekleştirilen basın 
toplantısına 
Galatasaray Kulübü 
İkinci Başkanı Ergün 
Gürsoy ile Persepolis 
Kulübü Yönetim 
Kurulu üyeleri 
İbrahim Aştiani ve 
Rıza Zahitmer katıldı. 
Gürsoy, İran 
Kulübü'nün uzun 
süredir Galatasaray'ı 
takip ettiğini 
belirterek, "Bizim 
tecrübelerimizden

[ yararlanmak 
istiyorlar. Biz de 
kendileriyle işbirliği 

> anlaşması yaptık. 
İleri dönemde iki 
takım hazırlık maçları 
oynayabilir" dedi.

I Konuk yöneticiler ise

adam olarak çok 
beğendiklerini 
belirten yöneticiler, 
"Kendisi çok disiplin
li bir antrenör.
Kendisini daha önce
den de tanıyorduk. 
İyi bir teknik adam 
olduğunu düşünüy
oruz. Herkesin 
hayranlığını kazandı" 
şeklinde konuştular. 
Toplantıda, Ergün 
Gürsoy ile 
Persepolis kulübü 
yöneticileri birbirler
ine kulüplerinin fla
malarını hediye 
ettiler.

Galatasaray 
Kulübü'nü uzun 
zamandır yakından 
takip ettiklerini ifade 
ederek, "4 gündür 
İstanbul'dayız ve 
Galatasaray bize 
konukseverlik gös
terdi. Burada bulun
maktan dolayı çok 
mutluyuz. 
Galatasaray 
Kulübü'nün tecrü
beleri bize yol 
gösterecektir" 
diye konuştu. 
İran'ın Pas takımında 
görev yapan Mustafa 
Denizli'yi, teknik

2), ttnıı Maki açıklandı
Birinci Süper 
Ligi'nde 29. hafta 
maçlarını yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Şampiyonluk 
kovalayan takımların 
maçları Serdar Tatlı, 
Metin Tokat ve Fırat 
Aydınus'a emanet 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Birinci Süper Lig'de 
haftanın maçlarında 
görev yapacak 
hakemler şöyle: 
23 Nisan Cumartesi: 
16.00 Gaziantepspor- 
Samsunspor: Erol 
Ersoy, Gökhan 
Memişoğlu, Ufuk 
Şepik.
16.00 Malatyaspor- 
Akçaabat Sebatspor: 
Aytekin Durmaz, Arif 
Çelik, H.Yusuf Sayın. 
16.30 Gençlerbirliği- 
Kayserispor: Cüneyt 
Çakır, Alpaslan 
Dedeş, Hakan Atilla

Gökbilgin.
19.00 Beşiktaş- 
Konyaspor: Zafer 
Önder İpek, Cemal 
Gemici, Ali Saygın 
Ögel.
24 Nisan Pazar: 
14.30 Trabzonspor- 
Ankaragücü: Fırat 
Aydınus, Aleks 
Taşçıoğlu, Kemal 
Yılmaz.
14.30 Denizlispor- 
İstanbulspor: Bülent 
Demirlek, Serkan 
Gençerler, 
Serdar Diyadin.

14.30 Sakaryaspor- 
Çaykur Rizespor: 
Orhan Erdemir, 
Hayati Doğan, Turan 
Ökke.
16.00 Büyükşehir 
Belediyesi 
Ankaraspor- 
Fenerbahçe: 
Serdar Tatlı, 
Muhittin Gürses, 
M. Emre Eyisoy.

19.00 Galatasaray- 
Diyarbakırspor: • 
Metin Tokat, 
Metin Kıtmır, 
Cem Satman.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Tertip Maçları - Elemeler
3. profesyonel lige çıkma 

terfi maçları ilçemiz sahasın
da, Yalova Tavşanlı - Kocaeli 
Sadiye takımları arasında 
başladı.

Gemlik sahası panayır 
gibiydi. Kapalı tribünün bir 
yanı Yalova’lıların, öteki yanı 
ise davul zurnayla beraber 
Kocaeiriilerindi.

İki takım oyuna temkinli 
başladı. 15. dakikaya kadar 
her iki takımda bir pas yapa
madılar. Tabiri caizse doldur- 
boşalt şeklinde bir maç geçti.

Kocaeli topu yere indirince 
göze hoş gelen futbol oyunu 
ortaya çıktı. Bu böylece 
devam ederken, 7 nolu futbol
cunun 44. dakikada çok güzel 
bir yükselişle golünü attı.

İkinci yarıda Suadiyespor 
daha derli toplu bir vaziyette 
oynadı ve 61. dakikada ikinci 
gollerini de attılar.

Oynadıkça açılan Kocaeli 
takımı, 75. dakikada ve 85. 
dakikalarda attıkları birer gole 
maçı 4 -0 gibi iyi bir neticeyle 
bitirdi.

Geriye dönüp baktığımda 
Gemlikspor’lm çok şansız 
olduğunu hatırlar gibiyim, 
khisara gittik, finalden 
döndük. Çanakkeleye gittik 
İkinci turda elendik. Şans 
sporda cok etkilidir.

Bu takımları ve sahamızda
ki takımları seyrettikten sonra 
üzülmedim diyemem.

Gemlikspor bu saydığım 
zamandaki takımı olsaydı,, bu 
takımları çoktan yerdik.

Galip gelen Kocaeli ve 
Suadiye takımıyla, ikinci 
maçta galip gelen Biga’yla 
cuma günü saat 14.oo’de 
sahamızda oynayacaklardır.

İkinci maç saat 15.oo’de 
Bigaspor’la İstanbul 
Zaraspor’la karşılaştı.

İlk zamanlar yorumlar İstan
bul takımının galip geleceği 
yönünde idi. Kişilerin kanaati 
kilolu ve yaşlı olan 
Bigaspor’un yorulup maçı > 
kaybedeceği yönünde idi.

Daha iyi organize olan, 
daha iyi top kullanan ve iyi 
kapanıp çok iyi kontra atağa 
kalkan takım Biga i d i. 34. 
dakikada Bigaspor’lu sağ 
kanat oyuncusunun attığı 
golle devreyi bitirdiler.

İkinci yarı Biga, Zaraspor’a 
karşı daha iyi yönlendiren 
sağa ve sola atılan çapraz 
toplarla Zaraspor kalesini zor 
duruma soktular. Bire birlerde 
çok rahat rakibini ekarte eden 
ikili kontra atak yapan takım 
Bigaspor’du.

Cuma günü oynanacak 
Kocaeli Suadiyespor’un rak
ibi, Bigaspor oldu.

Saat 14.oo’de başlayacak 
bu maçtan sonra duyumuma 
göre, ikinci bir maç daha var. 
Gemlik’e hangi takımların 
geleceği daha belli olmadı.

Cumartesi günü 
Zeytinspor’un ve 
Pazar günü ise Umurspor’un 
maçları var. Spor severlere 
müjdelerim.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

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

Bak Bi! Cafe’de 
Hamburger yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Öze! Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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Bebeğinize sevildiğini hissettirin
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ye 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 değişiklik
lere bağlı olarak, 
bebekte hem zihin
sel hem de fiziksel 
gelişim farklılıkları 
görülebilir ve bun
lar yaşam boyu 
bebekte kalıcı olur. 
Bir bebek doğ
duğunda beyninde 
ne kadar sinir 
hücresine sahipse, 
hayat boyu bu 
sayıda artış olmaz. 
Bebeklerin beyin
lerindeki hücre 
sayıları 
değişmemesine 
rağmen beyin
lerinin büyümesi

devam etmektedir. 
Bu büyüme sinir 
hücreleri arasında
ki bağlantıların 
sayılarının artması
na bağlı olarak 
meydana gelir. 
Sinir hücreleri 
arasındaki bağlan
tılarda meydana 
gelen artış, uyaran
ları yolu ile 
sağlanır.
Uyaranların yeter
siz olması duru
munda yeni 
bağlantılar olmaya
cağı gibi, beyinde 
mevcut bulunan 
bazı bağlantılar da 

azalabilir veya yok 
olabilir" dedi.
Dr. Berkem, beyin
deki sinir 
hücreleri arasın
daki bağlantıların 
sayısının 4-8 yaşı
na dek en yüksek 
seviyede kaldığını 
kaydederek, "Bu 
nedenle bu 
dönemdeki çocuk
ların beyni daha 
çok çalışır. Anne- 
babaların çocuk
larının zihinsel 

gelişimlerini arttıra- 
bilmeleri onlara 
yeterli uyarımları 
vermeleri ile 
mümkündür. Bebek 
ne kadar çok 
duyar, görür, tadar, 
koklar ve dokunur
sa duyuları o kadar 
gelişir. Ancak 
temel uyaran her 
zaman sevgidir" 
diye konuştu. 
Berkem'e göre, 
bebeklerin beyin 
(zihin) gelişimini 
etkilemek için şun
ları yapmak 
gerekiyor: 
- Bebeği 

sevdiğinizi ona 
dokunarak, okşa
yarak, sarılarak, 
gözlerinin içine 
bakarak hissettirin. 
Kucaklamak, okşa
mak bebeği sakin
leştirir.
- Bebeklerle 
konuşurken ses 
tonunuzun 
yumuşak ve seve
cen olmasına 
dikkat edin. 
Bebekler 
annelerinin sesini 
tanıyabilir.
- Bebeğin hoş
landığı şeyleri 
keşfetmeye çalışın. 
Bebekler genellikle 
ilgilerini çeken, 
sevdikleri uyarılar
la ilgilenirler.
- Bebeğe hareketli 
aktiviteleri yaptır
mak için uyanık 
olduğu zamanı 
seçin. Bebekle 
oyun oynanması 
onun zihin gelişi
mini 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 bebek
lerin 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 
uyarılmasını) arttır
mış ve sevgiyi his
setmesine olanak 
tanımış olursunuz. 
- Bebeğin odasını 
hazırlarken, oyun
cak seçerken, 
siyah-beyaz gibi zıt 
(kontrast) renkleri, 
parlak ve dikkat

çekici renkleri 
bebeklerin daha 
çok sevdiğini unut* 
mayın. Basit ve zıt 
renkli resimlerle 1 
oynaması daha 
uygun olacaktır.
- Bebeğin de din
lenmeye ihtiyacı 
olduğunu unut
mayın. Onun hoş
landığı aktivitelere 
ne zaman ara ver- „ 
mek istediğini /a ’ 
gözlemleyin.
- Uzun süre tele
vizyon izletmek ve 
sık sık kanal 
değiştirmek, tele
vizyon karşısında 
yalnız bırakmak 
bebeği olumsuz 
etkilemektedir.
- Bebeğin zararsız 
olan cisimleri ağzı
na götürmesine 
izin vermek o 
cisimleri tanıması |_ 
açısından önem
lidir.
- Bebeklerin kendi I, 
kendilerine hareket t I 
etmelerine izin ver
ilmesi beyinlerinin 
gelişmesini olumlu 
etkilemektedir. I -

PIRELLI’DE KAMPANYA
RAMPAN» 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

KONGRE İLANI
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği olağan 
Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2005 Pazar günü Belediye 
meclis salonunda yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM
1- Açılış
2- Saygı duruşu
3- Divan heyeti seçimi
4- Eski yönetimin ibrası
5- Yeni* Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış.

w
7/

T

ÖZKAYA OTOMOTİV
• _ GEMLİK BAYİİ 

İIDEI |*î Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
■ ■ K c LLI Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

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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Sünnet için ideal yaş, ilk altı ay
Gaziantep Çocuk 
Hastanesi 
Başhekim 
Yardımcısı Çocuk 
Cerrahi Uzmanı Dr. 
Lütfi 
Dağdönderen, 
sünnetin her 
mevsimde yapıla
bileceği gibi en 
ideal yaşın 6 aya 
kadar olduğunu 
bildirdi.
Dr. Dağdönderen 
yaptığı açıklama
da, sünnetin İsla- 
mi bir zorunluluk 
olmakla birlikte 
Türk toplumunda 
yüzlerce yıldır 
törensel bir

SİN™™DA iiotorsiklet gunlugu -robotlar
BU HAFTA

. ATLAS 
SINENIASI’NDA 

BU HAFTA

gelenek olarak 
uygulandığını 
belirtti. Dr.
Dağdönderen, her 
Müslüman 
çocuğunun sünnet 
olmak zorunda 
olduğunu ve sün
netin ehil kişiler 

Rez. Tel: 513 64 06
HALKA 2-ROBOTLAR

Rez. Tel: 512 03 46

tarafından yapıl
ması gerektiğini 
kaydederek, 
"Sünnetin ideal 
yaşı ilk 6 aydır. 
Ancak 2 yaşına 
kadar güvenle 
sünnet yapılabilir. 
2-6 yaş arasında 

ise sünnet yapıl
masını önermiy
oruz. Bu yaşlarda 
yapılacak sünnet 
çocukta psikolojik 
sorunlara neden 
olmaktadır. Hele 
hele çocuğu zorla 
ellerini ayaklarını 
tutarak, baskı 
altında sünnet 
yapılması kesinlik
le doğru değil" 
dedi.
Toplumda erişkin 
dönemde ortaya 
çıkan cinsel ve 
psikolojik sorun
ların temelinde 
zoraki yapılan 
sünnetin önemli 

bir etkisi 
olduğunu 
ifade eden Dr. 
Dağdönderen, 
"Sünnet, 
çocuğa bir 
çile, ızdırap ve 
acı çektirmek 
değil onu 
onure etmek
tir. Eğer 2 
yaşına kadar 
çocuğunuzu 
sünnet

ettirmediyseniz, 
bundan sonraki en 
uygun yaş okula 
başlayacağı yılın 
yaz aylarıdır. Eğer 
2-6 yaş arasında 
sünnet de yapıla
caksa mutlaka 
çocuk sakinleştir
ilmeli. Hatta 
gerekirse anestezi 
verilmeli" diye 
konuştu.
Dr. Dağdönderen, 

baharla birlikte 
sünnet mevsi
minin de geldiğini 
hatırlatarak, 
ailelerin sünnet 
sırasında ve son
rasında uyması 
gereken konuları 
şöyle sıraladı:
"Çocuğunuzun 

pipisinin ve 
idrar deliğinin nor
mal olduğunu kon
trol ediniz. Eğer 
yarım sünnetli ise 
ya da delik aşağı
da ise mutlaka bir 
uzmana gösteriniz. 
Arada dolaşan 
çantacılara 
kesinlikle sünnet 

ettirmeyin. Sünneti 
hijyen kurallarına 
uygun olarak yap
tırın.
Unutmayın ki 
hepatitten tutun 
da AIDS'e kadar 
birçok bulaşıcı 
hastalık sünnet 
yoluyla bulaşmak
tadır. Sünnet 
iyileşinceye 
kadar günde 
3-4 kez yaraya 

zeytinyağı 
dökülmeli. 
Sünnetten önce 
veya sonra kesin
likle aspirin kul
lanılmamalı. Yazın 
sıcak günlerde 
sünnet yapılmaya
cağı fikri doğru 
değildir. Her 
mevsimde sünnet 
yapılabilir. Dikişsiz 
ya da lazerle 
yapıldığı söylenen 
sünnetler öner
ilmemektedir.
Sünnet cerrahi bir 
işlemdir ve cer
rahinin tüm 
kuralları 
uygulanmalıdır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 5-13 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 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 1^12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
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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
Kanberçölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 fi

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 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 Anza 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

22 NİSAN PERŞEBE 
MELİS ECZANESİ 

Bahkpazarı Mah. 
Tel: (0.224) 513 52 65

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2113 
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 Şok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve'Pazar günleri yayınlanmaz)
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Sayfa ij

Guta Ergen kürtajdan çıkıp tate gitti
Uç aylık bebeğini 
aldıran Gülben 
Ergen bir ödül 
törenine katıldı. 
Yaklaşık 3 aylık 
hamile olan 
Gülben Ergen'in 
annelik hayali kötü 
bir haberle bir 
başka bahara erte
lendi. Rutin kon
troller için dok
toruna giden 
Gülben Ergen'in 3 
aylık bebeğinin 
sakat olduğunu 
öğrendiği ve bu

mrah’ın babalık davası AIHM'ye gidecek
Emrah'tan çocuğu 
olan Ebru Çolak ile 
1991 doğumlu oğlu 
Tayfun Çolak, açtık
ları babalık davasın
da, Türk 
mahkemelerindeki 
adli sürecin uzun
luğunu, ailevi 
yaşamlarına saygı 
gösterilmemesini ve 
kendilerine adli 
süreçte etkin başvu
ru hakkı tanınma
masını gerekçe 
göstererek Türk 
hükümetinden 

yüzden bebeğini 
kürtajla aldırdığı 
öne sürülmüştü. 
'Bir şey yapa
madık'
Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan ve 
oldukça üzüntülü 
olduğunu belirten 
Gülben Ergen, 
'Bebeğimiz ufacık 
ultrason resimleri
ni bıraktı giderken 
bize..Benim 
Gülbebeciğimin 
kalbi içimdeyken 
durdu. Çırpındık,

AIHM'de davacı oldu. 
Davacılar, başvuru
larında, Emrah'ın 
popüler olması 
nedeniyle “medyanın 
hedefi” haline 
geldiklerini ve nafa
ka alamadıkları için 
çocuğun “iyi bir 
yaşamdan mahrum 
kaldığı” tezlerini 
savundu.
Başvuruda ayrıca, 
“babasının kim 
olduğu konusundaki 
belirsizlik ve normal 
bir aile yaşamına

ancak bir bir şey 
yapamadık, 
Aylardır anneliğe 
hazırlanan ruhum 
şimdi çok kırgın, 
durgun ve suskun' 
dedi.

sahip olamamanın 
çocukta yarattığı 
psikolojik sorunlara” 
da vurgu yapıldı. 
AİHM'in “kabul 
edilebilirlik” kararın
da, başvurunun 
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi 
çerçevesinde esas
tan incelenmeyi 
gerektirecek 
unsurlar içerdiği 
belirtiliyor. AİHM'nin 
kararını gelecek yıl
dan önce açıklan
ması beklenmiyor.

Mehmet kli W efeiît
Mehmet Ali Erbil 
kendisini zor gün
lerde yalnız bırak
mayan Tuğba 
Coşkun ile evleniy
or.
İki yıl önce 
Roma'da tatil 
yaparken aniden 
rahatsızlanıp 
yoğum bakıma 
kaldırılan Mehmet 
Ali Erbil, o sırada 
kendini yalnız 
bırakmayan Tuğba 
Coşkun ile evleniy
or. Ünlü şovmen 
bu ay şonunda 
Roma'da kıyılacak 
sade bir törenle 
dördüncü kez 
nikah masasına 
oturacak. İki yıldır 
birlikte olan çiftin 

ABONE OLDUNUZ MU?

■MS GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

nikahına 
Türkiye'den 
sadece 6 kişi 
katılacak. Erbil, 
'İsimleri sır ama 
bu 6 kişi her ikimiz 
için de 
vazgeçilmez kişil
er. Roma'daki 
nikahın ardından 
İstanbul'da büyük 
bir otelde düğün 
yapılacak. Çünkü 
kimsenin gücen
mesini istemiyo
rum' dedi.
Tuğba'yı istedi 
Mehmet Ali Erbil'in 
geçen günlerde 
Ankara'ya giderek, 
Tuğba Coşkun'un 
ailesiyle tanıştığı 
ve onu resmen 
istediği de ortaya

çıktı. Ünlü şovmen 
ilk evliliğini 
Muhsine 
Kamiloğlu ile yap
mış ve bu evliliğin
den Sezin isminde 
bir kızı olmuştu. 
Erbil'in Nergis 
Kumbasar ile ikin
ci evliliğinden 
'Yasmin' adında bir 
kızı var. Ünlü şov
men son evliliğini 
ise Sedef Altuntaş 
ile yaptı.

2

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
DAVETİYELERİ

EN UYGUN FİYATLARLA

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK

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

Katalog basımı

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



Ulusal egemenliğimizin ilk adımı olan TBMM kuruluşunun 85. yıldönümünü kutluyoruz ,

tel M ye W Bayramını Mı w

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
23 Nisan 2005 Cumartesi gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

I 4JLUSAL
I EGEMENLİK I
I VE ÇOCUK l
İBAYRÂMINIZI

KUTLU İ

| OLSUN. |

Yüksek okulların yapılması için yapılan girişimlerin iyi sonuç verdiği bildirildi.

Sivil insiyatif Weyi ziyaret etti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, esnaf temsilcileri, gazeteciler ve gazete köşe 
yazarları, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Rektör Temsilcisi Prof. Dr. 
Abdürrahim Korukçu’yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ulusal egemenlik
23 Nisan 1920’de Anadolu da başlayan 

egemenlik ve bağımsızlık ateşi, iki yıl 
sonra yeni bir Türk Devleti’nin doğması
na neden oldu.

Mustafa Kemal öncülüğünde emperya 
list güçler tarafından yurdu işgal edilmiş 
bir ulusun başkaldırıhşı ve egemenliğin 
kayıtsız koşulsuz halka ait olduğunun 
tüm dünyaya duyurulduğu gündür 23 
Nisan.

23 Nisan 1920 de Ankara da oluşturulan 
halk meclisi, Kurtuluş Savaşı sonrası 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
de meclisi oldu.

600 yıllık hanedanlık sona ererken, ege
menliğin halka devredildiği gün oldu 23 
Nisan.

Büyük kurtarıcı “Egemenlik kayıtsız 
koşulsuz halkındır.” demekle yetinmedi.

Daha sonra bu günü geleceğin yöneti
cisi çocuklara armağan etti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 85. yıldönümünde egemen
liğimiz konuşuluyor-

Mustafa Kemal’in içine girmek istediği 
batı medeniyeti ile bir arada olmak için 
başlatılan devrimler sonucu gelinen 
nokta istediğimiz gibi olmasa da Türkiye 
diğer müslüman ülkelerden çok daha 
farklı bir boyutta.

Bunun ilk temel nedeni laik bir devlet 
yapımızın olmasıdır. Bizi ılımlı veya ıhm- 
sız, islamizme götürmek isteyenler ikti
darda bile olsalar, hayallerini gerçek- 
leştiremezler.

Gemlik’teki bir 
grup sivil insiyatif. 
temsilcisi Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi Rektör 
Temsilcisi Prf. Dr. 
Abdürrahim 
Korukçu’yu 
ziyaretinde, 
yüksek okulların 
bulunduğu 
binanın Borusan 
Holding tarafın
dan yaptırılacağı 
bilgisini aldılar. 
Haberin devamı 

3’de.

Ziraat Bankası veznesinden para çaldılar
Gemlik Ziraat 
Bankası’nda dün 
yaşanan olayda 
veznedarın bir anlık 
dalgınlığından 
yararlanan hırsızlar, 
3-4 bin YTL 
çaldılar. 
Olay dün Saat 
15.oo sıralarında 
meydana geldi. 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesine

Gemlikli sivillnsiyatif temsilcileri Üniversite Gemlik 
Yerleşekesini giderek Yerleşke sorumlusu Prof. Dr. Abdürrahim 

. Korukçu ile görüşüp bilgi aldı ve yerleşkeyi gezdi.

gelen iki kişiden 
biri, veznedarın bir 
anlık dalgınlığından 
yararlanarak, tez
gah üzerinde bulu
nan paralardan bir 
bölümünü çaldı ve 
yanındaki arkadaşı
na verdi.
Olayı gören bir 
banka müşterisi, 
hırsız Mustafa 
Doğar’ı yakaladı.

Bu arada parayı 
alan diğer şahıs 
kargaşadan yarar
lanarak kaçtı. 
Banka güvenlik 
göreviisince 
Emniyete teslim 
edilen hırsız 
Mustafa Doğar, ilçe 
Emniyet 
Müdürlüğüne 
götürülerek 
sorguya alındı.

Doğar’ın arkadaşı 
ile Mardin den 
geldiği ve hırsızlık 
yapmak Ziraat 
Bankası’na gelerek 
veznedarın izley
erek boşluğunu 
bekleği öğrenildi. 
Polis soruşturmayı 
derinileştiririken, 
bankadan çalınan 
paranın 3-4 bin YTL 
olduğu öğrenildi.

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
ÇETİNKAYA

Vicdanca

Egemenlik ulusun (mu) dur?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'm kut
luyoruz.

Ne mutlu bize ki;
Çocuklarının Bayramı olan bir başka ülke yok.
Ulu Önder Atatürk çocukları, hem çok sevdiği hem de 

geleceği onlara emanet ettiği için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kuruluş tarihini Çocukların Bayramı olarak 
açıklamış.

Bu arada "Egemenlik Ulusundur" diyerek de yurttaşı 
tüm kurumların üzerine çıkarmış.

Atatürk böyle yapmış..
O'nun saptadığı değerlere sahip çıkmak, koyduğu 

hedeflere ulaşmak konusunda bizim duyarlılığımız ise 
ortada.

İrtica sinsi bir biçimde devlet kadrolarına yerleşiyor, 
cumhuriyetin ve demokrasinin sağladığı özgürlükleri 
akıllıca kullanarak sistemini kuruyor.

Bölücülük Avrupa destekli olarak ülkenin üniter 
yapısını ciddi biçimde tehdit ediyor.

Yarının büyükleri uyuşturucunun tuzağında ve 
kucağında.

Özellikle 1950’li yıllardan bu yana devleti idare eden
ler, dış kredi musluklarından akan paraları “sen-ben- 
bizim-oğlan”aymazlığıyla kullanmışlar.

Ülkenin gelişimi ve kalkınması için kullanılması 
gereken kaynakları üretim dışı alanlara yönlendirmişler.

Üretimden uzaklaşıp ülkeyi tüketim girdabına sok
muşlar.

Türkiye’nin Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla kazandığı 
özgürlük ve demokrasi atılımının önünü tıkamışlar.

Çok büyük savaşın yıkıcı sonuçlarını tersine çevirip 
aydınlanma ve toparlanma yolunda ciddi atılımlar 
gerçekleştiren ülkenin önüne takoz koymuşlar.

Gerçekte;Türkiye, dünya tarihinde ilk defa bir savaşın 
devrimsel nitelikde sonuçlanmasına öncülük etmiş.

Etmiş etmesine de sonraki kuşaklar ellerindeki bağım
sızlık ve özgürlük meşalesinin üzerine su dökmüşler.

Bu aşamada TBMM’nin kuruluşundan bugüne dek 
geçen süreçte yaşananlara da birgöz atalım.

Siyasal, hukuksal alanda yapılan devrimler başarılı 
olmuş,kültürel alanda yapılan devrimlerde aynı başarı 
grafiği kalıcı olarak yükselememiş.

Çağdaş ve evrensel değerler toplumun her kesimini 
ne yazık ki saramamış.

Daha da ötesi,çok yönlü milliyetçi ve dinci bağnazlık
lar dönem içerisinde artış göstermiş.

Ümmetten ulusa .İslamcılıktan milliyetçiliğe (yurtsev
erlik boyutunda), Osmanlı’cadan Türkçe’ye, fetih ve 
cihet ruhundan anavatan anlayışına geçişte büyük iler
lemeler sağlandığı halde, dışa karşı tam bağımsızlık ile 
küreselleşme çatışması, toplumsal yapıyı iki ayrı kutba 
bölmüş.

Oysa, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının özellikle 
unutmaması gereken bir gerçek vardır ki o da ;

“Türkiye elli yılı aşkın süredir yaşattığı çok partili 
siyasal yaşamını ve üzerindeki tüm baskılara karşın 
bugüne dek sürdürdüğü demokratikleşmesini kayıtsız 
koşulsuz Kemalist Devrime borçludur.

Türkiye, cehalete ve saltanatın yoğun etkisine rağ
men Kemalist Devrimlerin emperyalizme ve feodalizme 
karşı verdiği mücadele sonucunda günümüzde zorlansa 
da koruduğu siyasal ve kültürel düzeyin önünü 
aşabilmiştir.

Onun için Atatürk’e, Atatürk’ün silah arkadaşlarına ve 
Kemalizm’e dil uzatanların dilini kesmek gerek.

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Sabırsız Çiçek!! Erguvanlar

İlkbahar... Uyanış...
Çiçekli mevsim...
Kaplumbağaların 

kafasını çıkardığı 
mevsim..

Kelebeklerin kısa 
ömrüne inat...

Çiçekli bahçeler beton 
yığınları arasında kaybolan 
binbir gece masalları gibi..

Erguvan ve mor salkım 
zamanı...

İlkbaharın habercisi 
erguvanlar-mor salkımlar..

Mor dünyanın kısacık 
ömrü..

Bir içimlik mevsim..
Telaşlı ay..
Erguvan ağaçları... .
Salkım saçak mor incil

er ..
Unutulan mor kokular..
Hovardaca, hoyratça 

harcanan mor yıllar..
Mor sarmaşıklar, mor 

çocukluğum ..
Begonyaların da uyan

ma zamanıdır:
Çiçeğini ‘annem görme

den yediğim ’ yıllar..
Çiçekler yenir, mor 

mevsiminde...
Begonyalar taşıdım 

evime..
Kaç kez kurudu; kökün

den..
Kent virüsünde kay

bolan çiçeklerdir; .
erguvanlar..
Pembe, mor, beyaz..
Kent mevsimine(!) nanik 

yapıyor..
Erguvanlar ...Mor 

salkımlar..
İlkbahar umudun 

yeşerdiği, düşlerin mor 
salkımlar gibi bilinç üstüne 
koku saldığı mevsim..

Kent virüsünde yitirilen 
lezzetler, kokular, renkler, 
anılar..

Rendelenmiş kentlerde 
uyanıştır erguvanlar..

Sepete sığdırılmış üç- 
beş erguvan küçük kızın 
pazarında..

Kıymet bilmeyenlere 
satılır.. .

Kıymet nedir ki?
Mor salkımlar rendelen

miş yaşamların vazosun
da! yosun kokusunu taşır

O çiçekli günlerin ilk 
habercisi...

Müjde böceğinin doğur
ganlığının ayı!..

Yasemin kokuları, 
mimozalar, reçel gülleri, 
ponponlu sarı güller, 
yaseminler...

Ve tarihlere damgasını 
vuran erguvanlar...

Sahi kasımpatlara ne 
oldu, göç mü ettiler?

Arnavut karanfilleri, 
akşam sefaları..

Çocuklar bilir mi bu 
çiçekleri?

Sepetçi kızın sepetinde 
‘erguvanlar’...

Bazen de yapma çiçeğin 
kopyası ‘aynı boyda aynı 
kalıptan çıkmış ‘güller’..

Dikenleri kent dikeni ...
Aşkın simgesi kırmızı 

güller, sepetçi kızın 
sepetinde ...

Yürek değil, can yakıyor 
Sahi hanımelilere ne 

oldu?
Nereye göçtüler?!
Puslu anılara!
Derinliklerde bir suçmuş 

gibi hapsedilen duygulara 
mı?!

Yoksa bir şiirin mıs- 
ralarına mı sığındı; mor 
salkımlar... erguvanlar, 
arnavut karanfilleri.

Dünya bahçesinin mor 
uğurböcekleri ...

Erguvanlar bekler mi?
Beklemez...Sabrı yok

tur!..
Mevsimi geldi mi mor 

salkımlarını saçar birer 
birer..

Lodosa, fırtınaya, yağ
mura rağmen...

Mor salkımların 
bahçesinde sarı ponpon 
güller, begonyalar...

SAHİBİNDEN 
SATILIK

HlıSûhibindenSûtılıkîOOlModeL 

MQzdû323FomilİQİ500 Motor, Sû binh 
Tel: (0.532) 262 90 46
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Yüksek okulların yapılması için yapılan girişimlerin iyi sonuç verdiği bildirildi.

Sivil insiyatif Yerleşkeyi ziyaret etti
Sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, esnaf temsilcileri, gazeteciler ve gazete köşe 
yazarları, Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Rektör Temsilcisi Prof. Dr. 
Abdürrahim Korukçu’yu makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesine 
giden Gemlik sivil 
insiya tif temsilci
leri, Yerleş ke 
Müdürü Rektör tem
silcisi Prof. Dr. 
Abdürrahim 
Korukçu’yu 
makamında ziyaret 
ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldılar.
Eski Belediye 
Başkanı Hakkı 
Çakır, Esnaf 
Sanatkarlar 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlut Avcı, 
Kooperatif Müdürü 
Kenan
Karakaş,Esnaf 
Odası temsilcisi.. 
Gürle, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, 
Gazetemiz yazarı 
İnan Tamer, 
Gündem Gazetesi 
sahibi Mehmet 
Çelik, yazarları 
Emin Bora, Fehmi 
Karacan, çarşı 
esnaflarından Fazıl 
Şentürk, Haşan 
Başaran’ın katıldığı 
ziyarette Prof. 
Abdürrahim 
Korukçu’nun 
makam odasında bir 
süre yapılan çahş-

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesini ziyaret eden sivil insiyatif temsilcileri ile yük-
sek okulların derslik ve labratuvarlarının açılacağı deponun önünde görülüyor

maları 
dinlediler.
Bu yıl iki meslek 
yüksek okulunun 
açılması için YÖK’e 
başvurulduğunu 
söyleyen Korukçu, 
okulların plan
landığı yerlerde 
yapılması için 
altyapı çalışmalarını 
tamamladıklarını 
söyledi.
Korukçu, “Yüksek 
Okulların yapılacağı 
eski deponu Üniver
site mimarlık
Fakültesi tarafından 

iki katlı olarak plan
landı.
Bugüne kadar 
merkezi idareden 
bir ödenek 
gelmediği için 
çevremizdeki 
olanakları değer
lendirme yoluna git
tik ve Borusan 
Holding sahibi Asım 
Kocabıyık ile 
temasa geçerek 
isteklerimizi 
bildirdik. Büyük ilgi 
gösterdiler ve 
Eğitim Vakfı
Başkanı ile

Holdingin İnşaat 
Genel Müdürünü 
göndererek 
incelemeler yaptılar. 
Sonucu almak 
üzereyiz. Ancak, 
bunun yanında 
başka yerlerden 
gelecek destekleri 
de işin içine kat
maya çalışıyoruz. 
Ticaret Odası, 
Ticaret Borsası 
Başkanlar) yardım 
sözü verdi. 
Yerleşkede yapıla
cak çok iş var.” 
dedi.

Gazetemiz yazarı 
İnan tamer ise 
Gemlik sivil toplum 
kuruluşlarının 
üniversitenin yanın
da olduğunu, bu 
ziyaretin bir bakıma 
bunun göstergesi 
olduğunu söyledi. 
Tamer, Türk halkının 
gördükten sonra 
yardıma başladığını 
hatırlatarak,” Biz 
sizin yaptıklarınızı 
gördükten sonra 
çevrem izdekilere 
anlatacağız. Çok 
güzel işler başar- 
mışsınız”dedi. 
Prof. Korukçu 
konuşmalardan 
sonra gelenlere
çalışmaları 
gösterdi.

Sivil toplum temsilcileri Prof. Abdürrahim
Korukçu’nun makamında sohbet etti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz Mertçe Sinan
MERTOĞLU

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın 
85. yılı tüm yurtta 
olduğu gibi ilçem
izde de düzenlenen 
törenlerle kutlanı 
yor.
Törenler Saat 09.00 
da Atatürk Anıtına 
sunulacak çelenk 
lerle başlayacak. Bu 
törene izci teş kilatı 
olan okullar liderleri 
nezaretinde, izci 
teşkilatı olmayan ' 
okullar ise öğret

menleri nezaretin 
de katılacaklar. 
İkinci tören İlçe 
Atatürk stadında 
yapılacak.
İstiklal Marşı’nın 
hep bir ağızdan 
okunmasının ardın
dan, günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmalar yapıla
cak.
Öğrencilerin oku 
yacakları 23 Nisan 
şiirlerinden sonra 
ödül töreni ve geçit 
töreni yapılacak.

Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
geçit töreninden 
sonra Özel Türe 
Eğitim Merkezi, 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu'nun gös
terilerinin ardından 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu Folklor ekibi 
seyircileri coştura
cak.
İlçe İzci Kurulu izci 
grubunun göster
isinin ardından 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu jimnastik

gösterisi, TSO Gazi 
İlköğretim okulu 
Halk Oyunları gös
terisi, Şehit Etem 
İlköğretim Okulu 
Elit grubu, Dojo 
Karate Okulu gös
terisiyle devam ede
cek program tüm 
İlköğretim 
okullarının yapacak
ları ortak gösteri ile 
törenler son 
bulacakHava 
yağışlı olursa 
törenler 
ertelenecek.

Haddinizi bilmezseniz...
Kaymakam’ımız; “yetkilerini izinsiz kullanan, 
vatandaşa ayrıcalıklı davranan, dairelerini 
‘DİNGO’NUN AHIRI’na çeviren, mahiyetine söz 
geçiremeyen bazı daire amirleri vaı3' demiş. 
Kimileri, iktidar partisini arkalarına alınca 
çizmeyi aşıyor.
Bu devletin sahibi var beyler! 
0 nu koruyacak nice yiğitler var. 
Kaymakam’ımız Sayın Baygül’de onlardan biri 
Çeker fırçayı, gösterir tepkiyi.
Unutmayın, haddini bilmeyenlere, bildirirler.
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Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Anaokulu 3-6 grubu öğrecileri sahnede hünerlerini sergilediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
haftası etkinlik
lerinde düzenle
nen eğlencede 
minik öğrenciler 
büyüklere 
taş çıkardı. 
Gemlik Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi 
Uygulama 
Anaokulu 3-6 yaş 

grubundaki minik 
öğrenciler 
düzenlenen 
kutlamalarda 
velilerini güzel 
dakikalar 
yaşattılar.
Anaokulu Bölüm 
Şefi Serap 
Tutar'ın önder
liğinde Anaokulu 
öğretmenleri 
Sibel Kahya ye 
Semiha Bodur'un 
öğrettiklerini 
sahnede uygu

layan Anaokulu 
öğrencileri 
velilerinden 
bol bol alkış 
aldılar.
Öğrendikleri kısa 
skeçler, şarkılar, 
şiirler ve oyunları 
başarıyla 
sahnede 
sergileyen Minik 
öğrenciler, 
eğlencenin 
sonund^ kesilen 
pastayla yorgun
luklarını attılar.

iimt iifa'ııı fl Hini hntlt »i
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık 12 bin 
emekliye hizmet 
veren Gemlik 
Ziraat 
Bankası'nın ATM 
cihazı 
yenilenirken bir
den ikiye 
çıkarıldı.
Banka önünde 
kuyruk oluşturan 
emeklilerin her 
ay çile çekerek 
şikayetlerini dile 
getirmelerinin 
ardından 
girişimlerde 
bulunan banka 
yönetimi 
geçtiğimiz hafta 
ATM cihazlarının 
yerlerini 
yenilemişti. 
Önceki gün getir

ilen iki adet 
Siemens marka 
ATM cihazı monte 
edilerek hizmet 
vermeye başladı. 
Yaklaşan yaz 
aylarını da göz 
önüne alan Banka 
yönetimi, yazlık
lara gelen emeklil

erle birlikte ilçe 
genelinde 12 bin 
emekliye hizmet 
verdiklerini ifade 
ederek, ikiye 
çıkarılan ve 
yenilenen ATM 
cihazlarıyla artık 
sorun yaşanmaya
cağını söylediler.

Başkan'dan 
Başbakan'a 
icraat raporu 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
1 yıllık 
icraatlarını aktardı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
1 yıllık icraatlarına 
anlatmak için 
Ankara'ya gitti. 
Toplantı sonrasında 
Başbakan Erdoğan 
ile bire bir görüşme 
fırsatı bulduğunu 
belirten 
Başkan Şahin, 
28 Mart 2004 tari

hinden bugüne 
kadar hayata geçir
ilen projeleri ve 
önümüzdeki 
dönemde yapılması 
planlanan çalış
maları aktardığını 
belirtti. Bursa'nın 
genel durumundan 
da söz ettiğini 
söyleyen Şahin, 
"Başbakan 
Bursa'dan mem
nun. Özellikle 
Merinos Projesi 
üzerinde durdu. 
Çalışmalara 
başlayıp başla
madığımızı sordu. 
Koruma kurulun
dan yeni izin 
alındığını ve en 
kısa zamanda 
başlayacağımızı 
anlattım" dedi.

Ayrıca Orhaneli 
Bat-çık Kavşağı 
inşaatına baş
landığı müjdesini 
Başbakan 
Erdoğan'a verdiğini 
ifade eden Şahin, 
ulaşımdaki diğer 
gelişmeler olan 
hıZlı feribot ve tele
ferik projelerini de 
aktardığını söyledi. 
Başbakandan 
şimdilik herhangi 
bir proje için 
destek istemediğini 
dile getiren Şahin, 
devam eden pro
jelerin açılış aşa
masında geldiğinde 
Başbakan 
Erdoğan'ı Bursa'ya 
davet etmeyi plan
ladığını sözlerine 
ekledi. BHA
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Yeni Vergi Dairesi Verem Savaş Dispanserinin yanındaki lojmanın yerine yapılacak

Eski lojman yıkılacak

1
1i 
9>

»ini

diğini 
İlin, 
jer 
n 
! tele- 
ıi de 
yledi.

ıngi

sdiğini 
ahin, 
jro- 
ışa- 
iğinde

rsa'ya 
plan- 
rine

Seyffettin SEKERSÖZ 

Verem Savaş 
Dispanseri 
yanında bulu
nan Vergi 
Dairesine ait 
eski lojman 
binasının 
yıkılarak yer
ine Çelik 
Kontrüksiyon 
bina yapıla
cağı öğrenil
di.
Tüm proje 
çalış
malarının 
Borusan 
Lojistik fir
ması tarafın
dan yapıldığı 
belirtilen 
binanın 
önümüzdeki 
günlerde 
yıkımına 
başlanacağı 
bildirildi.
1 Mayıs itibariyle 
temel atma aşa
masına getirilmesi 
beklenen yerde 
yapılacak çelik kon
trüksiyon binanın 
yapımını Borusan 
Lojistik firması

tediye futbol lumuvası tenleri
Seyffettin SEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un başlat
tığı Gemlik'te 
spor harekatının 
ilk meyvesi ver
iliyor.
İlçe Lig Heyeti ile 
Gemlik 
Belediyesinin 
ortaklaşa düzen
lediği "Belediye 
Futbol

Sahil Devlet Hastanesinin arkasında bulunan Vergi Dairesine 
ait lojman Borosan Lojislik A.Ş. tarafından iki katlı çelik kon- 

siriksiyordan Vergi Dairesi yapılacak

üstlendi.
Projelerinin hazır 
olduğu yerin 472 
metre açık alana 
280 metrekarelik 
bina yapılacağı açık
lanırken binanın 
Eylül ayı sonlarında 
tamamlanacağı 
öğrenildi.

Turnuvası"nda 
ilçede bulunan 
10 İlköğretim 
Okulu futbol 
takımları 
mücadele 
edecek. 
İlçe Atatürk 
stadında 25 
Nisan 2005 
Pazartesi günü 
saat 13.00 de 
başlayacak olan 
Futbol 
Turnuvasının ilk 

Bina, bir bodrum, 
zemin ve üstüne bir 
kat olarak yapılacak 
ve Gemlik Vergi 
dairesinin yeni 
binaya taşındığında 
ise mükellefleri bir 
sürprizin beklediği 
ifade edildi. 
Türkiye'de bulunan

maçını 
Cumhuriyet 
İlköğretim ile 
Atatürk İlköğre
tim okulları 
yapacak.
Pazartesi günü 
ayrıca saat 14.30 
da Şükrü Şenol 
ile TSO Gazi 
İlköğretim 
karşılaşırken 
üçüncü maç 
Hamidiye İlköğre 
tim ile Şehit

Vergi 
Daireleri 
içinde ilk kez 
uygulanacak 
olan 
bankalar sis-4 
teminde 
yaygınlaşan 
O-MATİK 
(sıra 
numarası) 
sistemiyle 
çalışacak 
olan Gemlik 
Vergi 
Dairesi'nde 
sistemin 
binanın 
yapımını 
üstlenen 
Borusan 
Lojistik fir
ması tarafın
dan yapıla
cağı bildirildi. 
Gemlik

Vergi Dairesinin 
Eylül ayından 
sonra 
taşınacağı yeni 
binasında vergi 
mükelleflerinin 
daha rahat ortamda 
işlerinin takibini 
yapacakları 
bildirildi.

Cemal İlköğretim 
arasında yapıla
cak.
Tüm Gemlik 
halkının davetli 
olduğu Belediye 
Başkanlığı 
Futbol turnu- 
vası'nda okular 
maçları 
olduğunda 
tribünlerden 
takımlarını 
destekleyebile
cekler.

THK'da yeni başkan
Besim Uzunoâlu

Türk Hava Kurumu ma raporu ile
Gemlik Şubesinin 
yapılan olağan genel 
kurulunda Besim

denetleme kurulu 
raporlarının okunup 
aklanmasının ardın-

Uzunoğlu başkanlığa 
seçildi.
Kurumun Kayhan 
Mahallesi Kalealtı 
sokak 1/1'deki 
yerinde yapılan genel 
Kurula 38 üyeden 23 
katıldı.
Divan başkanlığını 
Gökhan Özler'in yap
tığı genel kurulun 
katipliklerini Hüseyin 
Ekim ile Salih 
Şentürk yaptı.

HTürk Hava Kurumunda dün yapılan genel 
kurulda yönetim kurululuna seçilenler toplu 

halde görülüyor. Soldan : Gökhan Özler, Besim 
Uzunoğlu, Necati Turanalı ve Ali Uyar görülüyor.

SAHİBİNDEN SATILIK OTO

1996 Model Ford EscortCLK 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00

dan geçilen seçim
lerde THK Gemlik 
Şubesi yönetim kuru
lu üyeliklerine Besim 
Uzunoğlu, Ali 
Mutman, Necati 
Turanh, Gökhan Özler 
ve Abidin Uyar seçil- 
di.Denetleme kurulu 
asil üyeliklerine ise 
Hüseyin Ekim, 
Ferudun Aydın ve 
Sedat TuranlI 
getirildi.

Umurbey Polatkan Caddesinde restore edilmiş, v 11 At 01
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli |Ç| ’ J MA gj

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA
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Savaş suçlusu 
Pavkoviç teslim oldu

Ermeni Patrigi’nden 
haddini aşan sözler

Savaş suçu zanlısı 
eski Yugoslavya 
Genelkurmay 
Başkanı Neboysa 
Pavkoviç'in, 
Sırbistan'ın 
başkenti 
Belgrad'da yetk
ililere teslim 
olduğu bildirildi. 
Sırbistan 
hükümeti, 2003'te, 
Kosova savaşı 
sırasında 1999 
yılında Kosovah 
Arnavut sivillerin 
öldürülmesi emri
ni vermekle 
suçlanan dört 
generalden biri 
olan Pavkoviç'in, 
Hollanda'nın 
Lahey kentinde 
eski Yugoslavya 
için kurulan BM 
savaş suçları 
mahkemesine

BAYRAM O G LU ”N DAN 
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
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferi 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

gönderileceğini 
açıkladı.
Eski Yugoslavya 
Genelkurmay 
Başkanı Neboysa 
Pavkoviç'in, 
pazartesi günü 
Lahey'e gönderile
ceği belirtildi. 
Pavkoviç'in 
avukatı Lyubişa 
Zivadinoviç, 
geçen ocak ayın
da eski genelkur
may başkanının, 
yargılanma

konusunu 
Sırbistan 
hükümetiyle 
görüşebileceğini 
söylemişti.
Pavkoviç ile birlik
te suçlanan diğer 
generaller 
Vladimir 
Lazareviç, Sreten 
Lukiç ve Vlastimir 
Dyordyeviç'tL 
Vlastimir 
Dyordyeviç, 
2001'de Rusya'ya 
kaçmıştı.

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

Suriye'deki Ermeni 
Patriği Armis 
Bolundbilyan, 
Türklerle ancak 
sözde Ermeni 
soykırımını kabul 
ettikleri ve bu 
sözde soykırımın 
sorgulanmasından 
sonra barış yapa
bileceklerini 
söyledi.
24 Nisan 1915'in 
Ermeni tarihinin en 
önemli günü 
olduğunu belirten 
Patrik, 1. Dünya 
Savaşı sırasında, 
1915'ten önce ve 
sonra Ermeniler'in 
soykırıma 
uğradığını iddia 
etti. OsmanlI 
İmparatorluğu 
döneminden sonra 
Ermeniler'e karşı 
bir katliamın 
başladığını öne 
süren Patrik, "24 
Nisan 1915, bütün 
tarihçiler tarafın
dan senelerce 
araştırılmıştır ve 
bütün cevapları 
vardır. OsmanlIlar 
döneminde 
Türklerle 
Ermeniler arasında 
çok iyi ilişkiler 
vardı. Diyarbakır 
ve Muş gibi illerde 
komşu olarak 
beraber yaşıyor ve 
çalışıyorduk. Daha 
sonra Ermeniler'in 
bazı hakları ayak
lar altına alındı. 
Haklarımızı geri 
almak isteyince 
bazı anlaşmazlıklar 
oldu ve bunun 
nedenle 
Ermeniler'e karşı 
katliam başladı. 
Özellikle belirtmek 
isterim ki, bu 
katliamlar küçük 
çapta değildir.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

Önceden program
lanmış bir Ermeni 
soykırımıdır" dedi. 
Sözde soykırımın 
bütün dünya 
tarafından kabul 
edilmesi gerektiği
ni savunan Patrik, 
"Türkler ile 
Ermeniler arasında 
tekrar barış olması 
imkanı her zaman 
vardır. En 
nihayetinde iki 
komşu devlet ve 
iki komşu halkız. 
Yeni bir yaşama 
başlamamız için 
bazı tarihi sorun
ların çözülmesi 
gerekiyor" diye 
konuştu. 
Ermeniler'in 1915 
yılından beri, 
sözde soykırımı 
hala yaşadıklarını 
söyleyen Patrik, 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
"Soykırım bir 
gerçektir. Ermeni 
ve dünyanın 
birçok ülkesindeki 
bilimadamları, 
1915 yılındaki 
olayları araştırdık
ları zaman gerçeğe 
varmışlardır. 
Mutluyuz ki, 
Türkiye dışındaki 
bazı Türk vatan
daşları da bu olay
ları araştırdıktan 
sonra gerçeği gör
müşlerdir" 
Sözde soykırımın 
bütün dünya 
tarafından kabul 

edilmesi gerektiği
ni, bu yapılmadığı, 
takdirde yeni 
soykırımların da 
olacağını iddia 
eden Patrik, sözde 
Ermeni 
soykırımının 
sadece Türkler ile 
Ermeniler'i değil, 
bütün dünyayı 
ilgilendiren bir 
sorun olduğunu 
belirtti. Ayrıca, 
"Eğer gelecek 
nesiller için bir 
barış örneği vere
ceksek, önce 
bütün dünya 
soykırımı tanı
malıdır. Soykırım 
kabul edildikten 
sonra, artık bunun 
sorgulanması 
gerekir. Eğer biz 
bunu yapamazsak, 
kimse şaşırmasın 
ki yeni soykırımlar 
olabilir" şeklinde 
konuştu.
Türkçe'yi büyük
lerinden öğrendik
lerini söyleyen 
Patrik, "Atalarımız 
Türkiye'den göç 
ederek burada 
yeni bir hayat 
kurmaya 
başlamışlar; ama 
Türk dilini de 
beraberlerinde 
getirmişler. Biz de 
halen, ileride 
Türkiye'ye dönebil
iriz umuduyla bu 
dili konuşuyoruz 
ve yeni nesillere 
aktarıyoruz" dedi.
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TESK üyesi 1 milyon şoför 
Bag-Kur’dan çıkıyor

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
(TESK) Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, 1 milyon

* şoförün Bağ- 
Kur'dan çıkacağını 
ifade etti.
TESK ve Türkiye 
Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyon ( . 
TŞOF) Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek 
Kuruluşları Kanun 
Tasansı'nın kanun
laşmasından sonra, 
Türkiye genelinde 
yaklaşık olarak 
1 milyon şoförün 
esnaflıktan çıkarıl
ması için Bağ-Kur 
güvencesi kapsamı 

' dışında kalacağının 
ifade edilmesi üzer

ine, yazılı açıklama 
yaptı. Günday, 
"Ülkemizde 41 
yıldır uygulanmakta 
olan bu sistemin 
kaldırılmasıyla, 
Bağ-Kur'dan bir 
anda 900 bin ila 1 
milyon civarında bir 
üyenin silineceğini 
tahmin etmekteyiz. 
Zaten zor ayakta 
duran sosyal 
güvenlik sistemimiz 
hem çökecek, 
hem de 1 milyon 
insanımız sağlık 
güvencesi olmadan 
yaşayacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü'nün ver
ilerine göre, halen 8 
milyon 12 bin 
civarında yeşil 
kartlı vatandaşın 
bulunduğunun 
altını çizen TŞOF 
Genel Başkanı 
Derviş Günday, 
"Bir milyon şoförün 
Bağ-Kur siste
minden ayrılması 
demek en az 
4 milyon yeni yeşil 
kartlı insan demek
tir. Yani Bağ-Kur

sisteminden ayrılan 
ve sigortalı çalışa
mayan şoför ailesi 
ve çocuklarıyla bir
likte maddi imkan
sızlıklar nedeniyle 
yeşil kart almak 
zorunda kalacaklar, 
4 milyon kişiden az 
bir rakam değildir. 
Yani biran da yeşil 
kartlı sayısı, ülke 
genelinde 
12 milyonu 
aşacak ve sosyal 
güvenlik 
sistemi adeta bir 
batağın içine itile
cektir. Bunun için 
acilen 41 yıldır 
uygulanmakta olan 
mevcut sistemin 
korunması hem 
ülkemizin yararına 
hem de şoför 
esnafının yararına 
olacaktır" 
şeklinde konuştu.

Harp Okulu, 
bayan öğrenci alacak 
Kara Harp Okulu, geçen yıl başlattığı uygula
mayı devam ettirerek, bu yıl da ÖSS ile 
sadece bayan öğrenci alacak. Okul, erkek 
öğretici ihtiyacını ise askeri liselerden 
karşılayacak.
Kara Harp Okulu'na girmek isteyen bayan 
adaylar, başvurularını 16 Mayıs-17 Haziran 
2005 tarihleri arasında Kara Harp Okulu 
Komutanlığına yapabilecek.
Başvurusu uygun bulunan ve ÖSS'den yeterli 
puanı alan adaylar, 29-30 Temmuz 2005 tarih
lerinde ön sağlık, bedeni yetenek ve mülakat 
sınavlarına alınacak.
Sınavlarda başarılı olan adaylar 1-12 Ağustos 
2005 tarihleri arasında sağlık muayenesinden 
geçirilecek. Asil ve yedek adayların listeleri 3- 
4 Ağustos 2005 tarihlerinde ilan edilirken, 
kesin kayıtlar 13 Ağustos 2005'te yapılacak. 
Başvuru kılavuzu ve formları ise Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının 
tp://www.kkk.tsk.mil.tr ve Kara Harp Okulu 
Komutanlığı'nın http://www.kho.edu.tr/ inter
net adreslerinden indirilerek temin edilebile
cek. Bu internet adresleri dışında ayrıca 
başvuru kılavuz ve formu basımı ve dağıtımı 
yapılmayacak.
Adaylar, başvurularını 16 Mayıs-17 Haziran 
2005 tarihleri arasında Kara Harp Okulu 
Komutanlığı Kayıt Kabul Komisyon Başkanlığı 
(06654) Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen 
veya posta ile iletecek.

şenen MheMstaferitaö
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları
v Sakana Misina Ağları
* İpAğ

Fanya
«s Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

v Kürek
« Çapa
«s Macun
v Galvenizli çivi
✓ TMC sintine pompası

vt^ğermalzemeleriiehiuneliniıdeyiı

Sağanak yağış geliyor

ââKllUKI
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM: (0.532) 297 23 18

Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisiyle, 
yurdun batı ve orta 
kesimlerinde yağış 
görülecek. 
Yağışların, özellikle 
iç kesimlerde öğle
den sonra ve akşam 
saatlerinde etkili 
olması bekleniyor. 
Marmara'da hava 
parçalı ve çok bulut
lu, bölgenin doğusu 
sağanak yağışlı. 
Ege'de de parçalı ve 
çok bulutlu bir hava 
bekleniyor. Akdeniz 
ise parçalı çok 
bulutlu ve sağanak 
yağışh.Lodos, 
güney, iç ve batı 
kesimlerde özellikle 
yağış anında 
kuvvetli olarak ese
cek. Sıcaklıklar, 
yağışla birlikte yur
dun iç ve batı kes
imlerinde hissedilir 
derecede 4 ile 6 
derece azalacak, 
diğer yerlerde

önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Lodos, güney ve 
batı yönlerden orta 
kuvvette, güney, iç 
ve batı keşimlerde 
özellikle yağış anın
da kuvvetli olarak 
esecek.
Karadeniz'in 
genelinde parçalı 
çok bulutlu bir hava 
hakim. Batı ve Orta 
Karadeniz sağanak 
yağışlı geçecek. 
Sağanak yağış öğle
den sonra Batı 
Karadeniz kıyıların
da etkili olacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
güney, iç ve batı 
kesimlerinde özel

likle yağış anında 
kuvvetli olarak ese
cek lodosa karşı 
vatandaşları uyardı. 
Meteorolojiden 
yapılan açıklamada, 
Marmara'nın güney
doğusu, Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri, 
Göller Bölgesi, İç 
Anadolu'nun kuzeyi, 
Batı Karadeniz ile 
Erzincan ve Tunceli 
çevrelerinde öğle 
saatlerinden 
itibaren beklenen 
etkili sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak yağışlar ile 
ani sıcaklık değişi
minin oluşturacağı 
olumsuz şartlara 
dikkat çekildi

tp://www.kkk.tsk.mil.tr
http://www.kho.edu.tr/
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‘Genel olarak olgunca’ Sezer’den sağduyu çağrısı
Başbakan Erdoğan, 
Genelkurmay 
Başkanı Hilmi 
Özkök'ün *1 yıllık 
değerlendirme' 
konuşmasını 
yorumladı. 
Erdoğan'ın 
Özkök'ün açıkla
maları ile yorumu 
şöyle oldu; 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök'ün 
geçtiğimiz gün yap
tığı konuşmayı, 
"olgunça yapılmış 
bir değerlendirme 
olarak niteledi.
Başbakan Erdoğan, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök ile 
bugün 
Başbakanlıkta 1 saat 
20 dakika süren bir 
görüşme yaptı. 
Görüşmede, 
Türkiye'nin güven
liği, Kıbrıs, Ege, 
Yunanistan, Irak ve 
terör örgütü PKK 
konularının ele 
alındığı bildirildi.

Önceden planlandığı 
ve olağanüstü bir 
nitelik taşımadığı 
belirtilen görüşme
den çıkışında 
gazeteciler, 
Başbakan 
Erdoğan'a, 
"Orgeneral Özkök'ün 
önceki gün İstanbul 
Harp 
Akademileri'nde 
yaptığı konuşmayı 
nasıl değer
lendirdiğini" sordu. 
Genel Kurmay 
Başkanı'nın iç ve dış 
konulardaki kanaat
lerini değer
lendirdiğini söyleyen 
Başbakan Erdoğan, 
" Herkesin kanaati 
kendisiyle alakalı. 
Paylaştığımız yerler 
var, paylaşmadığımız 
yerler var. Genel 
olarak olgunca 
yapılmış bir değer
lendirmedir" dedi.

Cumhurbaşkanı 
Sezer, Türkiye'nin 
tehlikeli bir sürece, 
gerginlik ortamına 
çekilmek istendiğini 
belirterek, yurttaşları 
yönlendirmelerden, 
kışkırtmalardan etk
ilenmeden, akıl ve 
sağduyu ile davran
maya çağırdı.
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı 
dolayısıyla bir mesai 
yayımlayan Sezer, şu 
noktaların altını çizdi: 
- Türkiye'deki barış 

ve huzur ortamından 
rahatsız olan çevreler 
her dönemde ortaya 
çıkmıştır. Bu kişi ya 
da grupların çirkin 
emellerine ulaşmak 
için başlattıkları 
temelsiz girişimlere 
karşı uyanık ve 
dikkatli olmalıyız.
- Yurttaşlarımızı yön
lendirmelerden, 
kışkırtmalardan etk
ilenmeden, akıl ve. 
sağduyu ile davran
maya çağırıyorum.
- Türkiye'nin 
istikrarını, birliğini 
bozmaya, barışa, 
huzura ve bölünmez 
bütünlüğüne zarar 

vermeye hiç kimsenin 
gücünün yetmeye
ceğini bir kez daha 
yinelemek isterim.
- Türkiye 

Cumhuriyeti'nin birlik 
ve bütünlüğüne 
yönelebilecek 
tehditler, devletimizin 
kararlılığı, yurt
taşlarımızın bilinçli 
çabaları, ulusumuzun 
birlik ve beraberlik 
istenciyle hiçbir 
zaman amacına 
ulaşamayacaktır.
- Türk Ulusu'nun 

sağduyusu geçmişte 
olduğu gibi bugün de 
kötü niyetli yön
lendirmeleri 
yenecekti h 
ÇOCUKLARA HİTAP 
Mesajında, çocuklara 

da seslenen Sezer, 
Yüce Atatürk'ün 23 
Nisan'ı bayram olarak 
armağan etmesinin, 
çocuklara sevgisinin, 
güveninin ve 
inancının göstergesi * 
olduğunu vurguladı. 
Sezer, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'nın, 
dünyadaki ilk ve tek 
çocuk bayramı 
olduğunu, dünya

çocuklarının 
katılımıyla bir şenlik 
atmosferinde kut
landığını, yarın'ın 
büyüklerinin sevgi, 
barış, kardeşlik 
çağrılarının 
Türkiye'den dünyaya 
yayıldığını dile getird 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlik
lerinin, dünya çocuk
ları arasında sevgiyi 
ve kardeşliği temel 
alan köklü ilişkilerin 
kurulmasına, insan
ların barış içinde 
yaşayacakları bir 
düeyaya ulaşılmasına 
katkıda bulunması 
yönünden de anlamlı 
olduğunu kaydeden 
Sezer, ülkelerin, 
çocukların evrensel 
nitelik taşıyan ileti
lerini doğru anlayıp 

gereklerini yerine 
getirmelerinin, 
dünyanın daha 
yaşanabilir kılınması 
yolunda atılmış bir 
adım olacağını 
vurguladı.
Sezer, çocuklara 
şöyle seslendi: 
'Yakın gelecekte 

önemli görev ve 
sorumluluklar 
üstleneceksiniz. 
Alacağınız kararlar ve 
özverili çabalarınızla 
yalnız ülkemizin değil 
dünyanın geleceğini 
biçimlendireceksiniz. 
Atatürk ilke ve 

devrimlerine bağlı, 
O'nun yolundan 
giden, kendine yeten, 
güvenen ve üreten 
Cumhuriyet çocukları 
olarak ülkemizi 
daha da ileriye 
götüreceksiniz 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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Spot altın hafif yükseldi
Euro-Dolar 
paritesinin 1.3050- 
1.3080 aralığında 
sıkışması ve yön 
belirleyememesi spot 
altın fiyatlarının hafif 
yükselmesine neden 
oldu.
Analistler, piyasaların 
hala 1.28-1.31 
aralığındaki euro- 
dolar paritesini yön 
belirlemesini bek
lediğini, 1.31 
seviyesinin üzerine 
çıkılması halinde 
spot altın fiyatlarını 
438 dolar/ons seviye
sine doğru yüksele

ceğini belirtiyorlar. 
Enflasyon ve makro 
ekonomide yavaşla
maya yönelik 
endişelerin yatırım
cıları tekrar altına 
yönlendirdiğini ifade 
eden analistler,

ancak bu yatırım
cıların henüz alıma 
başlamadığını belir
tiyorlar. Spot altın şu 
sıralarda 433.40- 
434.30 dolar/ons 
seviyesinden işlem 
görüyor.

Hafif ticari araçlara ÖTV süprizi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCUYıldızlar

Milli Eğitim Bakanlığı 
okullar arası yoıldızlar futbol 
müsabakaları 20 Nisan 2005 
tarihinde başladı.

Sayın öğretmenlerinden 
kendi aralarında kurdukları 
organizasyonda maçlar kuray
la tayin edilmiş.

Sayın öğretmenimden 
maçların eşleşmelerini 
gösteren cetveli basına vere
ceklerdi. Belkide unutulmuş
tur, inşallah verilmiş olsun 
şahsen benim haberim 
olmadı.İşte yöremizde bu 
gençleri takip edecek kendi 
kulübünün bünesinde topla
masını isterim.

Bu gençlerle ilgelenecek 
Zeytinspor ve Gemlikspor 
kulüpleri var.

Sayın başkanımızdan bu 
işle ilgilenmesi için bir kişiyi 
tayin etmesini dilerim.

Bu konuda konuşmak için 
sayın başkanımızı (işlerinin 
yoğunluğundan yerinde 
yakalamadık.

Bu maçları izleyip, 
içlerinden göze çarpan yıldı
zları Gemlikspor’a kayıtlarının 
yapılmasını dilerim.

16 gün aralıklı olarak süre
cek olan elemeli yıldızlar 
maçları, 6 Mayıs 2005’de 
oynayacak. Final maçından 
sonra bitecektir.

Eğer üzerinde durulduğun
da bu gençlerin içinden ne 
değerlerin çıkacağını görür 
gibiyim.

Bu organizatörlüğü 
düşünüp hayata geçiren, 
Gemlik Milli Eğitim Müdürü ve 
değerli hocalarına Körfez 
Gazetesi ve şahsım adına 
teşekkürler.

Gümrük 
Müsteşarlığı'nın 
hem insan hem 
eşya taşımaya 
yönelik (hafif) ticari 
araçların tanımında 
değişiklik yaparak 
"binek" gruba 
alması, bu araçlar
daki ÖTV tutarını 
yüzde 10'dan yüzde 
30-80'e kadar yük
seltecek.
Gümrük 
Müsteşarlığı'nın 
hem insan hem 
eşya taşımaya 
yönelik (hafif) ticari 
araçların tanımında 
değişiklik yaparak 
"binek" gruba 
alması, bu araçların 
tabi olduğu ÖTV 
tutarının yüzde 
10'dan yüzde 30- 
84'e kadar yük
selmesine neden 
olacak.
Bu arada yeni 
düzenlemenin 
uygulamaya nasıl 
yansıyacağı 
konusunda son 
kararı, Maliye 
Bakanlığı'nın ver
mesi bekleniyor. 
Otomobil 
Distribütörleri 
Derneği Genel 
Sekreteri Işık 
Dikmen, Gümrük 
Müsteşarlığı’nın 
eşyanın tanımında 
yaptığı değişiklik 

nedeniyle ortaya 
çıkan ÖTV artışının, 
hem iç piyasayı 
hem de ihracatı 
olumsuz etkileye
ceğini söyledi.
A.A muhabirinin 
edindiği bilgiye 
göre, Gümrük 
Müsteşarlığı, son 
dönemlerde piyasa
da yaygın olarak 
satılan hem eşya 
hem de insan taşı
ma amaçlı araçların 
tabi olacağı gümrük 
tarife istatistik 
pozisyonuna (GTİP) 
açıklık getirmek 
amacıyla Dünya 
Gümrük Örgütü'ne 
(DGÖ) görüş sordu. 
Daha önce ticari 
araç olarak nite
lendirilen ve 87.04 
GTİP pozisyonunda 
(eşya taşıma amaçlı 
araç) ithal edilen bu 
araçlar, DGÖ'den 
alınan görüş 
doğrultusunda, 
"binek" (insan taşı
maya yönelik 
araçlar) sınıfına, 
87.03 GTİP pozisy
onuna alındı.
Konuya ilişkin 
Tarife Sınıflandırma 
Kararları Gümrük 
Genel Tebliği, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.

Sektörde şaşkınlık 
yaratan karara 
göre, tek sıra ön 
tarafında koltuğu 
olan, yani 1+1 kişi
lik, arka tarafında 
koltuk takma yerleri 
bulunan ama 
koltuğu bulun
mayan, koltuk 
olmasa bile emniyet 
kemeri, hoparlör, 
klima gibi aparat
lara sahip araçlar, 
artık insan taşı
maya yönelik olarak 
değerlendirilecek. 
Gümrük 
Müsteşarlığı yetk
ilileri, firmaların 
daha az gümrük 
vergisi, KDV Ve 
ÖTV vergisi öde
mek için bu tip çok 
amaçlı araçları 
koltuklarını sökerek 
ithal etme yönüne 
gittiğini, bunun 
üzerine konu 
hakkında DGÖ'ye 
görüş sorulduğunu 
söylediler. DGÖ, 
Türkiye'nin başvu
rusu üzerine, 
"koltukların 
sökülmesinin 
eşyanın sınıfını 
değiştirmeyeceği, 
bunların insan taşı
maya yönelik kul
lanılan araçlar 
sınıfında olduğu" 
yönünde görüş 
bildirdi.

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE ■
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
> KÖRFEZ REKLAM >
1 TEL: (0.224)513 96 83 1

IHH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ABONE 
OLDUNUZ

MU?

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

Bak Bi! Cafe’dc 
Hamburger yediniz mi? 

/fer Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Öze! Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidlye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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KSrfez

Mobilya seçerken dikkat edin
Mobilya seçiminde; 
ihtiyaç, ekonomik 
durum ve zevk 
oldukça önemli yer 
tutuyor. Kötü bir 
mobilya sırt, bel ve 
ayak ağrıları gibi 
fiziksel rahatsızlık
lara neden olma 
yanında, kişiyi 
psikolojik olarak da 
olumsuz etkiliyor. 
Amacınız, eviniz ve 
sizin için en uygun 
mobilyayı satın 
almak olmalıdır.... 
Bedensel ve ruhsal 
açıdan dinlenmeye 
gereksinimi olan 
bir kişi, aradığı 
rahatlığı ve huzuru 
kullanışlı ve iyi 
döşenmiş bir 
mobilyada bulabilir. 
GARANTİ BELGESİ 
ALIN 
Satın alınacak 
mobilyanın; önce
likle kullanışlı, 
rahat ve uzun 
ömürlü olması

Çocuğun bilgisayar kullanma yaşı

gerekiyor. İşte bazı 
öneriler:
* Mobilyanın 
döşeme malzemesi 
dayanıklı olmalı, 
kolay yanmamalı, 
kolay temi- 
zlenebilmeli.
* Mobilya, evdeki 
diğer eşyalarla 
uyumlu olmalı.
* Ürünle birlikte, 
mutlaka garanti 
belgesi de alınmalı.
* İhtiyacın şipariş 
üzerine karşılan

ması durumunda, 
satıcı ile mutlaka 
bir sözleşme imza
lanmalı.
* Mobilyanın 
yapımında kul
lanılan ağacın 
cinsi, parçaların 
birleştirme yer
lerinin sağlamlığı 
hakkında bilgi 
sahibi olunmalı.
* Satın alma, birden 
fazla mobilya 
arasından seçilerek 
yapılmalı.

Kadınların gönlünü
fetheden 10 cümle

Eşlerini mutlu 
etmek ya da geri 
kazanmak isteyen 
erkekler dikkat! 
Bazen kadınları 
pahalı hediyeler ve 
çiçeklerle etkilemek 
yetmeyebilir. Ama 
tek bir cümle bile 
dünyanın bütün 
mücevheratından 
daha etkileyici ola
bilir.
Sevdiğiniz kişiye 
söyleyeceğiniz bir 
cümle pırlanta 
yüzükten bile daha 
değerli olabilir. 
ABD'li psikologlar 
binlerce kadına 
'Eşinizin ya da bir
likte yaşadığınız 
kişinin size hangi 
cümleyi söylemesi
ni istersiniz?' 
sorusunu yöneltti. 
Anket sonuçlarını 
değerlendiren 
uzmanlar kadınların 
gönlünü fetheden 
10 cümleyi açıkladı. 
İşte en az hediyeler 

kadar kadınları etk
ileyen sözler: 
Makyajsız daha hoş 
görünüyorsun. 
Sen yat, çayı ben 
demlerim.
Seninle uyanmak 
neredeyse seninle 
uyumak kadar 
güzel.
Annemden daha 
güzel yemek 
pişiriyorsun. 
Anneni bugün 
davet edelim. Onu 
çok özledim. 
Seninle geçirdiğim 
bir gece şampiyon
lar ligindeki yedi 
güne eşdeğer. 
Sen dinlen. Bugün 
çocuklarla ben 
ilgilenirim.
Bu sen misin, 
yoksa güneş mi 
doğdu?
9.5 dakika daha 
zamanımız var mı? 
Bugün senin için 
tüm randevularımı 
iptal ediyorum.
Seninle güzel bir 

tatil yapalım. 
Eşinize olan 
sevginizi, yine de 
bir hediyeyle 
pekiştirmek istiyor
sanız, sizin işinize 
yaramayacak bir 
hediye almaya özen 
gösterin. Örneğin 
ona bir kalem 
takımı yerine 
kıyafet çeki vere
bilirsiniz. Karşı 
cinsin sevgisini 
kazanmak için bun
ları yapmaya 
çalışın:
Onun sadece güzel 
değil aynı zamanda 
akıllı olduğunu sık 
sık tekrarlayın.
Hasta olduğunda 
ona daha fazla ilgi 
gösterin.
Geç kalacağınız 
zaman mutlaka 
telefon edin. 
İyi ya da kötü eski 
ilişkilerinizi örnek 
olarak göstermeyin. 
Ne yapması gerek
tiğini söylemeyin.

Her ne kadar pek 
çoğumuz, teknolo
jiye bir an önce 
ısınsın diye çocuğu 
bilgisayara teşvik 
ediyorsak da, 
uzmanlar, çocuk
ların erken yaşta 
bilgisayar kullan
masını sakıncalı 
buluyor. İşte öne 
sürülen çekinceler; 
Bilgisayar, bir 
zamanlar televizy
onun olduğu gibi, 
baş köşeye oturtul
du. Ama uzmanlara 
göre bu çok sakın
calı bir durum: 
* Çocuğunuzun 7 
yaşından önce bil
gisayar kullanması
na izin vermeyin. 
Sosyal ve fiziksel 
gelişiminin sağlıklı 
olabilmesi için bil
gisayarda vakit 
geçirmek yerine 
sanat kurslarına 
gönderin.
* Bilgisayar ve tele
vizyonun ailenizi 
teknolojik yalnızlığa 
itmesine izin ver
meyin. Evladınızın

kontrolsüz bilgisa
yar kullanımını 
önlemek için ona 
zaman ayırın, ilgi 
gösterin. Haftada 
en az bir gün aile 
içi toplantılar 
yaparak duygu ve 
düşüncelerinizi 
paylaşın.
* 1 saatten fazla bil
gisayar başında 
kalmasına müsaade 
etmeyin. 1 saat 
içinde de 10-15 
dakikalık aralar ver
mesini sağlayın.
* Bilgisayarın 
eğitimde kullanılan 
tek araç olmadığını 
bilin. Çocuğunuzun 
eğitimi ve yetenek
lerinin gelişiminde 
sanat, kültür, 
okuma, dil bilgisi, 

spor, müzik, 
satranç ve doğayla 
ilişki kurmasının 
daha etkili olacağını 
unutmayın.
* Çocuğunuzun bil
gisayar ekranına 
tam karşıdan bak
masına engel olun. 
Ekrana mutlaka 
koruyucu filtre tak
tırın.
* Bilgisayar kul
lanırken ayaklarını 
yerden kaldırma
masını isteyin. 
Bilgisayarın bulun
duğu odada flore- 
san yerine ampul 
kullanın.
Radyasyona direkt 
maruz kalmamak 
için bilgisayarın 
arkasında oturul
masını engelleyin.

KONGRE İLAN!
Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği olağan 
Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2005 Pazar günü 

Saat:11.oo’de Belediye meclis salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM
Üyelerimize duyurulur.

1- Açılış
2- Saygı duruşu
3- Divan heyeti seçimi
4- Eski yönetimin ibrası
5- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış.

SAHİBİNDEN SATILIK OTO
1996 Model 
Metalik Gri - 
Çelik Jant - 

0.535

Ford Escort CLX 1.6 
Hidrolik Direksiyon - 
Ön camlar otomatik 
. 378 18 OO
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Ha W yemini insanlar mı w ?
Fiskobirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Salih Erdem, fındık 
küspesini püreye 
dönüştürenlere 
sert çıktı: 
Yaptığınız hem; 
insan sağlığına, 
hem de fındıka 
ihanet...
Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri
Birliği 
(FİSKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih 
Erdem, fındık 
küspesini püreye 
dönüştürerek 
piyasaya sürmenin 
hem insan sağlığı
na hem de Türk 
fındığına yapılan 
büyük bir ihanet 
olduğunu bildirdi. 
Erdem, yaptığı 
yazılı açıklamada,

birliğe bağlı Ordu 
Yağ Fabrikası'nda 
sıvı yağ imalatında 
kullanılan fındıklar
dan elde edilen 
ve yem sanayine 
satılan küspeleri 
alan bazı fir
maların, bunları bir 
takım maddeler ve 
ucuz sıvı yağlarla 
karıştırarak püre 
halinde iç ve 
dış piyasaya sattık
ları yönünde

şikayetler aldık
larını belirtti. 
Fındık püresinin, 
sağlam ve buruşuk 
fındıkların yağla 
inceltilmesinden 
elde edilen çikolata 
ve bunun gibi pek 
çok ürünün 
imalatında kul
lanılan önemli bir 
hammadde olduğu 
ifade eden Erdem, 
insan gıdası olarak 
kullanılamayan

, TUTKU 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA
GELIBOLU-ROBOTLAR
Rez. Tel: 513 64 06

, ATLAS HALKA2-ROBOTLAR-GELİBOLU
SINEMASI’NDA n Ticıono,,BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

fındık küspesinin 
ise hayvan yemi 
olarak değer
lendirildiğini kay
detti.
İNSAN SAĞLIĞINA 
ZARARLI
Fındık küspesini 
püreye dönüştür
erek piyasaya sür
menin hem insan 
sağlığına hem de 
Türk fındığına 
yapılan büyük bir 
ihanet olduğunu 
kaydeden Erdem, 
şöyle devam etti: 
"Püre şeklinde 
piyasaya sürülen 
fındık küspelerinin 
FİSKOBİRLİK'ten 
alındığı yönündeki 
dedikodular bizleri 
son derece 
üzmektedir.
Bilindiği üzere bir
liğimizin Entegre 
Fındık İşleme 
Tesisleri A.Ş'de 
(EFİT) üretilen 
fındık püresinin her 
türlü analizi 
modern laboratu- 
varlarımızda titizlik
le yapılmakta ve 
Türk Gıda 
normlarına uygun 
olarak piyasaya 
sunulmaktadır.

Sayfa 11

Bakımsız dişler 
kain toatojto 

etkiliyor
Diş Hekimi Kürşat Kapusuz, bakımsız 
dişlerin başta kalp kapakçığını etkilediği
ni ve mide ülserinin temelini oluştur
duğunu ifade ederek, "Tüm sindirim sis
temi zamanla fonksiyonel bir bozulma 
süreci içersine girer" dedi.
Türkiye'de diş ve ağız sağlığı konusunda 
her geçen gün daha büyük bir bilinçlen
me olduğunu belirten Diş Hekimi Kürşat 
Kapusuz, mikro organizmaların besinler 
içindeki karbonhidratları parçalayarak 
asit ürettiğini belirtti. Kapusuz, "Bu 
asitler diş çürüklerine neden olur. 
Çürüyen diş tedavi edilmezse iltihap 
yapar. Fırçalama alışkanlığı fazla 
olmayan kimselerde diş taşı oluşumu da 
iltihaba neden olur. Bu iltihaplar vücutta 
bir çok enfeksiyon odağı oluşturur. 
Bundan en çok kalp kapacıkları etkilenir. 
Bakımsız dişler mide ülserinin de temeli
ni oluşturarak, tüm sindirim sistemi 
zamanla fonksiyonel bir bozulma süreci 
içersine girer" dedi.
Kapusuz, 3 yaş altı çocuklarda dişlerin 
temiz bir bezle silinmesi gerektiğini vur
gulayarak, "Macunsuz olarak fırçalama 
yaptırılmalı ve böylelikle bir ömür boyu 
sürecek diş fırçalama alışkanlığı 
kazandırılmalıdır" 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. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5-14 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sick Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 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
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
KanberoAlu-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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz , 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

23 NİSAN CUMARTESİ 
ECZANESİ 

Balıkpazarı Mah, 
Tel: (0.224) 513 52 65

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2113 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) '
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Koroya alkışlan
MüTürk.

asSîsSSşsa
Şef Erdinç Çelikkol yönetimindeki Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Derneği korusu ilkbahar konserinde 

izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
derneği yılın son kon
serlerinden birini daha 
gerçekleştirdi. Şef 
Erdinç çelikkol yöneti
mindeki koro, yıl içinde 
yaptığı çalışmalarını bu 
kez konserde Buselik 
ve Hicaz makamında 
eserlere ayırdı. 
Belediye Kültür 
merkezinde yapılan 
konsere Kaymakam 
vekili, Belediye 
Başkanı Mehmet

•ki bölümlük

Turgut, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, 
konser sponsoru 
Borçelik A.Ş. temsilcisi, 
sunucu Saddettin çiçek 
ve kalabalık türk sanat 
müziği sevenleri katıldı. 
Konserin birinci

bölümünü koro seslendirirken, 
ikinci bölümünde solislere yer 
verildi. t
Ferhat Tekin, Raha Yıldırım, 
Abbas Aydın, Cihan Yurttaş, 
Sabriye Ozhasman, Fikri Danış, 
Münire Sayın solo eserler 
söyledi.

DAVETİYE SEZONUNU
BAŞLATTIK

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
DAVETİYELERİ en uygun fiyatlarla

t

Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

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



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 85. yıldönümü törenleri ilgiyle izlendi.

\23 Nişancı coşkuyla kutladık
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 85. yıldönümü ilçemizde de düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı. Atatürk 
Stadında yapılan törenlerde, ilköğretim okulu öğrencilerinin gösterileri büyük beğeni ile izlendi. Haberi sayfa 12’de

Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe örgütü İlçe sorunlarını görüştü

AKP İlçe Danışma Meclisi toplandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Danışma Meclisi ve..
Merkez sağ partiler içinde Saadet Partisi, 

Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi 
Hareket Partisi genelde programlı olarak İl 
Danışma Meçlis toplantılarım yapar.

Bu toplantılar her şeyden önce, örgüt ile 
milletvekillerini biraraya getirir.

Bazı sorunlar yüz yüze konuşulur.
Bir süre önce AKP İlçe örgütü, 

demokratik kitle örgütlerini toplayarak 
ilçe sorunlarını dinledi.

Ben de bu toplantıya katıldım ve bazı 
sorunları dile getirdim.

Bu kez AKP yönetimi toplantıda tabanı
na çalışmaları anlatarak bilgi verdi. 
Gemlik’in sorunlarını dile getiren İlçe 
Başkanı Enver Şahin, bakın sıralamayı 
nasıl yapmış.

1. Köprülü kavşak yapımı.(2005 yılı pro
gramına alındığı söylenmişti)

2. İlçe Terminali’nin yapımı(Büyükşehir 
Belediye Başkanı yer gösternin yapayım 
diyor)

3. Serbest Bölge’ye Gemlik’ten işçi alımı.
4. Elektrik kablolarının yer altına alın

ması..
5. Gençali Köyü’nün Kurşunlu 

Belediyesine bağlanması..
AKP bugün iktidarda olan bir siyasi 

kuruluştur.
Yapılması gerekenlerini tümünü yapacak 

güçleri vardır.
Gemlik’in tüm sorunları ortadadır. 

Gemlik Belediyesi’nde de Büyükşehir 
Belediyesin de de çoğunluktalar.

Hala bahane aranıyorsa bence ayıp.
Yapın beyler güç sizde..

AKP Gemlik İlçe Örgütü 2005 yılının ilk İlçe Danışma Meclis toplan
tısı geniş bir katılımla yapıldı. Toplantıda konuşan Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıktı, “lAnkara küçüldükçe Türkiye büyümesi hızlanıyor. 
Türkiye de eartık hayaller gerçekleşmeye başladı.”dedi.
Ak Parti Gemlik İlçe 
Danışma Meclisi dün 
Belediye Düğün 
Salonunda toplandı. 
Bursa 
Millitvekillerinden 
Altan Karapaşaoğlu, 
Sedat Kızılcıktı, 
Şevket Orhan ve 
Zafer Hıdıroğlu’nun da 
katıldığı toplantıda İlçe 
yönetimi çalışmalarını 
anlattı. İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Serbest 
Bölge’ye Gemlik’ten 
işçi alınması gerektiği
ni söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

Haberi sayfa 3’de
AKP Gemlik Danışma Meclisi toplantısına genişi katılım ile yapıldı. 
İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik’in sorunlarının başında Köprülü 
Kavşak geldiğini söyledi. Şahin, milletvekillerinden destçk istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

ismet Paşa adı, işbirlikçileri niye ürkütüyor ?

Ne zamandır düşünürüm.
Bir kısım kalem erbabı ile miliyetçilikle muhafazakarlığı ve 

islamiyeti kimselere bırakmayanlar, Atatürk’ün yakın silah 
arkadaşı İsmet İnönü’ye neden saldırırlar ?

Onların saldırdıkları, bir türlü kabul edip içlerine sindi
remedikleri İsmet Paşa; Türkiye’nin meşru haklarını, misak-ı 
milli sınırlarını Lozan’da inatla,dirençle,kararlıkla kabul ettiren 
siyaset adamı,

Savaştan yeni çıkmış ekonomik,sosyal ve siyasal yaşamına 
yön vermeye çalışan,

Türkiye’yi İkinci dünya Savaşı’na sokmayan diplomasi 
kahramanı,

Türkiye’yi çok partili siyasal geçirme erdemini gösterebilen 
bir demokrasi anıtı,

Türkiye’nin bugünlerini hala aydınlatan Köy Enstitüleri’nin 
kuruluşuna ön ayak olan bir eğitim ve aydınlanma ışığı..

Dinle devlet işlerini gerçekten ayıran,hiçbir zaman siyasete 
alet etmeyen gerçek bir laik demokrat.

İsmet İnönü ile ilgili saptamaların tümünü sıralamaya 
kalkışsak kalemimizin müqkkebi,gazetemizin sayfaları yetmez.

Onun için İsmet Paşa’nın tartışmasız halk kahramanı 
yapısını bir yana bırakalım diplomatik yanına bakalım.

Lozan..
İsmet Paşa’nın Lozan’da kazandığı zafer,ölümünden 

önce,sonra ve günümüzde ona dalaşanlara verilebilecek en 
çarpıcı yanıt ve en somut kanıt.

Ama önce Sevr’i anımsatmak ve beyinlerine çakmaktan 
başka da yöntem yo]$.

Sevr;
İşgal altındaki OsmanlI Devletine dayatılan bir çıkmaz 

sokak.
Sevr;
Türkiye’yi çözümü olanaksız labirentin içine sokmayı 

amaçlayan uluslarası bir oyun.
İtilaf Devletleri’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenik düşmüş 

ülkemizin önüne koyduğu Sevre göre; OsmanlI İmparatorluğu’- 
na Anadolu’daki küçük bir toprakparçası bırakılıyor. Bir takım 
gizli açık anlaşmalarla OsmanlI İmparatorluğu’nun kendisine 
bırakılan topraklar üzerindeki ulusal egemenliğine son veriliy
ordu.

Adını şimdi anımsayamayacağım yabancı bir tarihçi Sevr’i 
şöyle tanımlıyor:

“Sevr Antlaşması, modern tarihte en ağır cezalandırıcı barış 
anlaşmalarından birini ve savaş yağmalarının en insafsız ve en 
hesaplı şekilde bölüşülmesini oluşturmaktadır.’’

Sevr’in dayatmalarını yeniden anımsatmayı sürdürelim:
Sevr Antlaşması’na göre Trakya ve Batı Anadolu

Yunanistan’a,Doğu Anadolu
Ermenistan ve Kürdistan’a verilecek,İstanbul uluslararası 

şehir durumuna getirilecek,Adana Fransız,Antalya İtalya 
sömürgesi olacaktı.

Orduya ve donanmaya sahip olmayacaktık.
Mâliyemiz, adliyemiz, kara ve deniz sınırlarımız ,boğaz 

larımız ve öteki bütün kurumlanınız yabancı kontrolü altına ver
ilecekti.

Azınlıklar ülkenin gerçek sahiplerinden daha çok hak ve 
ayrıcalıklara sahip olacaklardı.

Sevr böyle bir şeydi...
Sevr’in ağır koşullarına dayanamayan Türk Milleti, verdiği 

Bağımsızlık Savaşı vd onun beraatı olan Lozan Konferansında 
askeri ve siyasal gücünü dünyaya onaylatmıştır.

İsmet paşa adı, bu iki önemli ulusal kazanımda da bir 
güneş gibi doğmuş ve ülkenin üzerinde hiç batmadan par
lamıştır.

Çünkü İnönü, Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nda çok önemli 
askeri başarılara imza atmış,Lozan Konferansında işe 
yabancıların Türkiye’yle ilgili “yüzyıllık

hesaplarını”görmüş,neredeyse tarihten silinmeye yüz tut
muş Osmanh Devleti’ni Türk Milleti olarak ayağa kaldırmıştı.

Onun için; İsmet İnönü’ye dalaşmadan önce Sevr’i ve Ulusal 
bağımsızlık Savaşı’nı çok iyi anlamak ve özümsemek gerekir.

Yoksa Sevr,binlerinin işine geliyor da İsmet İnönü adı onları 
rahatsız mı ediyor?

Kayınvalide
yaşam mücadelesine!

yenik düştük
Geçtiğimiz hafta baba evine dönen eşi ile görüşmek için 
Adliye Köyü’ne giden kızgın damat Cemal Gür, çıkan 
tartışma sonunda kayınvalidesini pompalı tüfekle ağır 
yaralamıştı. Yoğun bakımdan çıkamayan kayınvalide 
yaşam mücadelesine yenik düştü.

Damadı tarafın
dan bir hafta 
önce pompalı 
tüfekle vurulan 
kayınvalide, 
tedavi gördüğü 
hastanede hay
atını kaybetti. 
Adliye Köyünce 
16 Nisan akşamı 
meydana gelen 
olayda, Cemal G. 
(26) kendisinden 
boşanmaya 
hazırlanan ve 
annesinin yanına 
giden eşiyle 
görüşmek istedi. 
Çıkan tartışma 
üzerine Cemal G. 
Sinirlerine hakim 
olamayarak 
kayınvalidesi

M.üzeyyen 
Ergen'e (52) 
pompalı tüfekle 
ateş etti.
Olayın ardından 
ağır yaralanan 
Müzeyyen Ergen, 
önce Gemlik 
Devlet 
Hastanesine, 
daha sonra da 
durumunun ciddi 
olması nedeniyle 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi'ne sevk 
edildi.
Bir haftadır 
yaşam mücade
lesi veren 
Müzeyyen Ergen, 
önceki gün hay
atını kaybetti.

Olayla ilgili 
Savcılık soruş
turması sürerken 
Ergen'in cenaze
si dün Çarşı 
camiinde kılınan 
öğlen namazın
dan sonra 
Adliye köyü 
mezarlığında 
toprağa verildi.

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

Mi* M» M j 

fada JÎJMioliMta,Mbit I» 

Tel: (0.532) 262 00 46
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Adalet ve Kalkınma Parti Gemlik İlçe Örgütü, ilçe sorunlarını görüştü.

AKP //çe Danışma Mecfei toplandı
AKP Gemlik İlçe Örgütü 2005 yılının ilk İlçe Danışma Meclis toplantısı geniş bir katılımla
yapıldı. Toplantıda konuşan Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, “ Ankara küçüldükçe 
Türkiye büyümesi hızlanıyor. Türkiye de eartık hayaller gerçekleşmeye başladı.”dedi.
AK Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatının İlçe 
Danışma Meclisi 
kalabalık katılımla 
gerçekleşti. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya AKP 
Bursa Milletvekilleri 
Altan 
Karapaşaoğlu, 
Sedat Kızılcıklı, 
Şevket Orhan, Zafer 
Hıdıroğlu, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile ilçe yöne
timi, kadın ve genç
lik kolları yönetim
leri ve belde, köy ve 
mahalle sorumluları 
ile üyeler katıldı. 
İlçe Divan toplan
tısının açış konuş
masını yapan İlçe
Başkanı Enver 
Şahin, teşkilatın yıl 
içinde yaptığı çalış
malar hakkında bil
giler verdi.
Şahin, kamu oyun
dan aldıkları 
düşünceler içinde 
çok güzel projelerin 
bulunduğuna dikkat 
çekerek ilçede 
yaşanan bir çok 
sorunun da çözüm 
beklediğini söyledi. 
Göreve geldik
lerinde 1445 olan 
üye sayısını şu 
anda 3978'e yük

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik’in acil bir terminale 
ihti yacı olduğunu söyledi. Şahin, Gençali Köyünün Kurşunlu 

Belediyesine bağlanmasını da istedi.

AKP İlçe Divan Toplantısı Belediye Düğün Salonunda kalabalık partili katılımı ile 
yapıldı. Toplantıda İlçe Yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verdi.

selttiklerini 
söyleyen Şahin, ilçe 
sorunlarının başın
da Umurbey 
Köprülü 
Kavşağı’nın geldiği
ni hatırlattı.
"Hiçbir Belediye 
başkanının cesaret 
edemediği Terminal 
sorunu çözümü" 
için de düşünceleri
ni açıklayan 
Şahin,şunları 
söyledi: 
"Cami önlerinde, 
dere kenarlarında 
Terminal yokluğun

dan araba bekleyen 
Gemlik halkının 
muhakkak bir 
Terminal'e kavuş
ması lazım" diye 
konuştu.
Kumla'da dahi elek
trik kablolarının yer 
altına alındığına 
dikkat çeken Şahin, 
Gemlik'te de en 
kısa zamanda aynı 
işlemin yapıl
masının faydalı ola
cağını söyledi. 
Gencali'nin köy 
statüsünden 
çıkarılarak

Gemlik’in mahallesi 
yapılmasına karşı 
çıkan Gencali halkı
na destek verilmesi
ni isteyen Şahin, 
"Gerekirse referan
dum isteyen 
Gencali halkının 
Kurşunlu'ya bağlan
ma isteklerine 
destek vermeliyiz." 
dedi.
Gemlik'teki inşaat 
sektörünün bitmek 
üzere olduğunun da 
altını çizen Enver 
Şahin, bu sektörde
ki işsizlik sorununa 
da çözüm getiril 
meşini istedi.
Şahin, "Belediye 
Başkanı ve mil
letvekillerinin 
desteği ile Serbest 
Bölgedeki firmaların 
Gemlik'ten işçi 
almalarının sağlan
masını arzu edi 
yoruz"diyerek 
konuşmasını bitirdi. 
Toplantıda konuşan 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı, 
AKP'nin iktidara 
gelmesiyle birlikte 
ülkede birçok yeni 
yasanın çıkarıldığı
na dikkat çekerek 
"Ankara küçülürken 
Türkiye'nin 
büyümesi hızlanı 

yor. 15 yıldır 
çıkarılamayan 
sağlık reformu 
AKP'nin başarılı 
çalışmalarıyla 
çıkarılmıştır. 
Türkiye'de hayaller 
artık gerçekleşmeye 
başladı." dedi.
Altan Karapaşaoğlu 
ise Bursa ve 
Gemlik’in çok şanslı 
il ve ilçeler olduğu
na dikkat çekerek 
"Aklınıza hangi 
kurum ve kuruluşun 
bütçesi gelecekse 

Mertçe Sinan
" MERTOĞLU

Yük..
AKP Bursa milletvekili ve 
Gurup Başkanvekili Sn. Faruk 
Çelik, 
” Kemal Ağabey, (Unakıtan) 
hükümete yük olmağa 
başladı.” demiş.
Taşıyabildiklerinden belli 
değil mi?

bizden çıkıyor. 
Bizler buraya 
gelemesekde, 
göremesekde bu 
yerler bizim yerleri 
miz, desteğimiz her 
zaman olacaktır." 
dedi.
Şevket Orhan ise, 
Gemlik'te Vali'nin 
"okul yaptıracak" 
sözlerini kabul 
edemediğini dile 
getirerek, "Okulun 
bütçesini İl Genel 
Meclis üyelerimiz 
yapıyor. Vali değil, 
seçilmiş insan
larımızı ön plana 
çıkaralım." şeklinde 
konuştu.
Toplantının basına 
açık son konuş
masını yapan
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik'lilerin hayal 
ettiği hizmetlerin 
yavaş yavaş 
yapıldığını 
belirterek, kendi
sine destek veren 
meclis üyelerine 
teşekkür etti. 
Turgut, "Gemlik'i 
Bursa'nın en iyi 
ilçesi yapacağız. 
Meclis üyelerimizle 
birlikte çok güzel 
projelerimiz var" 
dçdi.
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Dostu tarafından öz oğlu öldürülen Melahat Semiz, tutuksuz yargılanmak istedi

Tahliye istedi Erzincan’dan
arkadaşıyla

Seyfettin ŞEKERSÖZ

3 Nisan günü 
Kayhan 
Mahalllesi 2 nolu 
caddede oturduk
ları Altıçifıtlik 
Apartmanı birinci 
katında birlikte 
yaşadıkları Murat 
Topal’ın döverek 
öldürdüğü oğlu
nun cesedini 
bavula koyarak 
Balıkesir'e 
götüren anne 
Melahat Semiz, 
tutuklu bulun
duğu cezaevin
den dilekçe 
yazarak tahliye 
sini istedi. 
Öğrenildiğine 
göre, 5yaşındaki 
Emirhan E. kendi
sine baba

Küçük Sanayi Sitesinden çaldıkları 200 kilo hurda demir ile kaçarken aracı terk ettiler

Çaldıkları hurdalarla kaçamadılar
Geçtiğimiz gün
lerde Küçük 
Sanayi Sitesine 
girerek Kazım 
Demircioğlu’na ait 
işyerinden 200 
kiloya yakın hurda 
demir çalan şahıs
lar, araçlarıyla 
kaza yapınca 
çaldıkları demirleri 
ve aracı terk 
ederek kaçtılar. 
Olay cuma günü 
gecesi meydana 
geldi.

Ziraat Bankasından para çalan şahıs tutuklandı

demediği için 
annesinini dostu 
Murat Topal 
tarafından 
dövülerek 
öldürülmüştü. 
Topal'ın 
tehdidiyle öz 
oğlunun cesedini 
valize koyup 
Balıkesir'e 
götüren anne 
Melahat Semiz, 
tutuklu olduğu 
cezaevinden, 
Gemlik 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na 
dilekçe yazarak 
serbeset bırakıl
masını istedi. 
Dilekçede, 
çocuğunun üvey 
babası tarafından 
öldürüldüğünü 
ileri süren anne

Kimliği saptana
mayan 19-20 
yaşlarında üç 
genç, Anadol 34 
Y 6529 plakalı 
Anadol marka 
araçala Küçük 
Sanayi Sitesi’ne 
girerek buradan 
Kazım 
Demircioğlu’nun 
işyerinin dışında 
tel örgülerle 
çevrili yerdeki tel 
örgüleri keserek, 
hurda demirleri

Semiz, tutuksuz 
olarak yargılan
mayı talep etti. 
Ancak, Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi, 
Semiz'in tahliye 
talebini kabul

Anadol kamyo
nete 
yüklediler.Hırsızlar 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nden 
çıkarken, hızlı bir 
şekilde çarpıp 
kapıyı kırdılar. 
Bursa yönüne 
araçlarını süren 
hırsızlar, Borusan 
Fabrikasına doğru 
dönerek, aracı bir 
kenara bırakıp 
kaçtılar.
Durumun polise

etmedi.
Melahat Semiz ile 
kocası Murat 
Topal, önümüzde
ki günlerde 
yargılanmaya 
başlayacak.

bildirilmesinden 
sonra, ekipler olay 
yerinde 34Y 6529 
plakalı aracı terk 
edilmiş olarak 
buldular.
Emniyet müdür
lüğü önüne çek
ilen araçtaki 
hurda demirler 
sahibine teslim 
edilirken eşgalleri 
belirlenen üç genç 
hırsız polisçe 
aranmaya' baş
landı.

buluşmaya geldi
kurşun yedi
Erzincan’dan Gemlik’teki kız 
arkadaşını ziyarete geldiği 
öğrenilen şahıs, tabanca ile 
vuruldu. Kız arkadaşının amcası 
tarafından vurulduğu öne sürülen 
şahıs, ağır yaralı halde 
kaldırıldığı hastanede tedavi altı
na alındı. Olaydan sonra kaçan 
Sevgi G. ve amcası Hıdır G.
aranıyor.
Erzincan’dan tele
fonla konuştuğu 
arkadaşıyla buluş
mak için Gemlik’e 
gelen ve evlerine 
giden Mehmet 
Semiz adlı kişi 
arkadaşının 
amcası tarafından 
tabancayla vurul
du.
Öğrenildiğine 
göre, olay cuma 
günü akşamı saat 
20.30 sıralarında 
Polis İmdat 155 
hattını arayan 
vatandaşlar, 
Orhangazi 
Caddesi'nde yaralı 
bir şahsın bulun
duğunu bildirdi. 
Bunun üzerine böl
geye sevk edilen 
polis ekipleri, 
karnına ve 
göğsüne aldığı iki 
kurşunla ağır bir 
şekilde yaralanan 
Mehmet Semiz(41) 
isimli şahsı, 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırdı.
Semiz, buradaki ilk 
müdahalesinin 
ardından hayati 
tehlike kaydıyla 
Bursa Yüksek İhti
sas Hastanesi'ne 
sevk edilirken, 
oradan da Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine sevk 
edildi.
Olayla ilgili soruş- l 
turma başlatan 
polis, şahsın ilç
eye Erzincan'dan 
geldiğini ve 25 
yaşındaki S.G 
isimli kız 
arkadaşıyla buluş
tuğunu belirledi. 
Semiz'in ziyaretine 
gittiği kız 
arkadaşının evin
de, S.G'nin amcası 
Hıdır G. tarafından 
tabanca ile vurul
duğu öne sürüldü. 
Polis S.E ve Hıdır 
G'yi yakalamak 
için soruşturma 
başlattı.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü Ziraat 
Bankası Şubesi 
veznesinden para 
çalan ve 
vatanadaşlarca 
yakalanan şahıs 
dün çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.

Olay Cumna günü 
saat 15.oo 
sıralarında 
vezedarın bir anlık 
dalgınlığından isti
fade eden Mustafa 
Doğar adlı şahıs 
tezgah üzerinde 
bulunan bir deste 
parayı çalarak 

yanındaki 
arkadaşına verdi. 
Bu arada vezne 
yanında bulunan 
bir vatandaş, 
Mustafa Doğan’ın 
parayı aldığını 
görünce “ne 
yapıyorsun” diye 
rek yakaladı.

Polisçe sorgu
lanan Doğar, dün 
tutaklanırken 
arkadaşının aran
masına devam 
ediliyor. Çalınan 
paranın 2 bin 60 
YTL olduğu 
öğrenildi.

SATILIK \SİL.I_A
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83
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önceki akşam Celal Bayar Kütüphane salonunda yapılan Halk Müziği ve Gitar Konseri belde halkına coşku dolu saatler yaşattı.

Umurbey’de müzik coşkusu
Seyffettin ŞEKERSÖZ
Umurbey Belediyesi 
ile Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
işbirliğinde düzenle
nen sanat etkinlik
leri sürüyor.
Önceki akşam Celal 
Bayar Kütüphane 
salonunda yapılan 
Halk Müziği ve Gitar 
Konseri belde halkı
na coşku dolu 
saatler yaşattı.
Şef Mehmet 
Taşpınar eşliğinde 
çalışmalarını 
sürdüren Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu müzik koro

su, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in de eşlik 
etmesiyle ayrı bir 
anlam kazandı. 
Konserin açış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
bu tür etkinliklere 
öncülük eden okul 
yönetimi ile şef 
Mehmet Taşpınar'a 
belde halkı adına 
teşekkür etti. 
Konserin birinci 
bölümünde genç 
yeteneklerin Gitar 
konseri vardı. 
Aralarına aldıkları 
Belediye Başkanı Güler'le birlikte 13 

ayrı eseri izleyen
lere dinleten genç 
müzisyenler salonu 
dolduran 
ailelerinden alkış 
aldılar.
Programın ikinci 
bölümünde ise Halk 
Müziği Korosu 
izleyenlere 11 eser 
sundu.
Şef Mehmet 
Taşpınar'ın 
Bağlamasıyla eşlik 
ettiği Müzisyen 
öğrenciler 23 nisan 
akşamı belde halkı
na güzel dakikalar 
yaşattılar.

Candaş çocuklarının 23 Nisan
Seyffettin ŞEKERSÖZ 
Candaş Çocukevi, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
haftası nedeniyle 
eğlence düzenledi. 
Ticaret Lisesi salo
nunda yapılan 
eğlenceye Candaş 
Çocukevi yönetici
leri ile çocuklar ve 
aileleri katıldı. 
Günlerdir eğlence 
için hazırlanan 
çocuklar, 

sergiledikleri gös
terilerle anne- 
babalarına 
sevgi gözyaşları 
döktürdüler.
Sahneye çıkan 
minik öğrenciler, 
şiirler okuyup 
şarkılar söylediler, 
ünlü sanatçıların 
taklitlerini yaparak 
büyük alkış aldılar. 
Özellikle 
kaynana 
tiplemeleriyle 
sahnede harikalar 

yaratan küçüklerin 
berber dükkanında 
traş olan vatandaş 
tiplemeleriyle jde 
beğeni kazandılar. 
Gelinlik giymiş, 
köylü tipine bürün
müş liseli genç
lerin önderlik ettiği 
eğlencede
23 Nisan pastasını 
üfleyerek 
söndüren Candaş 
Çocukevi öğrenci
leri ailelerine mutlu 
bir gün yaşattılar.
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16. Benedict resmen 
Papa oldu

Papa 16. Benedict, 
San Pietro 
Meydam'nda 
düzenlenen bir 
törenle resmen 
Katolik Kilisesi'nin 
başına geçti. Papa 
16. Benedict'e 
papalık yüzüğü 
takıldı.
İki saat sürecek 

olan tören, 78 
yaşındaki Alman 
Papa 16. Benedict 
ve kardinallerin 
San Pietro 
Basilikası'nda 
bulunan Aziz 
Pavlus ve Papa 
İkinci Jean 
Paul'ün kabirlerini 
ziyaret etmeleriyle 
başladı.
Daha sonra halka 
hitaben bir konuş
ma yapan Papa 
16. Benedict, 
Katolik Kilisesi'nin 
Papa II. Jean 
Paul'ün ölümünün 
ardından kendini

BAYRAM OĞLU N DAN 
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN - Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

çok yalnız hisset
tiğini söyledi. 
Şimdi kendisinin 
çok zorlu bir 
göreve başladığını 
söyleyen Papa, 
ancak kendisini 
koruyacak, kollay
acak ve taşıyacak 
azizler sayesinde 
yalnız olmaya
cağını belirtti. 
Katolikler haricin
deki diğer 
Hristiyan mezhep
lerine ve 
Yahudilere de iyi 
dileklerini sunan 
Papa 16. Benedict, 
düşüncelerinin 
tüm kadın ve 
erkeklerle, inanan

lar kadar inan
mayanlarla da 
olduğunu söyledi. 
Katolik Kilisesi'nin 
nasıl yönetileceği 
hakkında bir pro
gram sunmaya
cağını söyleyen 
Papa, gerçek 
programının 
Tann'mn istekleri
ni dinlemek ve 
onlar tarafından 
yönlendirilmek 
olduğunu belirtti. 
Hristiyanların bir
liği çağrısında 
bulunan Papa, 
"Bir sürü ve bir 
çoban olmalı" 
şeklinde 
konuştu.

Türkiye Kıbrıs'ın 
birleşmesini destekliyor
KKTC'nin yeni 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talât, 
Türkiye'nin 
Kıbrıs'ın yeniden 
birleşmesini 
desteklediğini 
söyledi.
Talat, Alman Der 
Spiegel dergisine 
verdiği demeçte, 
"Bugünkü Türkiye 
Kıbrıs'ın yeniden 
birleşmesini 
destekliyor, 
Başbakan (Recep 
Tayyip) Erdoğan 
bunu çok açıkça 
ifade etti" dedi. 
Kendisiyle birlikte 
Kıbrıs'ta ne gibi 
değişiklikler ola
bileceği yönündeki 
bir soru üzerine 
Talat, "KKTC'nin 
politikası. Bugüne 
kadar hükümet 
yeniden birleşme
den yanaydı, 
Cumhurbaşkanı 
(Rauf Denktaş) ise 
buna karşı çıkıyor
du. Şimdi hem 
hükümet, hem de 
Cumhurbaşkanı 
bir çözüm için 
çaba harcayacak. 
Bu çök büyük bir 
fark" diye konuştu.

Talat, Türkiye'nin 
KKTC üzerindeki 
etkisine ilişkin bir 
soruyu, "Türkiye 
KKTC'yi tanıyan 
tek ülke. Bu 
nedenle de en 
önemli mütte
fikimiz. Dış politika 
konularında birlik
te karar alıyoruz. 
Bir konuda 
Türkiye'nin istediği 
bir şeyi bizim iste
mememiz gibi ya 
da tersi bir durum 
söz konusu olmuy
or. Ancak bu, 
Türkiye emir veriy
or, biz de uyuy
oruz gibi anlaşıl
masın" şeklinde 
cevapladı.
"Türkiye'nin neden 
askerlerini adadan 
çekmediği" 
sorusunu ise Talat 
şöyle yanıtladı: 
"Adada bir 

çözüme ulaşıl
madan çekileme
zler. Aksi takdirde 
Rumlar gelir, 'Bu 
benim evim, burası 
benim toprağım' 
der. Yeniden çatış
malar meydana 
gelir ve AB'nin 
bunu önleyecek 
ordusu yok. Önce 
malvarlığı konu
larında da anlaş
maya varmamız 
lazım. Bu gerçek
leşinceye kadar 
Türk askeri 
olmadan kendimizi 
güvende hisset
miyoruz." 
Talat, Rum kesi
minin iktidarı 
Türklerle paylaş
mak istemediğini, 
kendilerinin 
Rumlarla aynı 
siyasi haklara 
sahip olmak iste
diklerini kaydetti.

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
=> BUZDOLABI
•=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
=> HER MARKA MASA

TELEFONLARI
«=> TELSİZ TELEFONLAR
c=> ELEKTRİK
•=> SÜPÜRGELERİ

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV

ALETLERİ- CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12

AYA VARAN TAKSİTLER
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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

rak’ta anlaşma sağlandı)
Irak'ta yeni 
hükümette anlaşma 
sağlandı Irak lider
lerinin yeni hükümet 
konusunda anlaşma 
sağladıkları ve 
kabineyi yarın açık
lamalarının bek
lendiği bildirildi.
Yeni hükümette 
şimdiki geçici 
başbakan İyad 
Allavi ile partisinden 
hiç kimse yer 
almayacak.
Hükümet kurma 
görüşmelerine

katılanlar ve mil
letvekillerinin açıkla
malarına göre, yeni 
hükümette şimdiki 
geçici başbakan 
İyad Allavi ile par
tisinden hiç kimse 
yer almayacak.
Bu konudaki kararın 
dün yapılan 
10 saatlik toplantı
dan sonra alındığını 
belirten üst düzey 
bir yetkili, "Hala 
tamamlanması 
gereken bazı ayrın
tılar var. Ama kabine

ile ilgili açıklamanın 
yarın yapılması 
gerekiyor" 
dedi. Başbakan 
atanan İbrahim 
Caferi'nin kabineyi 
kurmak için 
7 Mayıs'a kadar 

vakti var.Allavi'nin 
sözcüsü Tahir el 
Nakip ise Allavi'nin, 
partisinden kimse 
kabineye alınmasa 
bile yeni 
hükümeti 
destekleyeceğini 
söyledi.
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2. el otomobil piyasası 
umudunu yaza bağladı

Hafta başında 
hava nasıl olacak?

Son yılların en 
büyük durgunluk 
dönemini yaşayan 
2. el otomobil 
piyasasını yaz 
aylarının yaklaşması 
umutlandırdı.
Kredi faizlerinde 
düşmesi sıfır oto
mobil fiyatlarında 
yapılan indirimler ve 
kış sezonundan 
dolayı büyük bir 
durgunluk dönemi 
yaşayan 2. el oto
mobil piyasası yaz 
aylarını iple çekiyor. 
Samsun'un 
Kutlukent Beldesi 
İlkadım Sanayi 
Sitesi girişine Pazar 
günleri kurulan 2. el 
otomobil pazarında 
hareketlilik yaşan
maya başladı. 
Otomobil almak ve 
fiyat öğrenmek için 
pazara gelen vatan
daşlar ince eleyip 
sık dokuyor.
Galericiler ve elin
deki otomobili sat
mak için pazara 
getirenler ise işlerin 
duygunluğundan 
yakınarak yazdan 
umutlu olduklarını 
söyledi. Fiyatların 
oldukça düştüğünü

ve 2. el otomobil 
almanın tam zamanı 
olduğunu belirten 
galericiler, "2. el 
otomobil piyasası 
belki de son 20 yılın 
en kötü dönemini 
yaşadı. Ancak yaz 
aylarının aklaşması 
bizi umutlandırdı. 
Piyasanın can
lanacağını umuy
oruz" dedi. 
2. el otomobil 
piyasasının 2001 
yılındaki krizden 
daha büyük bir kriz 
yaşadığını fiyatların 
araçların marka ve 
modeline göre orta
lama 500 ile bin 500 
YTL arasında ger
ilediğini anlatan 
galericiler, yaşanan 
bu durgunluğun 
sona ermesini ve 
piyasanın 
hareketlenmesini 
beklediklerini kay
detti.

2. el otomobil 
pazarında bazı 
marka ve model 
otomobillerin fiyat
ları ise şöyle: 
"2000 Model 
Renault 19 Alize: 
15 bin YTL 
2000 Model 
Brodvvay RNİ: 
11 bin YTL
2000 Model Doğan 
SLX: 12 bin YTL 
2000 Model Şahin: 
10 bin YTL
2003 Opel Astra CD: 
20 bin YTL
1998 Toyota Corolla 
1.6 XEİ: 13 bin YTL 
2000 Model Fiat 
Palio: 11 bin YTL 
2001 Model Clio 
Symbol 1.4 : 
15 bin YTL
2000 Model Hundai 
GLS 1.5 :
13 bin YTL 
2001 Model Honda 
Civic 1.6 :
17 bin 500 YTL

Yeni haftanın ilk 
iki gününde yurt 
genelinde açık bir 
hava etkili olacak. 
Çarşambadan 
itibaren yeni bir 
yağışlı hava etkisi
ni gösterecek.
İstanbul ve Ankara 
sağanak yağış ala
cak.
Erzurum 
önümüzdeki üç 
günde sağanak 
yağmurlu. 2 gün 
boyunca artan 
hava sıcaklığı 
çarşambadan 
itibaren tekrar 
düşmeye başlaya
cak. Pazartesi ve 
salı günleri İstan
bul ve Ankara 20, 
İzmir 26, Antalya 
28, Adana 27 dere
ceyi görürken, 
çarşamba günü 
İstanbul 17 derec
eye düşecek.
BUGÜN

I

Derin devlet MIT'e uzandı

Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, Batı 
Karadeniz ve İç 
Anadolu'nun 
batısında hava 
açık, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
sağanak yağmur 
var. Diğer yerler 
parçalı ve çok 
bulutlu.
YARIN 
sağanak yağış 
yine Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu ile Doğu

Karadeniz'de etk
isini sürdürecek. 
ÇARŞAMBA 
günü ise yeni bir 
yağışlı hava yurda 
giriş yapıyor.
Marmara, Ege'nin 
kuzeyi, Batı 
Karadeniz, 
Ankara-Konya 
çevresi, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu ve 
Diyarbakır-Mardin 
çevresi sağanak 
yağmur altında... 
Diğer bölgelerimiz 
parçalı bulutlu ola
cak.

ŞENEN Balık re Mafcemeferi lîcaretî 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
v* Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları
* İp Ağ
v* Fanya
«r Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri
v Sandal Malzemeleri
v* Kürek

Çapa
v* Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve iiger 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

9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel 
ve Bülent Ecevit'in 
tartışmalarıyla son 
günlerde 
tekrar gündeme 
gelen Derin Devlet 
var mıdır yok 
mudur tartış
masında ilginç bir 
sonuç...
Türkiye’de 
‘derin devletin kim 
olduğu’ 
tartışıladursun, 
internette derin 
devlet 
denildiğinde 
karşınıza Milli 
İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) çıkıyor. 
Sanal alemde 
‘derin devlet’in 
yolu MIT’e çıkıyor 
Kimliği tespit 
edilemeyen şahıs
lar, internette 
‘derin devleti’ 
MİT’e yön
lendirmiş.
VVeb’de satır 
çubuğuna

‘www.derindevlet.c 
om’ yazınca 
MİT’in internet 
sitesi açılıyor.
9. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel 
ve eski başbakan 
Bülent Ecevit’in 
açıklamalarıyla 
yeniden gündeme 
oturan derin 
devlet tartışması 
şimdi de sanal 
aleme taşındı.
www.derindevlet.c 
om adlı sitenin 
isim hakkını 
Mart 2003 tari

hinde IHOLDINGS 
satın almış 
gözüküyor.
Sitenin son kez 
Kasım 2004 
tarihinde 
güncellendiği 
belirlendi.
Derin devlet adını 
taşıyan net, biz ve 
info gibi uzantılar 
da ABD kaynaklı 
bir isim tarafından 
satın alınmış.
Ancak bu uzan
tılardan MİT’e 
yönlendirme 
yapılmıyor.

http://www.derindevlet.c
http://www.derindevlet.c
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SODEP yeofa buluyor
CHP'den istifa 
ederek SHP'ye 
geçen millettekileri, 
1980 askeri darbesi 
sonrasında kurulan, 
ancak daha sonra 
feshedilen Sosyal 
Demokrat Halkçı 
Parti'yi (SODEP) 
yeniden canlandır
mak için çalışmalara 
başladı.
SHP Genel Başkanı 
Karayalçın da par
tinin 25-26 
Haziran'da gerçek
leştireceği 2. Olağan 
Kongresi'nde 
SODEP adını alabile
ceğini bildirdi. SHP 
Genel Başkanı Murat 
Karayalçın ve SHP'li 
Milletvekilleri, 
Çankaya İMKB 
Anadolu Turizm
Meslek Lisesi'nde 
bir basın toplantısı 
düzenledi. SHP'nin 
25-26 Haziran'da 2. 
Olağan Kongresi'ni 
yapacağını belirten 
Karayalçın, partinin 
adının SODEP olarak 
değiştirilmesi 
olasılığının bulun
duğunu söyledi.

Hazine yardımı 
konusunda da
değerlendirmelerde 
bulunan Karayalçın, 
Hazine yardımını 
kesen yasa 
tasarısının, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in vetosuna 
rağmen komisyon
dan aynen geçtiğini 
hatırlattı. Sezer'in 
veto gerekçelerinin 
yaşa tasarısının açık 
biçimde Anayasa ve 
kamu yararına aykırı 
olduğunu ortaya 
koyduğunu ifade 
eden Karayalçın, 
Sezer'in yasayı 
Anayasa 
Mahkemesi'ne taşı
maması halinde 
kendilerinin yargı 
sürecini başlatacak 
larını ifade etti.

ABDİncirlik’i nasılİtalı
Incirlik'in ABD'ye kul
landırılması ile ilgili 
soruları yanıtlyana 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
ABD’nin İncirlik 
Üssü’nü bir lojistik 
merkez olarak kullan
ması konusunda 
"Açık çek anlamında 
blok izin söz konusu 
değil" dedi.
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
ABD’nin İncirlik 
Üssü’nü bir lojistik 
merkez olarak 
kullanması konusun
da "Açık çek 
anlamında blok izin 
söz konusu değil" 
dedi. Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, cumhurbaşkan
lığı devir teslim töre
nine katılmak üzere 
KKTC'ye gitti.
Gül, hareketinden 
önce Esenboğa 
Havaalanı'nda 
gazetecilerin gün
deme ilişkin soru
larını yanıtladı.

Bakan Gül, ABD'ye 
İncirlik üssünün kul
lanımı çerçevesinde 
blok izin verilip ver
ilmeyeceğine ilişkin 
soru üzerine, şunları 
kaydetti: 
“Bunların ne anlama 
geldiği önemli. Bazen 
terminolojiler farklı 
farklı anlamlara 
geliyor.
Blok izin bir açık çek 
anlamında söz 
konusu değil, ama 
belli bir süre içinde, 
diyelim ki bir ay 
içinde şu şu 
faaliyetler olacaktır, 
şu malzemeler gelip 
gidecektir şeklinde 
düşünülürse blok 
anlamda ona evet, 
ama bir açık çek 
anlamında ne gelirse 
gelsin, belli bir 
sürede ne olursa 
olsun şeklinde 
anlarsanız hayır.” 
Gül, konuya ilişkin 
teknik çalışmaların 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve ilgili 
yetkililerce

yapıldığını bildirdi. 
"RESMEN ÖZÜR 
DİLENDİ"
Bakan Gül, bir soru 
üzerine 
Yunanistan'dan 
Türk bayrağına 
saygısızlık olaylarına 
yönelik, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'ne resmi 
özür geldiğini söyle
di. Gül, “Resmi bir 
mektup geldi. Onlar 
da bundan üzüntü 
duydular şüphesiz ki. 
Mektupla da bunu 
bildirdiler.
Daha önce de 
telefonla bunu 
yapacaklarını 
söylemişlerdi” dedi.

Gül, Türkiye ile 
Yunanistan arasında 
son dönemde 
Ege'deki Kardak kay
alıkları çevresinde 
meydana gelen 
gerginliğin ikili ilişk
ilere etkisinin sorul
ması üzerine, • 
“Zaman zaman bazı 
bu tip hareketler 
olmaktadır.
Bunların aşılacağını 
tahmin ediyorum” 
diye konuştu. 
Dışişleri Bakanı Gül, 
ilişkilerin gelişeceği
ni, bunun iki ülkenin 
de çıkarına olacağın
dan emin olduğunu 
söyledi.

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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EtaİAB'yeyahlaşan hurisine girıli
Koç Finansal 
Hizmetler'in ortağı 
UniCredito Grubu'na 
göre Türkiye, 
"gelişmekte olan 
ekonomiden, Avrupa 
Birliği'ne (AB) yakın
laşan ekonomi" kate
gorisine girdi. 
Unicredito'nun anal
izine göre, Türkiye 
ekonomisinde AB ve 
IMF reformları 
çerçevesinde 
sağlanan yapısal 
dönüşüm Türkiye'yi, 
diğer aday ülkelerle 
birlikte AB'ye daha 
da yakınlaştırıyor. 
Analizde, Türkiye 
ekonomisindeki 
yapısal dönüşümün 
devam ettiği de vur
gulandı.
Türkiye ile IMF'nin 
yeni Stand-by 
konusunda anlaş
maya vardıklarının 
hatırlatıldığı analizde,

Türkiye'nin Mayıs 
ayında IMF'ye 2 mil
yar dolarlık geri 
ödemesi olduğu için 
10 milyar dolarlık 
kredinin ilk diliminin 
Mayıs ayında serbest 
bırakılmasının Türk 
Hazinesi'ni rahatlata
cağı belirtildi.
Analizde, AB 
ülkelerinde yeni AB 
Anayasası için 
referanduma 
gidilmesinin AB'nin 
kendi içine kapa
narak, genişlemeyi 
ikinci plana atma 
tehlikesini doğur

duğu belirtildi. 
Bu kaygı nedeniyle, 
AB’ye aday ülkeler
den sermaye 
çıkışının olduğunun 
belirtildiği analizde, 
Stand-by anlaş
masının, Türkiye'deki 
bu çıkışı bir miktar 
azaltmasının bek
lendiği kaydedildi. 
Analizde, döviz kuru 
dinamikleri açısından 
Türkiye'nin, serbest 
dalgalı döviz kuru 
politikasını en etkili 
şekilde uyguladığı 
vurgulandı.

Nüfusun %30’u tarımla geçiniyor
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
Türkiye nüfusunun 
yüzde 30-33'ünün 
geçimini tarımdan 
sağladığını bildirdi. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Güçlü, DYP 
Afyonkarahisar 
Milletvekili Reyhan 
Balandı'nın tarım 
kesimine ilişkin 
soru önergesini 
yanıtladı.
Güçlü, 2000 yılı 
Genel Nüfus Sayımı 
sonuçlarına göre, 
kırsal kesimde 
yaşayan nüfusun 
oranının yüzde 35'e 
düştüğünü belirtti. 
Ancak, bu oranın 
kırsal kesimde

yaşayan tarım dışı 
faaliyetlerle geçimi
ni sürdüren nüfusu 
içerdiğini bildiren 
Güçlü, tarımdan 
geçimini sağlayan 
nüfusun, toplam 
nüfusun yüzde 30- 
33'ünü oluştur
duğunun tahmin 
edildiğini ifade etti. 
Güçlü, 2001 yılında 
tarımsal gelirde 
ortaya çıkan aza

lışın 2000 yılında 
pilot uygulama 
olarak başlatılan, 
2001 yılında da ülke 
geneline yaygın
laştırılan Doğrudan 
Gelir Desteği 
Uygulaması ile bir 
ölçüde telafi 
edildiğini, tarımsal 
gelirlerin 2003 yılın
dan itibaren artış 
eğilimine girdiğini 
ifade etti.

Bak Bi! Cafe’de 
Hamburger yediniz mi? 

/fer Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Kim Hesap verecek?
Ben, Gemlikspor’luyum. 

Gemlikspor büyük bir camia 
dır.

Bu gazetede kendime göre 
yazılar yazıyorum.

Gönlüm ister ki yaşlı bir fut
bolcu olan Barbaros ahilerinin 
yazılarını herkes okusun.

Ne yazarım! Dikkat edilirse 
ben Gemlikspor’u kendime 
mal etmiş, oynadığı veya 
oynayacağı maçları iyi niyetle 
yorumlamaya çalışan bir 
gazete yazarıyım.

İyisini de, kötüsünüde yaza
cağım.

Tabi arif olan anlar. İsteyen 
alınsın, isteyen alınmasın, bu 
kadar kötü bir Gemlikspor 
görmedim.

11 Nisan 2005 tarihinde 
yazmış olduğum maç sonrası 
yazımın bir yerinde ‘perşem
benin gelişi, çarşamba dan 
belli olur’ demiştim.

Y.Selim’le 3-0 gibi bir skorla 
yenilmiştik. Ama ne de olsa 
bizden üstünler diye yazıp, 
avunmuştum.

Bizim takımın nasıl olması 
gerektiğini de yazmış, sevin
dirici bin anlayış ile Orhaniye 
maçına istediğime yakın bir 
takımla çıkmış ve maçtan iyi 
bir skorla ayrılmıştık.

Nedense bizim teknik 
heyetin fikirlere iştirak 
etmeme gibi bir huyları var. 
Ben, buna saygılıyım.

İlk devrenin ikinci maçını 
Orhaniyespor’la oynadığımız
da, rakibimizi tanımadığımızı- 
dan, haklı olarak, katı bir 
defansla oynamış ve ikinci 
yarı kişisel gayretle öne 
geçmiştik.

Bugünkü maç anlayışının 
da bu düzende olduğunu 
gördüm.

Kendi kendime yazık oluyor 
dedim.

Zira bu bizim takım o günkü 
takımdan çok değişik. 
Bugünkü takım 4-4-1-1- şek
linde olunca, mukadderat 
kaçınılmaz oldu. Amatör 
takımlar bu dizilişle zor 
oynarlar.

Tek santraforla oynanan 
oyunda, santrafor arkasında 
oynayan orta saha eleman
larının takım hücumundayken 
ileri çıkıp, karşı takımı rahatsız 
edip, kaleye sut ve hatta gol 
ve gollerle atıp oynadığı 
mevkiye dönebiliyorlar, maale
sef takımda santraforlara 
güzel bir pas bile atamadık.

Tek santrafor üzerinde 
neden bu kadar durulduğunu 
merak ediyorum. Yıldırım 
Belediyespor’la ikinci defa 
oynuyoruz. Oyun şeklini biliyo 
duk, deplasmanda 
oynadığımız için bu yolu 
seçtiler. ,

Şunu da yazmadan geçe
mem. O takımdan 5 sporcu 
yok. Neden?

Hiç yoktan bilgisizce 
yapılmış bir iş.

Daha doğrusu güya genç
lerin önünü açmak için.

Bir futbol takımında teftıel 
olmayınca, üstüne ne kadar 
kat çıkarsanız çıkın o bina 
yıkılır.

Bugünkü takıma giren 
gençlerin bu tür dizilişte 
yapacakları hiçbirşey yoktu.

Kenar yönetim, karşı tarafın 
nasıl oynayacağını görmüyor
sa, söyleyecek sözüm yok.

Kademe 4 lü dizilişte asla 
başarı gösteremiyen Arif, orta 
sahada kısa pasla adam 
geçmeye kalktı. Sahada 
oynayan futbolcuların pres 
yapmaları gerekir. Oyunun 
can damarı Zeynel’i markaj 
altına alınmasında etkili ola
madık.

Genç İsmail’in ve Rıdvan, 
bu maçta var mıydı diye 
düşünüyorum.

Kubilay ve Ufuk çok yan 
yana oynamaları ve kısa pas 
yapmaları karaşı takımın işine 
yaradı.

Dar alanda kısa pas!
Bir tiyatro oyunu ki 

seyredilmeye değer.
Bizim zamanımızda da 

yapılıyordu. O günkü ismi 
‘Ortada Sıçan’, bugünkü ismi 
‘beşe iki’. Dar yerde kısa pas.

Futbolda herşey tabelaya 
yazılan rakkamla ölçülüyor.

Epeyce zaman evvel 
karşımdakıyle konuşurken, 
şimdiki kişinin sözü şuydu: 
‘‘Ben maaşıma bakarım. Evet. 
Takım mağlup olmuş, olmamış 
o maaşına bakıyor!..

Dakika 4, Akif kendi kendi 
kalesine. Dakika 44-55-80-88 
Yıldırım 5.

90+2 firikikten, Zeynel 
Gemlik 1 gel de üzülme.

Biz 4’lü müdafaa ile her 
zaman yeniliriz.

Önümüzdeki maç Şükraniye 
Sporla.

Yer: Gemlik Atatürk stadı. 
Hoşçakahn.
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Erkek vuruyor, devlet koruyor
Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı 
Platform'dan kadın
lar, Taksim'de bir 
basın açıklaması 
yaparak, namus 
cinayeti ve bekaret 
kontrolünün 
TCK'da suç olarak 
tanımlanmasını 
istedi.
Milletvekillerini, 
namus cinayetler
ine suç ortağı 
olmamaya çağırdı. 
İstanbul'daki 20'ye 
yakın kadın kuru
luşu ve grubunun 
oluşturduğu Kadına 
Yönelik Şiddete 
Karşı Platform, 
Türk Ceza 
Kanunu'ndaki 
(TCK) değişiklik
lerin, namus 
gerekçesiyle 
cinayet işleyen 
erkekleri korumaya 
devam ettiğini 
söyledi.
Milletvekillerinin, 
namus cinayetler
ine karşı önlem 
almamakla, bu 
cinayetlere suç 
ortağı olacağını 
vurguladı. 
Geçtiğimiz gün

lerde Adalet 
Komisyonunda 
kabul edilen TCK 
tasarısı, Eylül'de 
Meclis Genel 
Kurulunda 
görüşülecek. 
Geçtğimiz Cuma 
günü Taksim'deki 
metro istasyonu 
girişinde toplanan 
30'dan fazla kadın 
bir basın açıkla
ması yaparak, 
TCK'ya namus 
cinayetleri ve 
bekaret kontrolleri
ni suç sayan mad
denin eklenmesini 
istedi. Şiddete 
uğrayan kadınlar 
için yeterli sayıda 

s sığınak açılması 
talebini yineledi. 
Kadınlar, töre ve 
namus adına 
öldürülen Güldünya 
Tören, Şemse Allak 

ve 14 yaşındaki 
Nuran 
Halitoğullan' nın 
fotoğrafları ile 
"Katilleri erkek 
egemen sistem 
koruyor", "Kadın 
yönelik şiddete 
son", "Kimsenin 
namusu olmaya

cağız", "Mezar 
değil, sığınak istiy
oruz" yazılı dövizler 
taşıdı.
Kadınlar, yaşama 
haklarına yönelik 
saldırıların cezasız 
kalmasına, "Erkek 
vuruyor, devlet 
koruyor" sözleriyle 
tepki gösterdi.
Basın açıklamasın
da, kadına yönelik 
şiddeti önlemede 
yasaların tek başı
na yeterli olmadığı, 
ancak bu şiddetin 
meşru görüldüğü 
ve yaygın olarak 
yaşandığı 
Türkiye'de, yasalar
da kadını koruyan 
değişikliklerin 
yapılmasının önem
li bir adım olacağı 
vurgulandı.
TCK değişsin, sığı
naklar açılsın

Platform üyeleri 
basın açıklamasın
da TCK'ya ilişkin 
eleştirilerini şöyle 
sıraladı:
* TCK tasarısı, 
basında yer alan 
haberlerin aksine 
namus cinayetlerini 
ve bekaret kontrol
lerini engellemiyor. 
Namus cinayetleri 
ile ilgili maddeye 
"töre saikı" tanımı 
eklendi ancak, 
"namus saikiyle" 
işlenen cinayetlere 
değinilmedi.
Böylece kocanın, 
babanın, erkek 
kardeşlerin işledik
leri namus adına 
işledikleri 
cinayetler, töre kap
samında değer- 
lendirilmeyerek 
cezasız kalacak. 
* Bekaret kontrol
leri TCK kapsamın
da suç olarak 
düzenlenmeli ve 
cezalandırılmalıdır. 
TCK'nın ayrımcılık 
maddesi 
Anayasa'ya uygun 
şekilde kadın ve 
erkeğin eşitliğini 
gözetecek biçimde 

düzenlenmeli.
* 15-18 yaş arası 
gençlerin kendi 
istekleri ile girdik
leri cinsel ilişki
lerinin aleyhindeki 
yaptırımlar kaldırıl
malı.
* Namus cinayet
lerini engellemek 
için gerekli tüm 
yasal düzenlemeler 
yapılmalı. TBMM'de 
namus cinayetlerini 
araştırma komisy
onu kurulsun.

* Kadınlara yönelik 
şiddetin yok 
edilmesi için ulus
lararası sözleşmel
erdeki kararlar hay
ata geçirilsin.
* 5 Temmuz'da, 
ülke genelinde 
Belediyelere 
verdiğimiz sığınak 
açma taleplerimiz 
yetkililerce hemen 
işleme konmalı. 
Sığınaklar hemen 
açılmalı, söz hakkı 
ve denetimi kadın
lara bırakılmalı. 
Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı 
Platform katılım
cıları şunlar:

Bağımsız 
Feministler, Amargi 
Kadın Akademisi, 
Barış Anneleri 
İnsiyatifi, Emekçi 
Kadınlar Birliği, 
Feminist Kadın 
Çevresi, Gökkuşağı 
Kadın Derneği, 
Kadınlarla 
Dayanışma Vakfı 
(KADAV), Kadın ' 
Adayları 
Destekleme ve 
Eğitim Derneği 
(KA-DER), Özgür I 
Kadın, Pazartesi 
Dergisi, 
Demokratik Kadın 
Hareketi Girişimi, 
Demokratik Halk ' 
Partili (DEHAP) 
Kadınlar, 
Emekçi Hareket 
Partili (EHP) 
Kadınlar, 
Özgürlük ve 
Dayanışma Partili 
(ÖDP) Kadınlar, 
Sosyalist 
Demokrasi Partili 
(SDP) Kadınlar, I 
Yeni Dünya İçin 
Çağrı Dergisinden 
Kadınlar, Kadına 
Yönelik Şiddete 
Son Kampanyası

Ödev saatini iyi planlayın
Çocuğunuzun 
kişisel özelliklerini 
dikkate alarak birlik
te bir çalışma planı 
hazırlamanın ve 
okuldan geldikten 
sonra yatma saatine 
kadar olan süreyi 
çocuğun ihtiyaçları 
doğrultusunda plan
lamanın başarıyı 
getireceğini hiç 
düşündünüz mü? 
Anne-babaların, 
çocuklarıyla birlikte 
yaşadığı ödev 
zamanı, bazı aileler 
için kabusa 
dönüşüyor,bu da 
anne-çocuk, 
babaçocuk ve anne- 
baba ilişkisinde 
gerginliklere sebep 
oluyor.
Çocuğunuzun özel
liklerini dikkate 
alarak birlikte bir 
çalışma planı hazır
lamanın ve okuldan 

geldikten sonra 
yatma saatine kadar 
olan süreyi çocuğun 
ihtiyaçları doğrul
tusunda planla
manın eve huzur, 
çocuğunuza da 
başarı getirebile
ceğini düşündünüz 
mü?
Biraz dinlensin 
Kuralların egemen 
olduğu okul hayatın
da, çocuklara 
sorumluluk almayı 
öğretmiş olmak 
gerekir. Bunlardan 
bir tanesi de çalış
ma alışkanlığıdır. 
Unutmayın, çalışma 
alışkanlığı, çocuk
ların öğrenebileceği 
bir yaşam beceri
sidir. Ancak, okul
dan gelir gelmez 
derse oturtulmak 
yerine çocuğun 
biraz dinlenmesi 
sağlanmalıdır. Bu

zaman dilimi içinde 
yapılacakları ve 
süre: ini anne-baba, 
çocuğun yaşına, 
gelişimine, özellik
lerine ve ihtiyaçları
na göre planla- 
malıdır. Plan 
yapıldıktan sonra, 
zaman zaman 
aksamaların olması 
çok normaldir. 
Çocuğa plana alış
ması için zaman ver
ilmelidir. Bazen tele
vizyon, arkadaşlar 
ya da uzun süreli 
oyunlar çalışma 

planını sabote ede
bilir. Bununla 
beraber çocuğun, 
oyun ve ders saa
tinin ne zaman 
olduğunu bilmesi 
gerekir.
Annebabanın bilme
si gereken ise, 
ödevin çocuğun 
sorumluluğu 
olduğudur. Ödev 
sorumluluğunu 
üstlenen anneba- 
baların, hem bu 
konuda şikâyet 
ettiklerini hem de 
sorumluluğu bırak

mak için çocuğa 
güvenmediklerini 
veya 'daha iyi olsun' 
çabasıyla müdahale
ci olduklarını 
görüyoruz.
Odası uygun mu? 
Çocuk, böyle bir 
ortamda sürekli 
anne-babanın yanın
da oturmak istiyor, 
her aşamada 
desteğe bağımlı 
kalıyor. Bütün bun
lar ise, çocuğun 
kendi başına çalış
ma alışkanlığı 
geliştirmesini ve 
ödev sorumluluğu 
almasını geciktiriy
or. Bu durumda sınıf 
öğretmeni ve rehber 
öğretmen ile işbir
liğine girilerek, 
annebabanın yavaş 
yavaş geri çekilmesi 
hedeflenmelidir. 
Çocuğun çalışma 
planını uygulaya

bilmesi için, varsa 
kendine ait bir odası 
veya uygun bir 
odanın bir köşesi, 
verimli çalışma 
hedeflenerek düzen
lenmelidir.
Çocuğun çalışma 

alanında, onun 
dikkatini dağıtacak 
oyuncak, bilgisayar, 
televizyon gibi 
şeyler bulunma
malıdır. Bunların 
bulunduğu bir 
ortam, çalışmanın 
verimini 
düşürürken, 
çocuğun motivasy- 1 
onunu da olumsuz 
olarak etkileyebilir. 
Bu nedenle, 
çalışırken çocuğun 
görüş alanında 
ilgisini dağıtacak 
eşyaların bulunma
masında fayda 
vardır.
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Güçlü bir bağışıklık sistemi için
Bağışıklı sis

temimizi zayıflatan 
faktörlerden kaçın
maya çalışmak 
örneğin bizi strese 
sokan faktörlerden 
olabildiğince uzak
ta kalmak, hayata 
ve olaylara pozitif 
bir bakış açısıyla 
yaklaşmak, alkol ve 
sigara tüketiminden 
uzak kalmak, den
geli ve düzenli 
beslenmek, düzenli 
spor yapmak 
bağışıklık sis
temimize verebile
ceğimiz destekler 
arasındadır. Ama 
zaman zaman bu 
destekler de yeter
siz kalır ve dışar
dan bağışıklık sis
temimizi güçlendiri
ci yardımlar 
(takviyeler) da 
almak durumunda

GELIBOLU-ROBOTLAR
BU HAFTA Rez. fel: 513 64 06

, ATLAS HALKA2-ROBOTLAR-GELİBOLU
SİNEMASI’NDA Dû7 Tûı. riom/ia

BU HAFTA Rsz. I®': 512 03 46

kalabiliriz.
Bağışıklık sistemi
nin dengelen
mesinde sağlıklı, 
yeterli ve dengeli 
beslenme önemli 
bir yer tutar.
Yiyecekler yendik
ten sonra vücuda 
enerji vermek için 
oksijenle yanarlar, 
yanma sırasında 
zararlı maddeler 
olan serbest 
radikaller oluşur. 
Çoğalan serbest 
radikaller, vücudun 
tüm hücre ve

organlarına zarar 
vermeye başlarlar. 
Serbest radikaller
den tamamen uzak 
kalabilmek 
olanaksızdır. Böcek 
öldürücüler, 
endüstride kul
lanılan kimyasal 
maddeler, işlenmiş 
gıdalar, sigara 
dumanı, güneşin 
zararlı U.V ışınları 
veya alkolün vücu
da girmesi, stres 
vücudumuzda 
serbest radikallerin 
açığa çıkmasına

neden olur.
Bunun dışında 
çevredeki hava 
kirliliği, ultra viyole 
ışınları, radyasyon, 
egzos gazları,sigarı 
dumanı gibi bir çok 
faktör hücrelerimizi 
etkileyerek serbest 
radikalleri çoğaltır. 
Vücutta serbest 
radikallerin çoğal
ması kalp hastalığı, 
kanser, katarakt ve 
yaşlanma gibi 
sağlık sorunları 
daha çabuk ortaya 
çıkarır. Bu zararlı 
etkilerden kurtul
mak için vücudu
muz serbest 
radikallere karşı 
savunma mekaniz
ması geliştirir.
Vücutta üretilen 
bazı enzimler, 
serbest radikaller
den kurtulmamızı 
sağlar, yanmayı ( 
oksitlenmeyi) 
önleyen anti-oksi- 
dant maddeler 
enzim miktarını 
artırır ve böylece 
savunma mekaniz
ması güçlenir. 
Anti-oksidantların 
en önemlileri C ve 
E vitamini, beta- 
karoten, 

selenyum,bazı pro
tein bileşikleri, 
isoflavonlardır. Bu 
anti-oksidanları 
içeren besinleri 
günlük beslenmem
iz içerisinde bol 
miktarda tüket
meliyiz.
Anti-oksidantlar 
dışında bazı besin 
maddelerini günlük 
beslenmemize ekle
memiz bağışıklık 
sistemini 
güçlendirici etki 
yapacaktır. Omega 
3 yağ asitleri adı 
verilen ve balıkta 
bolca bulunan yağ 
asitleri ve proteinli 
gıdalarda aldığımız 
arginin amino asidi, 
bağışıklık sis
temimiz için önemli 
besin kaynaklarıdır. 
Bağışıklık sis
temimizi güçlendi
recek gıdalar 
arasında beta- 
glukan, echinacea, 
probiyotikler, izo- 
zomlar ve yeşil çay 
gibi doğal maddel
er de yer alır.
Beta-glukan ekmek 

mayası hücre 
duvarından elde 
edilen,bağışıklık 
sistemini

güçlendiren tama
men doğal bir 
maddedir.
Bağışıklık cevabını 
artırarak vücut 
savunma 
hücrelerinin pato
jenleri daha etkili 
şekilde yok etmesi
ni sağlar ve sıklıkla 
hastalıkları önler.. 
Kişinin kendini 
daha sağlıklı his
setmesini sağlar. 
Aynı zamanda 
cildin yaşlanmasını 
geciktirir ve koles
terol düzeyini 
düşürür. Stres gibi 
bağışıklık sistemini 
zay ıflata n faktörIere 
karşı vücut direnci
ni artırır.
Sık enfeksiyon 
geçiren kişilerde de 
vücudun hastalıkla 
mücadelesini 
kolaylaştırır.
Echinacea doktor
lar tarafından çok 
eski tarihlerden bu 
yana soğuk algın
lığı tedavisinde kul
lanılır. Doktor kon
trolü ile kullanıl
ması gerekir.
Her erişkin sağlam 

ve işler halde bir 
bağışıklık sistemine 
sahiptir.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 
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KÖRFEZ REKLAM
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23 Nişanlı coşkuyla kutladık
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 85. yıldönümü İlçemizde de düzenlenen 
törenlerle coşku içinde kutlandı. Atatürk Stadında yapılan törenlerde ilköğretim 
okulu öğrencilerinin gösteril^1"* büyük beğeni ile izlendi.
23 Nisan Ulusal ege
menlik ve Çocuk 
Bayramı tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde 
de düzenlenen tören
lerle kutlandı.
İlk tören Atatürk 
anıtında çelenk 
sunma ile başladı. 
Kurum ve kuru
luşların sunduğu 
çelenklerin ardından 
saygı duruşu ve İstik
lal Marşı okundu. 
İkinci tören ise ilçe 
stadında yapıldı. 
Burada düzenlenen 
törene İlköğretim 
okulları ile konuk 
Azerbaycan öğrenci
leri katıldı.
Halkın büyük ilgiyle 
izlediği törenlerde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Selami 
Sarohan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve öğrenciler
den oluşan protokol 
vatandaşlar ile öğren
cilerin bayramını kut

Kaymakam Mehmet Baygül, Garnizon Komutam Tank. Kur. Alb. Selami Sarohan, Belediye 
Başkam Mehmet Turgut ve öğrenciler okulların, halkın 23 Nisan bayramını kutlarken görülüyor

ladılar.
Günün anlam ve öne
mini belirten konuş
masında İlçe Milli 
Eğitim Küdürü 
Mehmet Ercümen, 23 
Nisan'ın gerçek bir 
demokrasinin 
başlangıcı olduğunun 

altını çizerek "Atatürk 
tarafından çocuklara 
armağan edilen tek 
bayram bizim ülke 
mizde kutlanmak
tadır" dedi.
2004-2005 öğretim 
yılında ilçe içi ve 
dışında çeşitli yarış

malarda derece alan 
öğrencilere plaketleri 
verildi.
Sivas'ta yapılan 
Yıldızlar karate dal
larında derece alan 
öğrencilere ödüllerini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verdi.

İl birinciliğinde 
derece alan sporcu
lara plaketlerini 
Garnizon Komutanı 
Selami Sarohan 
verirken, bilgi yarış
masında derece alan 
okul temsilcisi öğren
cilere ödüllerini

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut verdi. 
23 Nisan etkinlik
lerinde düzenlenen 
Resim yarışmasınde 
derece alanlara 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün ödüllerini 
verirken, şiir yarış- 1 
masında derece 
alanlara İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
kompozis yon yarış
masında derece 
alanlara 
ödüllerini İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan verdi.
Bayrak ve flamalar- . 
dan oluşan geçit 
töreninin ardından 
okulların gösterileri 
törenleri izleyenler- - 
den büyük alkış 
aldı.Tribünleri tama- I 
men dolduran 
vatandaşların ilgiyle 
izlediği gösterilerin 
ardından 23 Nisan 
törenleri sona 
erdi.
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Kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Asılsız Ermeni İddiaları” konulu konferans yapıldı

'Soykırım yapılsaydı Ermenistan olmazdı"
Belediye Kültür Merkezinde yapılan geleneksel "Asılsız Ermeni İddiaları” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Erzurum Ünversitesi Stratejik Araştırma 
Merkezi Müdür Doç. Dr. Selami Kılıç ve Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, ermeni iddialarını yalanladı. Hab. sayfa 3’de

Hedef 3 bin 500 kızamık aşısı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ermeni meselesi
Son yıllarda Türkiye’nin başına bela 

edilmek istenen dış kaynaklı sorunların 
biri de ermeni meselesidir.

Biz, ermeni iddialarını uluslararası 
düzeyde çözmek için bugüne kadar giri 
şimlerde bulunmayı bırakıp, içte 
kendimize dönük propaganda çalışmaları 
yürüttük hep.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, yukarıdan gelen programla 
okullarda öğrencilerin katılımıyla “Sözde 
Ermeni İddiaları” konulu konferanslar 
düzenledi yıllardır.

Bu toplantılara, önceki gün yapılan gibi 
halkımız ilgi göstermedi.

Okul salonlarını veya Belediye 
Salonu’nu öğrencilerle doldurup, ermeni 
iddialarin çocuklarımıza anlattık.

Bunu bir marifet sandık.
Bu konu tarih derslerinde işlenebilirdi 

aslında.
Kendimiz çaldık kendimiz dinledik.
Arşivleri açıp, gerçekleri bilimsel olarak 

dünya kamu oyuna anlatamadık.
Fransa’da, Amerika da veya başka bir 

Avrupa ülkesinde ermeni iddiaları arka 
buluyorsa, bunda kabahati biraz da 
kendimizde aramalıyız.

Savaşın olduğu her yerde ölüm vardır. 
Sürgün vardır, açlık, yokluk vardır.

Bu konuda Gemlik Körfez olarak bizden 
birinin eski yazarımız Zebercet Coşkun’un 
“Haçin” adlı romanını yayınlayacağız. 
Lütfen okuyun.

25 Nisan-20 Mayıs 2005 tarihleri arasında 9-33 aylık çocuklar için uygu
lanacak olan “Kızamık Aşı Günleri” için 2 Nolu Sağlık Ocağında tören düzen
lendi. Kaymakam Mehmet Baygül, kampanyayı başlatırken, Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu da geçtiğimiz yıl 3 bin 347 kişinin aşılandım, bu 
yıl hedefin 3 bin 500 kişiyi aşmak olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı 
tarafından düzen
lenen “Kızamık 
Aşı Günleri” 
başladı.
Gemlik merkez , 
beldeler ve köy
lerinde aşılan
madık çocuk 
kalmayacağını 
söyleyen Sağlık 
Grup Başkanı 
Doktor Besim 
Çavuşoğlu, 
“Yüzde yüz hedef 
le kampanya’yı 
kapatacağız.” 
dedi.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de

Kaymakam Mehmet Baygül, Kızamık Aşı Günleri kampanyasını 2 nolu Sağlık 
Ocağı’nda başlatırken, iki küçük çocuğa aşı yapılmasında yardımcı oldu.

ADD
Server
Tanîlli’yi 
getiriyor
Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
yazarı Server 
Tanilli’yi 27 Nisan 
günü konuşmacı 
olarak ilçemize 
davet etti. 5’de

Belediye Başkanlığı futbol
turnuvası başladı

Belediye Başkanlığı 
tarafından bu yıl 
düzenlenen ilköğre
tim okulları arası.fut
bol turnuvasına 110 
ilköğretim okulu 
katılıyor. Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi sayfa 12’de

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

Haftada İki

Niye bizim lobimiz yok?

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Vicdanca

Doksan senedir sürüp giden 
Ermeni soykırım lafı Nisan ayı 
sonu geldi mi tekrar tekrar pişir
ilip nümüze konuyor.

1914 lü senelerde Birinci 
Dünya savaşı süresinde mey
dana gelen , iki tarafında biri 
birini öldürdüğü .bazıları da 
savaşın gereği olan bu ölümler
den ;sanki kendileri sütten çıkan 
ak kaşık gibi suçsuz olduklarını 
söyleyen Ermeniler .Türk köyleri
ni basıp çoluk - çocuk deme
den öldürdüklerini, Rus 
ordusuna yardım edip bizi 
arkadan vurduklarını (Araplar 
gibi) unutup bütün dünyaya 
kendilerini masum, zulüm gör
müş bir ırk olarak tanıtmak istiy
orlar.

Bunda da başarılı oluyorlar...
Bir avuç Ermeni nin yaşadığı, 

Ermeni meselesine uzak bir ülke 
olan.Polonya parlementosundan 
kendilerini destekleyen karar 
çıkartmaları çok düşündürücü 
bir nokta olmalı.

Ermeni - Rum - Yahudi lobi
leri var da neden

bir Türk lobisi yok..?
Ermeni diasporası her 

Nisanda olduğu gibi 
yine ayaklandı..

Ortaya koydukları tezlerin 
çoğu dayanaktan yoksun. Ama 
yarattıkları gürültü Türkiye’yi 
köşeye sıkıştırmaya yetiyor.

Ermeni lobisi dünyanın dört 
yanında Türkiye’ye karşı kampa
nyalar sürdürürken bizim yurt- 
dışında ki milyonlarca insanımız 
Türklerimiz nerede.?

Neden onların hiç sesleri çık
mıyor.?

Sayıları mı az?
Güçleri mi yok. ?
Yoksa ülkelerini Ermenilerden 

daha az mı seviyorlar.?
Tam aksine sayıları da çok , 

güçleri de var...
Ülkelerini eminim ki çokta 

seviyorlar.
Peki eksik olan ne?
Neden Avrupa da - 

Amerika’da Türk lobisi yok.
Sayın okurlar burada durup iç 

eleştiri yapalım..
Türkiye olarak yurt dışında ki 

vatandaşlarımıza ne 
kadar sahip çıkıyoruz.?

Bir sorunları olduğunda onlar
la ne kadar ilgi gösteriyoruz.

Bir araya gelmeleri (Lobi 
olmaları) için onlara ne kadar 
yardım ediyoruz.

Bu konular artık tartışılmalı..
Tartışalım ki onları suçla

madan önce, onlar için ne yap
tığımız, daha doğrusu neler yap
madığımız ortaya çıksın..

Yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızla konuşun bir dokun 
bin ah işit.

Elçiliklere - konsolosluklara - 
Milli Eğitim bakanlığına bir işleri 
düşmeye görsün her türlü 
güçlük hazır.

Biz ana vatan olarak onlara 
kol -kanat germemiz birinin 
sıkıntısının sanki bizlere 
yapılmış gibi yakından ilgilen
memiz ,tek yürek -tek ses 
olmamız gerekmez mi?

Gerekir ki onlarda tek yürek - 
tek ses olsunlar..

Türkiye aleyhine bir işler 
yapılırken yüz binler 
buna karşı gelebilsinler.

Aslında bunlar o kadar zor 
işler değil.

Ama hala kamu oyunun gücü, 
lobiciliğin önemi kavran
mış değil.

Hükümet nasıl ki Avrupa bir
liği işini Türk halkına yeterince 
anlatamadıysa, Türkiye’nin 
doğru tezleri dünya kamu oyuna 
anlatılamadı.

Tüm arşivlerimiz açık, gelin 
inceleyin diyoruz da kim 
dinliyor, kim gelip inceliyor.

Kendi kendimize konuşuy
oruz... !

Konuşmak yerine bilim 
adamlarımızı -tarihçileri; filimler- 
imizi - sergilerimizi dünyanın 
dört yanına kültür elçisi olarak 
yollayıp,Türkiye’yi ve halkını 
tanıtmalıyız.

Daha da önemlisi yurt dışında 
ki başarılı ihsanlarımıza sahip 
çıkalım. Arkalarında olduğumuzıı 
hissettirelim,önlerini açıp doğru 
işleriyle gurur duyalım.

Mankenlerimizin, futbolcu
larımızın özel hayatlarını ezbere 
bilirken dünyanın en iyi Üniver
sitelerinde çalışanları ne tanıyan 
ne onlarla ilgilenen var...!

Benim oğlum Uz.Dr. Gürcan 
Vural yıllarca yurt dışında 
kaldı.Orada tanınmış Üniversitel
er de iyi işler yaptı.

Yeğenim Dr. Erdal Vural 
bugün Azerbaycan da Bakü ‘de 
en tanınmış bir hekim olmasına 
rağmen Türkiye ‘de resmi 
makamların haberi bile yok.

Azeri televizyonu defalarca 
hakkında yayın yapıyor bizde 
televizyonlarda bir kelime yok.

Varsa yoksa gelin -kaynana 
kavgaları...

Avrupa-Amerika ‘da üçüncü 
kuşak vatandaşlar çok önemli 
konumlara geldiler.

Parlementer bile ''ar...
Dünyanın en saygın kurumlan 

-şirketlerinde yönetici oldular. 
Bizde doğruları ortaya koyanfil- 
imler .programlar yapmalı,bilim 
adamlarımızı .tarihçilerimizi 
misyonerler gibi her tarafa gön
dermeliyiz.

Sözün kısası; Yurt dışındaki 
Türklere sahip çıkmalıyız. 

Bizden kopmamalılar.
Duygusuz, uzaktan bakarak, 

sonra da şikayetçi olursak 
basitleşiyoruz.

Olmayacak işlere amin diyen 
saflar durumuna düşüyoruz. 
Lobicilik akıl işidir.

Bu böyle biline...

Dut ağacım ağlıyor
Dut ağacının altında bir-

birine kavuşamayan iki sev
dalının öyküsü var..

Bilir misiniz, Tipse ile 
Piremusun kanı ve gözyaşı var, 
o ağacın öyküsünde.

Öykü ya, ‘ kara dut ağacının 
meyvesinin çıkmayan lekesini 
Piremusun kan lekesi, dut 
ağacının yaprakları da 
Tispenin gözyaşlarıyla temi
zlenirmiş..

Çıkmayan bu lekeyi yaprağı 
ile ovuşturursanız, lekenin çık
tığını göreceksiniz.. Öykü bu..

Ama gerçek olan dut 
ağacının, doğaya , insana sun
duğu lezzet..

Yeşil dallarının bereketi...
Dut ağacım için ağlıyorum, 

bugün..İçin için..
Dut ağacım ağlıyor!!!
Dallarındaki dutlar henüz 

hamken yerlerde..
Çanağına sıçayım!
Rumelili dedem kumasına 

kızdığında, “çanağına sıçayım’ 
derdi!

Dedeme böyle küfrettiği
zamanlar kızardım..

Dut ağacım çıplak kaldı!.
Üşüyor!;.

İlkbaharın güneşi beni
bugün üşüttü..

İnsan denilen varlık, komşu
denilen insanlar...

Çanak antenleri görüntü ver- 
miyormuş, diye çanakçının 
eline vermişler testereyi..

Ağacımın yarısı 
yok!..Yarısını kurtarmaya 
gücüm yetti..

Çanağına sıçayım!!!
Beynime kadar işleyen 

testere sesi balkonuma çıkardı 
beni..

O da ne? Ağacım katlediliy
or..Yeşil yaprakları, ham 
meyveleri, güneşe doymayan 
dalları yerlerde...

Sevdaların yüreğini anlatan 
dut ağacım ağlıyor..

Gözyaşlarımı silecek yaprak 
yok!..

Tanrım ..Doğada insandan

SATI■ a
Devren satılık
Pınar Su bayii

Tel: (0.532) 277 51 10 

vahşi yaratık var mı?
Güzellikleri yok eden insan

Dut ağacım ilkbahara gözü 
yaşlı girdi!

Ağlıyor...Çıplak...
Bahçemdeki, selvinin katlini 

isteyenleri düşünürken, bak şu 
işe..

Ben bu apartmanın cadısı 
değil miyim?

Ağaçların korkuluğu ben..
Ağaçları insanlardan 

koruyan korkuluk..
Söğüdümü kestiler, (iki yıl 

önce) yakalayamadım..
Sivrisinek geliyormuş..
YAAAA...
Zavallı söğüt.. Yine yerini 

buldu, fidanları fışkırdı..
O fidanların korku

luğuyum...
Güllerimi koruyamadım..
Bir sabah uyandım, ense 

kökümden başladı sancı..
Güller bir gece de 

siyahlaşmış, dallar 
yerlerde..yapraklar yok..

Bir gecede..Salamuralı 
beyinler salamura dökmüşler 
köküne!

Koruyamadım, güllerimi..
Selvim gözümün önünde, 

katledenlere meydan okuyor!..
Dut ağacım ağlıyor.. Çıplak, 

mahcup...
Arılara bal yok benim 

bahçemde...
. Tat yok..
Nasıl bir anlayış bu?
Nasıl bir düşünce ?
Yeşiller yok oluyor.
Bahçelerde tek tük ağaçlar 

rüzgarlık olmuş..
Ağaçlar yalnızlaşmış, 
İnsanlar yalnızlaşmış..
Çıldırıyorummmm
Çıl-dı-rı-yo-rummmmmmmm
Bugün güncel bir yazı yazıy

ordum, testere sesi kulağıma 
düştüğünde;

Olmadı..
Vicdanın vicdanı rahat bırak

madı..
Ağlıyor dut ağacım ..

BURSAHAKİMİYETVEffllT 
«LEKİUh 

REMİ» 
KÖRFEZ BEKIMI 
istiklal 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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Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Asılsız Ermeni İddiaları” konulu konferans yapıldı

W yapılsaydı Ermenistan otadı"
Belediye Kültür Merkezinde yapılan geleneksel "Asılsız Ermeni İddiaları” konulu konferansa konuşmacı 
olarak katılan Erzurum Ünversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Müdür. Doç Dr. Selami Kılıç ve Türk 
Ermeni İlişkileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, ermeni iddialarını yalanladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Asılsız Ermeni 
Soykırım iddialarına 
karşı kamu oyu 
oluşturma programı 
içinde tertiplenen 
konferansa katılan 
konuşmacılar 
"Türkiye soykırım 
yapsaydı bugün 
Ermenistan diye bir 
devlet olmazdı" 
dediler.
Gemlik 
Kaymakamlığı ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
düzenlediği “Asılsız 
Ermeni Soykırım 
İddiaları” konulu 
konferans Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
yapıldı.
Konferansa konuş
macı olarak 
Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 
Staretejik Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Selami 
Kılıç, aynı Üniver
sitenin Türk Ermeni 
İlişkileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Doç Dr. Erol 
Kürkçüoğlu ve 
Araştırmacı Yazar 
Yunus Zeyrek 
katıldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'un da

Konferansa katılan canlı tanık Kars Zekeriya amca, büyük
lerinden duyduğu cae gözleriyle gördüğü ermeni katliamında 

600 kişilik bir köyde 3 kişinin sağ kaldığını söyledi.

Kaymakam Mehmet Baygül, konferansta yaptığı, konuşmada Amerikaların kızılderililere yaptığını 
herkesin bildiğini belirterek, "Millet olarak güçlenirsek haklılığımızı gözler önüne sereriz." dedi.

ilgiyle izlediği kon
feransa konuk olan 
yaşayan tarih 
Zekeriya amca'nın 
anlattıkları ise tüyler 
ürpertti.
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, 
Amerika'hların 
Kızılderilileri nasıl 
yok ettiklerini 
bilmeyen 
olmadığını, ancak 
gğçlü devlet ima

jının burada ortaya 
çıktığını belirterek, 
"Eğer biz ulus v 
olarak güçlenirsek, 
haklılığımızı daha 
rahat gözler önüne 
serebiliriz. Bizler, 
millet olarak insana 
en fazla önem veren 
ülkeyiz." dedi. 
Ermeni soykırım 
iddialarının 1877 
yılından sonra 
başlayan ve halk 
dilinde 93 harbi 
olarak bilinen Türk-

Rus savaşıyla birlik
te ortaya atıldığına 
dikkat çeken konuş
macılar, bu tarihten 
sonra Ermeni lobi
lerinin güçlü devlet
leri de arkalarına 
alarak soykırım iddi
alarını ortaya attık
larını söylediler. 
"Eğer bir soykırım 
yapıldıysa bunun 
Türklere yönelik 
olduğunu" anlatan 
konuşmacılar, 
Ermenilerin yaptığı 
soykırımın Rusların 
desteğiyle yapıldığı
na dikkat çektiler. 
Soykırım kışkırt
malarının bazı 
Alman yazarlar 
tarafından AB'ye . 
girilmesinde koz 
olarak kullanıldığını 
söyleyen konuş
macılar, Avrupa 
ülkelerinde yapılan 
soykırımdan kaçan
lara kucak açan 
Türkiye'nin maale
sef yıllardır kendini 
gerektiği şekilde 
anlatamadığını 
söylediler. 
Türkiye üzerinde 
oynanan oyunların 
başında yer alan

soykırım iddia 
larının gerçekte 
Kafkaslarda 
yaşanacak petrol 
mücadelesinde 
Ermenistan'ın güçlü 
konuma getirilme 
çalışmalarının 
olduğuna dikkat 
çeken Tarihçiler, 
soykırım'ın Rusların 
desteklediği Ermeni 
Taşnak çeteleri 

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Neden, Niçin?
Çarşı camiinde namaz sonrası
okunan surelere ait ayetlarin 
türkçe açıklaması veriliyordu. 
Doğru ve iyi bir başlangıçtı. 
İlgi ile izleniyordu.
Tüm camiilerimizde uygulan
ması arzulanırken vazgeçildi, 
verilmez oldu.
Neden? Niçin ?
Bir açıklayan olsa da 
öğrensek...

tarafından 
yapıldığını hatır
latarak, "Türkiye 
soykırım yapsaydı 
bugün Ermenistan 
diye bir devlet 
olmazdı" görüşünü 
savundular.
Konferansa sürpriz 
misafir olarak 
katılan ve isminin 
sadece "Yaşayan 
Tarih Zekeriya 
amca" olarak bilin
mesini isteyen 1911 
Kars doğumlu bir 
kişi ise gözleriyle 
gördüğü ve büyük
lerinin anlattığı 
katliamları 
anlatırken gözleri 
dolu dolu oldu. 
Bulunduğu 600 
nüfuslu bir köyde 3 
kişinin katliamdan 
kurtulabildiğini 
anlatan Zekeriya 
amca'nın anlattığı 
olayların 
Ermenilerin yaptığı 
katliamların gerçek 
olduğunu gözler 
önüne serdi.
Konferansta ayrıca, 
Erzurum Atatürk 
Üniversitesi tarafın
dan hazırlanan ve 
Azerbaycan 
Karabağ bölgesinde 
Ermeniler tarafın
dan Türklere 
yapılan katliamlar 
gösterildi.
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“Kızamık Aşı Günleri” aşı kampanyası başladı *

Hedef 3 bin 500 kızamık aşısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sağlık Bakanlığı 
tarafından düzen
lenen Kızamık Aşı 
Günleri başladı.
25 Nisan-20 Mayıs 
2005 tarihleri 
arasında 9-33 aylık 
çocuklar için 
uygulanacak olan 
Aşi Günleri, için 
dün tören düzen
lendi.
Kaymakam 
Mehmet Baygül 2 
nolu Sağlık 
Ocağına giderek, 
Ege İzmirli ile 
Fevzi Arkıl isimli 
bebekleri kucağı
na alarak kızamık 
aşısı kampan 
yasını başlatıldı. 
HEDEF 
AŞILACAK 
Kızamık aşısında 
hedefin 3500 
çocuk olduğu 
bildirildi.
Gemlik ve köy
lerinde kayıtlı 3437 
aşı yapılacak 
çocuğun bulun
duğunu bildiren 
Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu, hedef 
lerinin ilçe dışın
dan gelebilecek 
çocuklarla birlikte 
bu rakamı aşmak 
olduğunu söyledi. 
1982 yılından bu 
yana Avrupa stan
dartları 
seviyesinde aşıla
ma hizmeti veril 
diğini söyleyen

^ıfaSiMttiilolııfelasilıİM
Özelleştirildikten 
sonra gereklilik 
durumunda kul
lanılmak üzere bek
letilen Umurbey 
Belediyesi'ne ait iki 
otobüs satışa 
çıkarıldı.
Özelleştirilmeden 
önce uzun yıllar 
Umurbey beldesine

Kaymakam Mehmet Baygül “Ulusal Kızamık Aşı Günleri”ni 
2 nolu Sağlık Ocağı’nda Ege İzmirli ve Fevzi Arkıl adlı iki 
küçük çocuğun aşılatarak başlattı.

Çavuşoğlu, 1 ve 2 
nolu sağlık ocak
larının yanı sıra 
Atilla Mete Sağlık 
Kabininde de aşı 
yapıldığını söyledi. 
Belde ve köylerde 
bulunan sağlık 
ocaklarında 
devam ettiri len 
aşıların, sağlık 
ocağı olmayan 
köylere araçlarla 
gidilerek yapıla
cağını duyuran 
Çavuşoğlu, yüzde 
yüz hedefle aşı 
kampanyasını 
tamamlamak iste
diklerini söyledi. 
Ege İzmirli ile 
Fevzi Arkıl isimli 

yolcu taşıyan iki 
otobüs 2 Mayıs 
Pazartesi günü 
yapılacak satışta 
yeni sahiplerini 
bulacak.
Konu hakkında 
bilgi veren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler,

Baygül, aşı 
olmalarına yardım
cı oldu.

bebekleri kucağı
na alan 
Kaymakam

Kızamık aşı günleri nedeniyle Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu, hedeflerinin 3 bin 

500 çocuğun aşılanması olduğunu söyledi.

satışa çıkarılan iki 
otobüsün haricinde 
bir adet binek oto
mobilinde satıla
cağını söyledi. 
Otobüsler için 
belirlenen fiyatın 9- 
10 bin YTL arasın
da olduğunu 
bildiren Güler, 
binek otomobilin 

fiyatının ise 4 bin 
500 YTL olduğunu 
duyurdu.
Açık artırma usulü 
yapılacak satışların 
2 Mayıs 2005 
Pazartesi günü 
Umurbey 
Belediyesi'nde 
yapılacağı duyurul
du.

"Çocuk Gelişimi ve 
Okula Başlarken 
Yaşanan Kaygılar”
konulu seminer
Elma Şekeri Kreş ve Gündüz 
Bakımevi ile Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nun birlikte düzenlediği 
seminer, 27 Nisan günü yapılacak
Gemlik Elma Şekeri 
Kreşi ve Gündüz 
Bakımevi ile 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nun bir
likte organize ettiği, 
Özel Kültür İlköğre
tim Okulunun 
sponsorluğunda 
düzenlenen “0-12 
yaş döneminde 
Çocuk Gelişimi” ve 
“ Okula Yeni 
Başlayacak Öğren
ci ve Ailelerde 
Yaşanan Kaygılar”

"Bakım
Kon gres i” ne
katılacak

Başbakanlık Özür
lüler İdaresi 
Başkanlığı koordi
nasyonunda 2-8 
Mayıs 2005 tarihleri 
arasında yapılacak 
”1. Uluslar arası 
Bakım Kongresi"ne 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri 
davet edildi. 
60 ülkeden katıla
cak akademisyen
lerin katılacağı 
kongre İstanbul 
Prencies Otel'de 
yapılacak.
Kongrede, Global 
Engellilik konusun
da çeşitli bilgilerin 
verileceğini 

konulu seminer 
yapılacak.
Belediye Kültür 
Merkezinde, 27 
Nisan 2005 günü 
saat 19.00- 21.00 
arasında yapılacak 
yapılacak olan 
semineri Çocuk 
Gelişimi ve eğitimi 
Uzmanı Emel 
Baygül ile Rehber 
öğretmen Sedat 
Fidancıoğlu konuş
macı olarak katıla
cak.

söyleyen Tamer 
Sivri, kongreye 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan ile 
Devlet Bakanı 
Güldal Akşit'in de 
katılarak birer 
konuşma yapacak
larını bildirdi.
İstanbul, Ankara, 
Antalya ve İzmit 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlarımn da 
katılacağı 1. Uluslar 
arası Bakım 
Kongresi'nde 
yabancı uzman 
konuklar çeşitli 
bilgiler aktaracak
lar.
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi, "nasıl bir eğitim istiyoruz" konulu konferans düzenledi.

“H bir eğitim istiyoruz"
Seyffettin ŞEKERSÖZ
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi, "nasıl bir 
eğitim istiyoruz" 
konulu konferans 
düzenledi.
30 Nisan Cumartesi 
günü saat 16.00 da 
Belediye Kültür 
Merkezinde düzen
lenen konferansa 
konuşmacı olarak 
Fransa Sorbonne 
Üniversitesi Öğre
tim Üyesi Toplum 
Bilimcisi, Yazar 
Prof. Server Tanilli 
katılacak.
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, yaptığı 
açıklamada, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği olarak 
Gemlik halkına 
çocuklarımızın ve 
ülkemizin geleceği
ni yakından 
ilgilendiren toplum
sal ve güncel konu
lar hakkında bilgi 
vermek istediklerini 
söyledi.
Kızılkaya, ayrıca 7 
Mayıs Cumartesi 
günü yine Belediye 
Kültür Merkezinde 
İstanbul Üniversite

si İktisat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erol Manisalı'nın 
"Değişen Dünya 
Koşullarında 
Türkiye ve Avrupa 
İlişkileri” konulu 
konferans vereceği
ni duyurdu.
Bu konferanslarla 
ülkemizin konuların
da otorite olan 
değerli bilim 
adamlarını dinleme, 
izleme, onların 
görüş ve 
düşüncelerini ird
eleyerek konular 
hakkındaki bilgiler
imizi geliştirme 
olanağını yaratmış 
olacaklarını

söyleyen Kızılkaya, 
"Atatürk İlke ve 
Devrimlerine, onun 
Bilimsellik, Akılcılık 
ve Çağdaşlık pren
siplerine inanan

Yurttaşlar olarak 
konferanslarımıza 
halkımızın katılarak 
bizlere destek ver
mesini diliyoruz" 
çağrısında bulundu.

Bulgaristan 
AB'ye girdi

Bulgaristan'ın 
AB'ye katılım anlaş
masının 
Lüksemburg'da dün 
düzenlenen törenle 
AB dışişleri bakan
ları tarafından imza
lanması ülkede 
bayram havası 
estirdi.
Katılım anlaş
masının imzalan
ması ülke genelinde 
düzenlenen çeşitli 
etkinliklerle kut
landı. Başkent 
Sofya'da Başbakan 
Yardımcısı Plamen 
Panayatov'un orga
nizasyonunda 
yapılan sokak kutla
malarında renkli 
sahneler yaşandı. 
Parlamento mey
danında toplanan 
yaklaşık 5 bin kişi 
ve halk oyunları 
ekipleri ile bandolar 
şehrin ana cad
delerinde çeşitli 
gösteriler yaptı.
Kutlama 
yürüyüşüne özellik
le gençlerin ilgi 
göstermesi dikkati 
çekti.Yürüyüşe 
katılanlar "Merhaba 
Avrupa”, "Hepimiz 
artık aynı yerdeyiz" 
ve "Yaşasın

Avrupa" yazılı 
pankartlar taşıdı. 
Parlamento mey
danı önünde 
başlayan kutlama 
yürüyüşü Ulusal 
Kültür Merkezi 
(NDK) önüne sona 
erdi. NDK önünde 
kurulan dev ekran
dan 
Lüksemburg'daki 
imza töreni naklen 
gösterildi.Katılım 
anlaşmasının imza
lanması dolayısıyla 
Bulgaristan'da 
bugün tüm okullar 
tatil edildi.
Bulgaristan Merkez 
Bankası üzerinde 
Bulgaristan-AB 
yazılı, 40 Leva 
(Yaklaşık 35 YTL) 
değerinde özel bir 
gümüş para 
tedavüle çıkardı. 
Doğan bebeklere 
"Euro bebek" isimli 
birer madalya 
hediye etti. İlk 
madalya sabaha 
karşı Sofya'da 
dünyaya gelen bir 
bebeğe Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hristina 
Hristova tarafından 
bizzat takıldı.

Üniversite yaylıyor
Uludağ Üniversitesi, 
ilçelerdeki meslek 
yükesokullarını daha 
işlevsel hale 
getirmek ve yenileri
ni açmak için atağa 
kalktı. UÜ Senato ve 
Yönetim Kurulu, 
Yenişehir ve 
İnegöl'deki meslek 
yüksekokullarında 
incelemeler yaptı. 
İbrahim GÜRBAŞ- 
Harun SAK BHA 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
başkanlığındaki 
Uludağ Üniversitesi 
Senatosu ve yöne
tim kurulu, Yenişehir 
ve İnegöl'de 

incelemeler yaptı. 
Yenişehir İbrahim 
Orhan Meslek 
Yüksekokulu'ndaki 
toplantıya, Orhan 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Orhan da 
katılırken, Rektör 
Yurtkuran İnegöl 
Meslek 
Yüksekokulu'nun 
eylül ayına kadar 
yeni yerine taşı
nacağını söyledi. 
Uludağ Üniversitesi 
Senato üyeleri önce 
Yenişehir'e gitti. İlçe 
protokolü tarafından 
karşılanan senato 
üyeleri, İbrahim

Orhan Meslek 
Yüksekokulu'nun 
Çocuk Gelişimi 
Bölümü öğrenci
lerinin hazırladığı 
sınıfı gezdiler. 
Yenişehir Belediye 
Başkanı Bülent 
Hamdi Cingil, 
meslek yüksekoku
luna, yine Orhan 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Orhan 
tarafından yaptırıla
cak ek binalarla ilgili 
Rektör Yurtkuran'a 
bilgi verdi. Başkan 
Cingil, "Belediye 
olarak yüksekokulu
muzun civarındaki 

tarlaları satın alarak 
İbrahim Orhan'a 
devrettik. Biz 
Yenişehir olarak 
yüksekokul için 
elimizden gelen 
desteği veriyoruz. 
Sîzlerden de destek 
bekliyoruz” dedi. 
Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran 
da, Yenişehir'in 
gerçekten örnek 
olduğunu belirterek, 
"İlçelere kültürel 
etkimiz çok az oluy
or. Sizin yaptığınız 
bu önderlik bizleri 
mutlu ediyor. Biz 
bundan sonra elim
izden ne geliyorsa 

yapacağız” dedi. 
Orhan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Orhan ise Bursa'da 
otomotiv sektörünün 
çok geliştiğini, 
üniversitenin 
Yenişehir Meslek 
Yüksekokulu'nda 
otomotiv bölümü 
açmasını önerdi. 
Rektör Yurtkuran bu 
talebe, "Otomotiv 
bölümü çok geniş 
bir bölüm. Bununla 
ilgili hazırlıklarımız 
sürüyor. Önümüzde
ki yıl bununla ilgili 
önemli gelişmeler 
olabilir. Sizlerin

destekleri ile 
Yenişehir MYO'yu 
büyüteceğiz. Buraya 
ithalat, ihracat ve dış 
ticaret bölümleri 
gelecek. Biz bir 
yerde çaba 
gördüğümüz zaman 
oraya ağırlık veriy
oruz. Yenişehir'de de 
İbrahim Orhan, kay
makam ve belediye 
başkanımız çok ilgili. 
Yenişehir bizim 
gözümüzde gerçek
ten çok önemli. Bu 
yüzden gücümüzün 
yettiği son noktaya 
kadar Yenişehir'e 
destek sözü veriyo
rum” dedi. BHA
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KKTC'de hükümeti 
kurma görevi Soyer’in

‘Türkiye'ye verdiğimiz 
sözü geri alamayız'

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
Cumhuriyetçi Türk 
Partisi Genel 
Başkan Vekili 
Mağusa 
Milletvekili
Ferdi Sabit Soyer'i 
hükümeti kurmak
la görevlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı 
ndaki mesaisinin 
ilk gününde, 
Meclis'te gurubu 
bulunan partilerle 
yaptığı 
görüşmelerin 
ardından CTP 
Genel Başkan 
Vekili Ferdi 
Sabit Soyer'e 
hükümeti kurma 
görevi veren 
Cumhurbaşkanı 
Talat, hükümetle

uyum içinde çalış
ma arzusunu dile 
getirdi.
Yaklaşık 
50 dakikalık bir 
görüşme 
yapan yeni 
Cumhurbaşkanı 
Talat ile yeni 
başbakan adayı 
Soyer, basının ilgi 
odağı oldu.
Yaklaşık 25 yıldan 
beri aynı partide 
birlikte mücadele 
veren Talat ve 
Soyer, devletin 
başındaki en 

önemli makamlar
da, bu kez farklı 
bir pozisyonda 
basına birlikte 
poz verdi.
Anayasa
uyarınca Soyer, 

hükümeti kurma 
çalışmalarını 
en geç 
15 gün içinde 
tamamlamak 
zorunda. Ancak 
Soyer'in, 15 günü 
beklemeden kısa 
sürede kabineyi 
açıklaması 
bekleniyor.

Avrupa Konseyi 
Parlamenterler 
Meclisi (AKPM) 
Başkanı Rene v^n 
der Linden, 
"AB'nin, 
Türkiye'ye tam 
üyelik hedefi için 
verdiği sözü geri 
alamayacağını" 
söyledi.
AKPM genel kurul 
ilkbahar toplan
tılarının gündem
ine ilişkin basın 
toplantısı 
düzenleyen Rene 
van der Linden, 
Türkiye'nin AB 
üyeliği konusun
daki soruları da 
yanıtladı.
AB'nin Türkiye'ye 
1963 yılında üyelik 
konusunda söz 
verdiğini hatırlatan 
AKPM Başkanı,

"Bu sözümüzden 
geri dönüp, 
Türkiye'den son 
dakikada farklı 
şeyler isteyemey
iz" diye konuştu. 
Türkiye'nin son 
yıllarda önemli 
reformlar yaptığını 
ifade eden AKPM 
Başkanı, bu 
reformların uygu
lanmasının da 
önemli olduğunu 
vurguladı. Van der 
Linden, 
Türkiye'nin AB'ye 

üye olmasının 15 
yıl sürebileceğini < 
kaydetti.
Rene van der 

Linden, AKPM 
olarak AB 
Anayasası'nı 
desteklediklerini 
belirterek, AB 
ülkelerinde düzen
lenecek referan
dumlarda seçmen
lerin AB 
Anayasası'na 
destek vermeleri 
çağrısında 
bulundu.

BAYRAM O G LU ’ N D AN
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
O AVİZE ÇEŞİTLERİ 
«=> HER MARKA MASA

TELEFONLARI
=> TELSİZ TELEFONLAR
<=> ELEKTRİK
=> SÜPÜRGELERİ

FRİTÖZLER
TÜM ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ - CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİTLER
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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

Talabani: Islami rejimi 
asla kabul edemeyiz

Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani, 
ülkede Islami bir 
rejime izin ver
ilmeyeceğini, ancak 
halkın çoğunluğunu 
oluşturan Müslüman 
kimliğe saygı duyu
lacağını söyledi. 
Talabani, "Biz 
Kürtler, Irak'ta Islami 
bir rejimin kurul
masını asla kabul 
edemeyiz" dedi. 
Talabani, "Laikliği 
savunuyor 
musunuz?" şeklin
deki bir soruya, 
"Evet; savunuyo
rum. Ama biz laiklik

kavramını kullan
mıyoruz. Bizim 
söylemimiz, Irak 
halkının Islami kim
liğine saygı duyan 
demokratik, federal, 
parlamenter, birleşik 
ve bağımsız bir Irak. 
Bu, Irak'ta Islami bir

rejim ya da hükümet 
olmayacağının 
göstergesidir. 
Ancak ülkenin 
kanun koyucuları, J 
İslam prensipleriyle 
çakışan kanunlar 
koymayacaktır" şek
linde yanıt verdi
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Taşımalı eğitime 
yeni çerçeve geliyor

Taşımalı eğitimde, 
öğrencilerin yerleşim 
yerlerinden eğitim 
merkezlerine taşın
masındaki uzaklık 
oranları değişti. 
Bakanlık, mevcut 
yönetmelikle belir
lenen uzaklık 
mesafesini 1,5 kilo
metreden 2 kilometr
eye çıkartırken, 
illerde kurulacak olan 
'planlama' komisyon
ları ise gerektiğinde 
taşınma uzaklık 
mesafesini 1,5 kilo
metreye kadar da 
indirebilecek. 
Öğrencilerin eğitim 
merkezine taşın
abilmesi için aranan 
1,5 kilometre uzaklık 
şartı, yönetmelik 
değişikliği ile 2 kilo
metreye çıkartıldı. 
Ancak geçmiş yıllar
da uzaklık oranından 
kaynaklı olarak böl
geler arasındaki fark
lılık nedeniyle zaman 
ve kaynak israfi 
yönünde yaşanan 
sıkıntıların ortadan 
kaldırılması için Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB), illerde 'planla
ma komisyonlan' 
kurulmasını karar
laştırdı.
Bölgelerin ve illerin 
coğrafi özellikleri 
çerçevesinde gerek

tiğinde yönetmelik 
hükmü olan 2 kilome
tre uzaklık şartını 1,5 
kilometreye 
indirilebilecek ve kay
nak israfını önleye-

658 BİN ÖĞRENCİ 
TAŞINIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı 

Taşımalı İlköğretim 
Kurumlan 
Yönetmeliği'nde yap
tığı değişiklikte; iki 
maddede güncel 
uyarlama ve bir de 
geçeci madde 
koyarak, geçmiş yıl
larda yaşanan sorun
ları ortadan kaldır
maya çalışıyor. 
Mevcut yönetmelikte 
1,5 kilometre şartı 
bulunan taşımalı 
eğitimde MEB, uzak
lık mesafesini 2 kilo
metreye çıkardı. 
Kaynak tasarrufunu 

amaçlayan yönet
melik değişikliği ile 
ihale ile öğrenci 
taşıyan servisler, 
planlama komisy

onunun belirlediği 
uzaklık mesafesine 
göre para 
alabilecekler. 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'mn son ver
ilerine göre, 
Türkiye'de taşımalı 
eğitim sisteminde 658 
bin öğrenci bir 
merkezden başka bir 
merkeze taşınıyor. 
BİRDEN GAZLA 
SEFER YAPILAMAYA
CAK Bakanlık, yaptığı 
yönetmelik değişikliği 
ile normal öğretim 
yapan taşıma merkezi 
ilköğretim okuluna, 
aynı araçla birden 
fazla sefer yapılarak 
öğrenci taşınamaya
cağı hükmü getirdi. 
Ancak, ikili öğretim 
yapan taşıma merkezi 
ilköğretim okuluna 
sabahçı öğrenciler 
için bir, öğlenci 
öğrenciler için bir 
sefer olmak üzere bir 
araçla en fazla iki 
sefer yapılarak öğren
ci taşınabilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Koop. uyarı 

Borç taksitlendirmelerinde 
son gün 15 Mayıs

Kooperatife olan 
borçlarını tak- 
sitlendirmek 
isteyen esnafın 15 
Mayıs 2005 tari
hine kadar başvu
ruda bulunması 
gerektiğini 
söylendi.
Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet 
Kooperatifler 
Birliği Merkez 
Birliği Genel 
Başkanı Kadir 
Akgül ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanı 
Ali Çoşkun 
arasında imza
lanan protokolle 
42 bin 500 esnafı 
ilgilendiren 
esnafın borcuna 
af ve tak-

sitlendirme getir
ildiğini hatırlatan 
Arslan, 
"Kooperatif ala
caklarına son defa 
taksitlendirme 
getirilmiştir.
Kooperatif alacak
ları, ister ana 
para, ister faiz 
olsun geçmiş 
gün hesap edil

erek yüzde 30 
faiz eklenecek, 
bir yıla 
bölünecektir.

Maliye'den

Taksitlendirmenin 
yapıldıktan sonra 
bir yıl süreyle 
faiz işlemeyecek" 
dedi.
Arslan, borçlara 
af ve tak
sitlendirme 
başvurularının 
15 Mayıs 2005 tar
ihine kadar yapıla
bileceğini, bu tari
hten sonraki 
müracaatların 
dikkate alınmaya
cağını kaydetti.

ŞENEN BâvıAvUmtiU
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

** ip Ağ
«s Fanya

Mantar, kurşun
w» İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
v* Kürek

Çapa
Macun
GalvenizH çivi

** TMC sintine pompası
ve malzemeler ile hizmetinizdeyiz

eiflKSllfÜ
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Maliye, vergi kaçağı 
ihbarında bulunan 
ve ihbarı doğru 
çıkan 84 kişiye 
geçen yıl toplam 
666.8 milyar lira 
ikramiye dağıttı. 
Maliye 

Bakanhğı'ndan 
edinilen verilere 
göre, vergi 
kaçağının çok yük
sek düzeyde seyret
tiği Türkiye'de yurt
taşlardan Bakanlığa 
gelen ihbar dilekçe
si sayısı sadece 2 
bin 212 olarak 
gerçekleşti. Maliye 
Bakanlığı söz 
konusu ihbar 
dilekçelerinin bin 
197'sini valiliklere, 
32'sini Gelirler 
Kontrolörlüğü'ne, 
186'sını ilgili 
servislere incelen
mek üzere gönder
di. Yaptığı ihbar 
sonucu vergi

kaçakçılığı 
yapıldığının ortaya 
çıkarılmasını 
sağlayan 84 kişiye 
geçen yıl toplam 
666 milyar 758.7 
milyon lira tutarın
da ikramiye ödendi. 
Böylece vergi 
kaçakçılığı ihbarın
da bulunanlara 
ortalama 7.9 milyar 
lira ikramiye 
ödemesi yapıldı. 
Maliye Bakanlığı, 
2003 yılında ihbar
da bulunan ve 
ihbarı doğru çıkan 
52 kişiye toplam 
175 milyar 967 mily
on lira, 2002 yılında 

da 35 kişiye 
62.4 milyar lira 

ikramiye ödemişti. 
Geçen yıl ödenen 
toplam ikramiye 
2003 yılına göre 
yüzde 322, kişi 
aşına ödenen orta
lama ikramiye tutarı 
ise yüzde 150 
oranında arttı.
Maliye 2003 yılında 
kişi başına ortala
ma 3 milyar lira 
ikramiye vermişti. 
Maliye Bakanlığı, 
ihbarda bulunan
lara, yakalattıkları 
veriginin miktarına 
göre belirli oranlar
da ikramiye ödüyor.
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CHP türbanda çözümü buldu
CHP Grup 
Başkanvekili Ali 
Topuz, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı 
Mustafa Bumin'in 
türbanla ilgili açık
lamalarını değr- 
lendirdi, kendi 
çözümünü de 
ortaya koydu: 
"Başlar açılacak" 
CHP Grup 
Başkanvekili Ali 
Topuz, 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Mustafa 
Bumin'in açıkla
maları ile Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a "Gereken 
cevabı verdiğini" 
savunarak, 
"Muhtemel birtakım 
girişimlerin önünü 
kesmek için açık, 
kesin, net 
tavır takınmıştır" 
dedi.
Topuz, 
Parlamento'da basın 
mensuplarına yaptığı 
açıklamada, 
Başbakan 
Erdoğan'ın, türban 
konusunda toplum
da bir mutabakat 
olduğuna

inandığını ve bunu 
çözmek için CHP ile 
uzlaşma sağlanabile
ceği 
yönündeki açıkla
malarını anımsattı. 
Bumin'in bugünkü 
açıklamaları ile 
Başbakan 
Erdoğan'ın bu söz
lerini yanıtladığını 
kaydeden Topuz, 
şunları 
söyledi: 
"Sayın Bumin 
Başbakan'a gereken 
cevabı verdi.
Muhtemel birtakım 
girişimlerin önünü 
kesmek için açık, 
kesin, net tavır takın
mıştır. Değişmesi 
gereken öı'r şey 
varsa başına türban 
takıp onunla siyasi 
mücadele verenlerin 
bundan 
vazgeçmesidir.

Çin mallarına soruşturma açılı
AB Komisyonu Çin 
tekstil ürünlerinin 
Avrupa Birliği ülkeleri 
pazarlarını işgal 
etmesine 'dur' dedi. 
Türk tekstilcilerinin 
de şikayetçi olduğu 
Çin'e karşı soruştur
ma resmen başlatıldı. 
AB Komisyonu'nun 
ticaretten sorumlu 
üyesi Peter 
Mandelson, Çin'in 9 
çeşit tekstil ithalat 
ürünü hakkında 
soruşturma 
başlatıldığını açıkladı. 
Brüksel'de bir basın 
toplantısı düzenleyen 
Mandelson, soruştur
ma 
açılan ürünler arasın
da, pantalon, kazak, 
tişört, çorap ve bazı 
kumaşlar olduğunu 
bildirdi.
AB Komisyonu, "Çin 
tekstil ürünlerinin 
AB'yi işgalini" 
engellemek amacıyla 
alacaâı önlemleri 
belirleyeceğini ve 
soruşturma 
başlatacağını hafta 
içinde duyurmuştu. 
Dünya Ticaret Örgütü 

(WTO) bünyesinde, 
1995 yılında imza
lanan 
Marakeş 
Anlaşması'na göre, 1 
Ocak 2005 tarihinden 
itibaren, Dünya 
Ticaret Örgütü (WTO) 
üyesi ülkeler, tekstil 
ithalatlarına kısıtlama 
getiremiyor.
ÇİN'İN BU BOYUTA 
GELECEĞİNİ 
DÜŞÜNMEDİK 
Komisyon üyesi 
Mandelson, bu ay 
başında Brüksel'de 
düzenlediği 
basın toplantısında, 
1995 yılında Çin 
endüstrisinin 
bugünkü boyutlara 
ulaşacağının 
düşünülmediğini, 
kotaların kaldırıl
masının ardından Çin 
tekstil ihracatında 
patlama olduğunu, 
bu gelişmenin AB 
tekstil 
sektörün»» nldjınıı 
gibi ABD'ye ve diğer 
bazı Akdeniz ve Asya 
ülkelerine 
zarar verdiğini 
söylemişti.

Komisyon, Avrupa 
tekstil endüstrisinin 
ve bazı üye ülkelerin 
baskıları sonunda, 
Çin'in WTO'ya 
katılımı sırasında 
öngörülen tekstil 
kota uygulamalarının 
tekrar gündeme getir
ilmesini sağlayacak 
bir süreç 
başlattı.
KOTA UYGULAMASI 
GELEBİLİR 
Çin'in yıllık tekstil 
ihracat büyümesinin 
belirli bir sınırı 
geçmesi halinde bir 
soruşturma açacağını 
ve Çinii yetkililerle 
müzakerelere başlay
acağını bildiren 
Komisyon, bu müza
kerelerden sonuç alı

namaması halinde, i 
en geç 2008 yılında, 
geçici olarak kota 
uygulamasını tekrar 
başlatacağını belirtiy
ordu.
Çin'in tekstil ihra- i 
çatındaki patlamanın' 
AB tekstil 
endüstrisinde 
yarattığı sıkıntının! 

boyutlarına değinen 
Komisyon, kota 1 
uygulamasının İ 
"gerekirse" harekete 
geçirileceğini, den*" 
geli bir rekabet 
ortamı için 
Çin ile uzlaşma yol
ları bulunmasının 
tüm taraflar açısın
dan yararlı 
olacağını ifade 
etmeyi sürdürüyor.]

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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Vergi Konseyi, Vergi 
Kanunlarının yeniden 
yazılması dahil vergi 
sisteminin yenilen
mesi için çalışmalara 
başladı. Bu amaçla 8 
ülkenin vergi sistemi 
incelenmeye baş
landı.
Vergi Kanunlarına 

«eklenen bir maddeyle 
yasal bir kuruluş 
haline gelen Vergi 

’ Konseyi, Gelirler
Genel Müdürlüğü ile 
de koordineli olarak, 
vergi 
sisteminde kapsamlı 
değişiklik için 
harekete geçti.
Bu çerçevede Gelir, 
Kurumlar ve Vergi 
Usul Kanunlarının 
yeniden 
yazımı başta olmak 
üzere, örtülü kazanç 
sistemi ve Serbest 
Muhasebeci, 
Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali 
•Müşavirler Yasasının 
yeniden 
düzenlenmesi için 
kollar sıvandı. 
Konseyde vergi 
cezalarına yönelik 
daha önce başlatılan 
çalışmanın 
da, yapılacak bazı 
değişikliklerin ardın
dan son şeklini ala
cağı 
belirtildi.
-3 YASA İÇİN TARA
MA YAPILIYOR- 
Vergi Konseyi'nin 
yeni bir vergi sistemi 
oluşturulması çalış
maları 
ile bu konulardaki 
değerlendirmeleri 
şöyle:
-Vergi Kanunları 
yeniden yazılıyor: 
Gelir, Kurumlar ve

‘ Vergi Usul 
Kanunları, sık sık

, yapılan değişiklikler 
ile sistematiğini 
yitirdi ve 
içinden çıkılmaz hale 
geldi. Bu nedenle her 
3 temel Kanun 

ve

dı

yeniden 
yazılarak, basit ve 
anlaşılır hale gelecek. 
Her 3 vergide 
aksayan yönler ile

diğer ülkelerin bu 
alanlardaki 
uygulamaları da 
dikkate alınarak, söz 
konusu Kanunlarda 
Türkiye'nin 
ihtiyacı olan yeni 
müesseselere de yer 
verilecek ve böylece 
yeniden 
yazım, bir reforma 
dönüştürülecek. 
Bunun için oluşturu
lan geniş bir araştır
ma ekibi, ABD, 
Polonya, 
Fransa, İngiltere,. 
İrlanda, Belçika, 
Güney Kore ve 
Portekiz'in Gelir, 
Kurumlar ve Verqi 
Usul Kanunları ile bu 
vergilere ilişkin 
uygulamalarını 
büyüteç altına aldı. 
İncelemeler 1-2 ay 
içinde bitecek ve 3 
Kanunun yeniden 
yazımına 
geçilecek. Bu arada, 
Konseyin vergi 
cezalarına ilişkin 
çalışması da, 
yeni Vergi Usul 
Kanunu'nda cezaları 
düzenleyen mad
delerin yazımı 
sırasında değer
lendirilecek. Böylece 
vergi kaçıranlara 
yönelik 
cezalar, daha cay
dırıcı hale gelecek. 
-Örtülü Sermaye 
Müessesesi: Konsey, 
şirketlerde borç şek
linde 
konulan sermayenin 
neden olduğu sıkın
tıların ortadan 
kaldırılması için 
örtülü sermaye

Serbest Muhasebeci, 
Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali 
Müşavirler Yasası da 
değişecek. Buna 
ilişkin çalışmalar da 
TÜRMOB'la 
işbirliği içinde devam 
ediyor.
-VERGİ YÜKÜ VE 
SATINALMA GÜCÜ- 
Bu arada yeni vergi 
sisteminin oluşumu
na destek veren 
uzmanlar, 
vergi sistemi basit ve 
anlaşılır hale getir
ilirken, gelir ve 
kurumlar
vergisi oranlarının da 
bir miktar aşağı çek
ilmesi gerektiğini 
savunuyor.
Yüksek oranların 
mükellefleri daha 
fazla vergi kaçırmaya 
yönelttiğini ileri 
süren uzmanlar, 
kurumlar ve gelir 
vergilerinde 
yapılacak indirimlerin 
hem yerli sermayenin 
yurt dışına kaçışına 
engel 
olacağını, hem de 
yabancı sermayenin 
Türkiye'ye gelmesini 
teşvik 
edeceğini ifade ediy
or.
Maliye Bakanlığı da, 
gelir ve kurumlar ver
gisinde kademeli bir 
indirim için çalışma 
yapıyor. Bu 
çerçevede, bütçe 
dengeleri dikkate 
alınarak, oranların 
bir süreç içinde birer 
ikişer puan 
indirilmesi 
düşünülüyor.

müessesesinin de 
yeniden düzenlen
mesi üzerinde 
çalışıyor.
-3568 Sayılı

Türkiye'de vergi 
oranlarının yüksek 
olduğu iddialarını, 
OECD verileri de 
destekliyor.

Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşilkart 

sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Saniye EKŞİOĞLU

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Çanakkele - Biga 
Kocaeli

Eleme usulü ile yapılan 3. 
Lige çıkma maçlarında 
çarşamba günü Yalova 
Tavşanh’yı yenen Kocaeli 
Suadiye ile, aynı gün 
Zaraspor’u yenen Çanakkale 
Bigaspor karşılaştılar.

Çarşamba günü seyret
tiğimiz iki takımda gitmiş, yer
ine tanıamayan iki takım 
gelmişti.

Oyuna isteksiz başlayan iki 
takımdan Biga, Suadiye’nin 
yapmış olduğu hatadan isti
fade edip; 4. dakikada ilk gol
lerini attılar.

Galibiyeti korumak için 
müdafaya önem verip, devreyi 
bu skorla bitirdiler.

İkinci yarı Bigaspor’un 
baskılı oyunu ile devam ede
cek derken 90+2’de 
Suadiye’nin beraberlik golü 
geldi.

Maçın uzatmalı dakikaları 
oynanırken 110. dakikada 18 
nolu futbolcusu kırmızı kartla 
oyun dışında kaldı. Uzatmanın 
ikinci yarısında Suadiye , son 
dakikasında kazandığı 
penaltıyı gole çevirince pazar 
günü oynanacak grup şampiy
onluğunun ilk rakip belli 
olmuştu.

Bursa’nın en iyi orta hake
mi olan Cem, iyi huylunun, 
biraz da cömert davranarak 
vermiş olduğu bu penaltıyı 
acaba uyuduğu zaman 
rüyasında görebilecekmi?

Her iki takımda ahım 
şahım bir futbol oynamamıştı.

- Suadiye
Bu penaltıyı birazda tribünden 
çekindiği için vermiş.

Buna inanıyorum ki, sayın 
hoca Ceh herşeyi iyi görebilen 
bir kişi. Bir çok maçta 
gördüğüm kadar otariter ve 
kararlı, pozisyonları iyi takip 
eden klasman hakemi ama 
penaltı ağırdı.

Şunu yazmadan geçemeye
ceğim; Sahada emniyet fazlası 
vardı. Devre arası hakemin 
isteği ile ek polis tavsiyesi 
geldi.

Maç bitimi ilk defa dayak 
yediğini gördüm. Eğer 
emniyet güçlei az olsaydı ne 
olurdu acaba?

Bu maçın bu şartlarda 
geçeceği bilindiği için emniyet 
takviyesi istenmişti.

İkinci Maç:
Sakarya polis gücü ile 

Edremitspor’la 16.oo’da 
oynadı. 66.dakikada Edremit 
öne geçmesine rağmen polis 
gücü 4 nolu sporcusu 80. 
dakikada gene aynı futbolcu 
uzatmaların 115. dakikada 
attığı golle sahadan 2-1 ‘lik 
skorla ayrıldı.

İnegöl’de oynanacak 
elemelerin şampiyonun ikinci 
takımı Sakarya Polisgücü 
oldu.

Pazar günü İnegöl’de polis 
gücü ile Kocaeli 
Sudiyesporarasında 
oynanacak.

İlerideki tarihte oynanacak 
4’lü maçlarına katılma hakkını 
alacaklardır.

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? 
ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Bak Bi! Cafe’de 
Hamburger yediniz mi? 

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Öze! Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2001/495 TAL.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:

1 - Gemlik Karacaali Köyü, Suağzı mevkii, Parsel; 1531, cilt: 17, sayfa: 
1579’da kayıtlı taşınmaz Çamlık Sitesinin otoparkı olarak kullanılmakta olan 2312 
m2 miktarlı taşınmazda borçlunun 12/1776 hissesine isabet eden gayrimenkulün 
muhammen bedeli 624,86 YTL’dir.

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 30.05.2005 /11.00 - 11.10
İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 10.06.2005 /11.00 - 11.10
2- Gemlik Karacaali Köyü Suağzı Mevki, parsel 1532, cilt: 17, sayfa: 1585’de 

kayıtlı taşınmaz 80.00 m2, halen üzerinde sitenin motopomp ve kulübesi bulunmak
tadır. Borçlunun 12/1776 hissesine isabet eden muhammen bedeli 21,62 YTL’dir.

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 30.05.2005 /11.15 - 11.25
İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 10.06.2005 /11.15 -11.25
3- Gemlik Karacaali Köyü, Suağzı Mevkii parsel:1535, cilt:17, sayfa:1615’de 

kayıtlı 932.00 m2 miktarlı taşınmaz üzeri boş bir vaziyette bulunmakta olup, borçlu
nun 3/120 hissesine isabet eden muhammen bedeli 932.00 YTL’dir.

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 30.05.2005 /11.30 - 11.40
İKİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 10.06.2005 /11.30 - 11.40
4- Gemlik Karacaali Köyü, Suağzı mevkii, parsel: 1537, cilt: 17, sayfa: 1618’de 

kayıtlı taşınmaz 340.00 m2 olup, boş vaziyette otopark olarak kullanılmakta borçlu
nun 12/1776 hissesine isabet eden muhammen bedeli 91,89 YTL’dir.

BİRİNCİ SATIŞ GÜN VE SAATİ : 30.05.2005 /11.45 - 11.55 
İKİNCİ SATIŞ GAN VE SAATİ : 10.06.2005 /11.45 - 11.55 
İMAR DURUMU:
1531,1532, 1535 ve 1537 parsel nolu taşınmazlar üzerine, parsel büyüklüğü ve 

ebatlarına uygun olmaması nedeniyle mevzuat gereğince yapı yapılması uygun 
değildir.

SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satış 30.05.2005 günü 11.00’dan 11.55 saatleri arasında 
Gemlik İcra Müdürlüğü önünde açık arttırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin %60’ını ve satış masraflarını ve rüçhanh alacaklılar varsa ala
cakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile 10.06.2005 
günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artır
ma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir.Şu kadarkı, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymet/hin %40’ını ve satış masrafları buması 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşücektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %20’si nispetinde 
pay akçesi (T.Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya 
bu miktar kadar milli bankanın teminât mekbunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para 
iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaiye resmi, 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyetle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temmerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaktır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairem
izce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile 
Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara 
İİK.127. Maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

B-1788

SATILIK

Çocuklarda
konuşma problem

- Umurbey’de yol kenarında 12 

dönüm tarla

- Eski devlet hastanesi karşısı
2250m2 imarlı satılık arsa

fecaat Tel: 513 96 83

BATJLJK OTO
1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.37818 00

Özel Eğitim Öğretmeni Muhammed Ali 
Özdoğan, "Konuşma problemi olan 
çocuğunuza bir şeyler yapmak istiyor
sanız, öncelikle sevginizin 
çocuğunuzun sağlıklı büyümesine, 
gelişmesine her şeyden daha çok 
yardımcı olacağını unutmayın" dedi. ’ 
Özdoğan, çocuğun konuşması yaşın

dan beklenenden çok geri yada konuş
ma gelişimi açısından çok daha yavaşsı 
o çocuğun konuşmasının gecikmiş 
olarak adlandırıldığını ifade etti. 
Özdoğan, konuşma problemi olan 
çocukların belli özellikleri olduğunu 
belirterek, "Kısıtlı sözcük dağarcıktan 1 
vardır. Ya hiç konuşmazlar yada zor 
anlaşılan birkaç sözcük kullanırlar. 
Yutma, çiğneme, salya sorunları vardır. 
Düşünce ve isteklerini anlatmada zor
lanırlar. Jest, mimik ve işaret kullan- 1 
maya yönelirler, iletişim kurmaya karşı 
isteksiz davranırlar. Çevrelerindeki 
seslere, konuşmalara isteksiz davranır
lar. Anlaşılmaz sesler çıkartırlar. 
Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlar
da uyum güçlükleri gözlenir. Yalnız 
kalmayı tercih ederler. İsteklerini, 
düşüncelerini dile getirirken hoş 
olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağır 
ma gibi) davranışlar sergilerler. Dikkati 
süreleri kısa ve dağınıktır. Kavramları I 
geç ve uzun sürede öğrenebilirler. 
Bellekleri zayıftır, öğrendikleri bilgileri 
kolay transfer edemezler" diye konuştuk 
Özdoğan, bu tür özelliklere sahip 
çocukların konuşma probleminden 
dolayı kendilerini ifade edemediğini ve 
bu durumun konuşma problemi olan i 
çocuklar açısından büyük zorluklar 
oluşturarak çocuğun kendisi ve ailesini 
tümüyle olumsuz etkilediğini belirterek, 
"Konuşma problemi olan çocuğunuza] 
bir şeyler yapmak istiyorsanız, öncelikle 
sevginizin çocuğunuzun sağlıklı 
büyümesine, gelişmesine her şeyden 
daha çok yardımcı olacağını unutmayın. 
Ona sevildiğini, ailenin önemli bir üyesi 
olduğunu, kabul edildiğini ne kadar çok 
hissettirirseniz çocuğunuzun öz saygısı 
o ölçüde gelişir. Öncelikle çocuğunuz 
için iyi bir dinleyici olun. Çocuğunuzun 
sizi model aldığını unutmayın. 
Çocuğunuzla doğal konuşun, 
çocuğunuza kısa, kurallı ve basit cüm- > 
leler kullanın, konuşmanızı hecele- 1 
meyin. Çocuğunuzla konuşurken uygun 
jest ve mimikler kullanın, süreç 
ilerledikçe jest ve mimikleri daha az kul
lanmaya gayret edin. Çocuğunuzun ı 
konuşmalarını kesinlikle taklit etmeyin.] 
Çocuğunuzun konuşma için gösterdiği] 
çabaları ödüllendirin, ödülü istediğiniz 
sesi veya sözcüğü çıkarınca verin. i 
Söyleyebildiği sözcük ve sesler yerine 
ısrarla mimik, jest yada kendi tercih j 
ettiği sesler kullanırsa duymazlıktan ve 
görmezlikten gelin. Çocuğunuzun yer
ine konuşmayın, başkalarının 
çocuğunuz yerine konuşmasına da izin 
vermeyin. Unutmayın ki, amacınız ve 
amacımız çocuğunuz için en iyi olanı | 
yapmaktır" şeklinde konuştu. V
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Fazla kilolu insanlara müjdeli haber
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med Ali 
olan 
istiyor-

;ine, 
ok 
dedi.

ı yaşın- ’ 
ı konuş- 
îyavaşsa , 
imiş

lan 
gunu 
rcıkları 
a zor 
rlar.
rı vardır, 
da zor- 
jllan- 
ya karşı 
leki 
lavranır-
r.
rtamlar- , 
ılnız 
ıi, 
Ş 
na, bağır- ı 
. Dikkat 
amları 
ler. 
bilgileri 
konuştu, 
lip 
iden 
liğini ve 
li olan 
ıklar 
e ailesini

Bugüne kadar hep 
aksini duymuş
tunuz ama uzman
lar bilimsel verileri 
göz önüne alıp 
fikir değiştirdiler. 
Yapılan kapsamlı 
bir araştırmaya 
göre, biraz kilo 
fazlası olanlar çok 
,daha uzun ömürlü 
oluyorlar.
Yapılan bir araştr- 
'ma, kilonuzun nor
malin biraz üstünde 
olmasının aslında 
sağlığınız için iyi 
olduğunu gösteriy
or. Öte yandan bazı 
ünlüler ve süper 
modeller gibi aşırı 
zayıf olmak ölüm 
riskini arttırıyor. 
Bulgular, Amerikan 
devleti kuruluşu 
olan Hastalık 
Konrol 
Merkezleri'nin 
(Centres for 
Disease Control)

, TUTKU 
SINEMASI'NDA 

BU HAFTA
, ATLAS HALKA2-ROBOTLAR-GELİBOLU 

SINEMASI’NDA n T . cıono,,
BU HAFTA Rez. Tel: 5120346

hayli karmaşık ista
tistik! analizine 
dayanıyor.
Şimdiye dek 
yapılan en kapsam
lı çalışma olarak 
kabul edilen 
araştırma, 
geçtiğimiz aylarda 
yapılan daha küçük 
çaplı bazı başka 
araştırmada aynı 
sonuca ulaşıyor. 
Buna göre biraz

GELİBOLU ■ ROBOTLAR
Rez.Tel:5l36406

kilo fazlası olan
ların ölüm riski, 
kilosu normal 
olanlara oranlara 
daha az. 
Doktorlar 
obeziteyi vücut 
kütle endeksine 
göre belirliyorlar. 
Vücut kütle 
endeksi (BMI), 
kişinin kilosunun, 
boyuna bölün
mesiyle elde 
ediliyor. Örneğin; 
boyu 1.73 cm
olan birinin kilo

su, 55.3 kg veya 
altındaysa, bu kişi 
18.5'un altındaki 
BMI'yı ile 
normalden zayıf, 
boyu 1.73 cm olan 
birinin kilosu, 55.3 
ila 74.4 kg arasın
daysa, bu kişi 18.5 
ila 24.9'luk BMI'yı 
ile normal kiloda, 
boyu 1.73 cm olan 
birinin kilosu, 74.4 

ila 88.9 kg arasın
daysa, bu kişi 24.9 
ila 30'luk BMI'yı ile 
fazla kilolu, 
boyu 1.73 cm olan 
birinin kilosu, 88.9 
ila 103.9 kg arasın
daysa, bu kişi 30 ila 
41.9'luk BMI'yı ile 
obez 
kabul edilir. Bu 
kilonun daha da 
üzerinde olan birisi 
aşırı obezdir.
Bilim adamları 
araştırma için ölüm 
oranları ile BMl'ı 
analiz ettikten 
sonra, en az ölüm 
oranın, fazla kilolu 
olarak kabul edilen, 
BMl'ı 25 ila 29 
arasında olanlarda 
görüldüğünü 
saptamışlar.
İdeal vücut ağırlığı 
Araştırmaya göre, 
BMl'ı 25 olan, yani 
normal ve fazla 
kilolu aralığında 
olan birinin ölüm 
riski en düşük 
olarak hesaplanıy
or. Bunun sonu
cunda Amerikan 
hükümeti uzman
ları, fazla kilo 
nedeniyle olduğu 
iddia edilen yıllık 
ölüm oranını 365 
binden sadece 25 
bin 814'e düşürdü.

Bunun anlamı şu: 
Her yıl Amerika’da 
çok daha fazla 
insan -34 bin-, fazla 
kilolu olduklarından 
değil, kiloları nor
malin altında 
olduğundan ölüyor. 
Bunların çoğunun 
yaşı 70 ya da 
üzerinde.
Uzmanlar fikirlerini 
değiştirdiler; çünkü 
yeni araştırmada 
kullanılan veriler 
hem daha yakın 
zamana ait, hem 
araştırma daha iyi 
istatistik 
teknikleriyle 
yürütülmüş. Ayrıca 
kişilerin sağlığı için 
risk teşkil eden 
sigara içimi, yaş ve 
alkol tüketimi gibi 
faktörler de göz 
önünde 
bulundurulmuş. 
Önlenebilir ölümler 
Yapılan hesapla
malara göre, 
fazla kilodan 
kaynaklanan 
ölümler, önlenebilir 
ölümler sırala
masında ikinci sıra
dayken, sigaradan 
sonra yedinci 
sıraya düşüyor. 
Kendisi de fazla 
kilolu olan araştır
macı Dr. David

VVilliamson şunları 
söylüyor: "Eğer aile 
geçmişimde, 52 
yaşında kalp krizi 
geçirmiş bir baba, 
ya da şeker 
hastalığı olan bir 
kardeş olsaydı, 
hemen kilo verm
eye başlardım; ama 
şu haliyle kilomla 
ilgili bir sıkıntım 
yok." 
Raporu inceleyen 
biyoistatikçi Mary 
Grace Kovar’sa 
normal kilo 
sınıflandır- 
masınınşu an 
olması gerektiğinin 
muhtemelen çok 
daha altında 
olduğunu söyledi. 
Ayrıca kilolu kişi
lerin, artık daha 
sağlıklı beslendiği
ni, daha fazla 
egzersiz yaptığını 
ve tansiyonlarıyla 
kolesterol 
seviyelerini eskiye 
oranla daha iyi kon
trol ettiklerini de 
ilave etti. Uzman 
Kovar şunu 
söylemeden de 
geçemedi: 
"Bu araştırmada 
görev alan araştır
macılar, çok titiz 
çalıştılar ve gerçek
leri abartmadılar."

elirterek, 
ğunuza 
öncelikle
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tediğiniz 
erin.
er yerine 
tercih 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 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. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i

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

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

1

■

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 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

26 Nisan Salı 
Erçek Eczanesi 
Ahmet Dural Meydanı No:7

Tel: 513 20 05

SâCZSS
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2115 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Belediye Başkanlığı Fı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ilköğretim 
okulları arası futbol turnuvasında dün iki karşılaşma yapıldı. Atatürk İlköğretim 
Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu 1-0 yenerken, TSO Gazi İlköğretim Okulu 
Şükrü Şenol İlköğretim’i 3-1, Şehit Cemal İlköğretim, Hamidiye İlköğretimi 2-0 yendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2004-2005 öğretim yılı 
Okullararası Yıldızlar 
Belediye Başkanlığı 
Futbol Turnuvası 
Başkan Mehmet 
Turgut'un başlama 
vuruşuyla start aldı. 
İlçe Atatürk Stadında 
başlayan Turnuvada, 
10 İlköğretim Okulu 
ikinci kademe futbol 
takımları şampiyonluk 
için mücadele 
edecekler.
Dün/ Cumhuriyet 
İlköğretim ile Atatürk 
İlköğretim Okulları 
arasındaki ilk maç 
için stada gelen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 11

Eylül İlköğretim Tkulu 
öğrencilerinin yaptığı 
sürprizle karşılaştı.
11 Eylül İlköğretim 
okulu bahçesine yap
tırdığı Basketbol 
potaları için Başkan 
Turgut'a teşekkür 
eden öğrenciler, hep 
bir ağızdan "En 
büyük Başkan bizim 
Başkan" diyerek teza
hüratta bulunurken 
kendilerine stadı tah
sis ederek turnuvada 
destek veren İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan'a da teşekkür 
ettiler.
İki takım kaptanların
dan turnuvayı düzen
lediği için teşekkürle 
birlikte çiçek alan

Başkan Mehmet 
Turgut, futbolcularla 
birlikte başlama 
vuruşu yaptı.
Tam sahada oynanan 
ve 30'ar dakikadan bir 
saatlik ilk 
mücadelede Atatürk 
İlköğretim Okulu ilk 
karşılaşmanın 17.nci 
dakikasında M. Ali 
Mergen'in attığı golle 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulunu 1-0 x 
yendi.
Günün ikinci maçında 
TSO Gazi İlköğretim, 
Şükrü Şenol'u 3-1, 
Şehit Cemal İlköğre- 
tim'de Hamidiye 
İlköğretim'! 2-0 
yenerek, Turnuvaya 
iyi başladılar.



[2000-2001 yıllarında yaşanan krizler ve yüksek faiz ile esnafın prim borcunu ödeyemez duruma girdiği için kanun teklifi hazırlandı

Bağj(yr prim borcu olanlara ceza indirimi
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Bağ-Kur prim borçları, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler ve tarımda kendi adına ve 
hesabına çalışanlardan prim borcu bulunan sigortalıların, 31 Aralık 2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim borçları ile buna bağlı 
cezalara indirim ve ödeme kolaylığı sağlanması için kanun teklifi hazırladı. Haberi sayfa 7’de
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Derneklere uyarı!
Nisan ayı sonuna kadar dernek birlik
lerin yönetim kurulu başkanları tarafın
dan doldurularak mülki idare amirliğine 
verecekleri beyannamelerin geç kahn- 
maması istenirken, şubelerin beyan
namelerini bağlı bulundukları dernek 
merkezlerine verebilecekleri açıklandı.

Haberi sayfa 12’de

Belediye Zabıta görevlileriyle pazarcı esnafı arasında yine olaylar yaşandı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Belediye Zabıta ekiplerinin üç haftadır salı pazarında sürdürdükleri dene
timler bu hafta da yapıldı. Zabıta yolları işgal eden pazarcı esnafının mal
larına el koyunca, tartışmalar yaşandı. Bir esnaf ile zabıta görevlileri 
karakolluk olurken, yollara taşan tenteler de zabıta tarafından toplatıldı.

Zabıta denetimleri
Son haftalarda belediye Zabıtası pazarda 

işi sıkı tutuyor.
İş sıkı tutulunca, bazı tatsız anlarda 

yaşanıyor.
Sen, bunca yıl işi sıkı tutma, son zaman

larda sıkmaya başlarsan, sana kafa da 
tutarlar, hakaret de ederler..

Bu insanın doğasında olan bir güdü..
Herkes hakkına uysa, zaten sonun çık

mayacak.
Kurallara uyulsa, bundan esnaf daha 

çok yaralanacak..
Ama, korsan pazarcı esnafı buna hiçbir 

zaman uymaz.
Aynı İstiklal Caddesindeki seyyarlar 

gibi..
Yılladır zabıta ile kaldırımları işgal eden 

seyyar arasında köşe kapmaca oynanır.
Zabıtayı gören seyyar, tezgahını toplar 

bir köşeye siner, zabıta gidince yine yerini 
ahr.

Bunu zabıta da bilir, seyyar da..
Çözüm sağlıklı düzenlemelerde..
Bu ise bir türlü yapılamıyor..
Pazarın ortasında halkın yürüme alan

larına bir anda onlarca tezgah kuruluyor.
Hadi, yürü bakalım yürüyebilirsen..
Kurnaz pazarcı, vatandaşın en yoğun 

olduğu yere açıyor tezgahı, sonra zabıta 
ile cebelleşiyor.

Bu denetinller sürekli ve kararlı olursa, 
iş düzelir.

Bir de İstiklal Caddesini düzeltebilseler, 
inanın sadaka dağıtacağım..

Belediye Zabıtası 
artık salı pazarın
da işi sıkı tutuyor. 
Üç haftadır 
sürdürülen dene
timlerde vatan
daşın rahat 
alışveriş yapması 
için yollara çıkan 
ve tezgahını 
genişleten esnafın 
gözünün yaşına 
bakılmıyor.
Dün, denetimlerde 
yine hoş olmayan 
anlar yaşandı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

habari sayfa 3’de
Belediye Zabıtasıyla tartışma sonucu, zabıta memurlarına hakaret ettiği 
bildirilen bir pazarcı esnafı, şikayet üzerine polis tarafından karakola götürüldü.

HAÇIN
Zebercet 

COŞKUN’un 
ödül kazanan 

romanı
Yakında

Gemlik Gübre’de toplu 
sözleşme bugün başlıyor

Özelleştirilen ve Yılmazlar 
Grubu tarafından satın alınan 
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. ile 
KİPLAS arasında bugün İstan
bul’da toplu sözleşme 
görüşmeleri başlatılıyor. 
Petrol- İş Sendikası’nın İstan

bul Altunuzade de bulunan 
Genel Merkezi’ndeki görüşme 
ler nedeniyle Bursa Petrol- İş 
Sendikası Şube Başkanı Nuri 
Han ile Genel Sekreteri Efrahim 
Tümer bugün İstanbul’a gitti.

Haberi sayfa 12’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada İki Engürücük İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği'nin düzenlediği Kermes büyük ilgi topladı

ozcanvural1933@hotmail.com

Türk Toplumu
Türk toplumu son 

senelerin verdiğiağ ır- 
lıklarla adete korkak - 
sinmiş - ürkek bir 
toplum oldu...l

Yanlız maçlar da 
stadlar da tuttuğumuz 
futbol külübü için 
bağırıyor, bir de gol 
yersek yeri göğü 
yıkıyoruz...

Kendi nasırımıza 
basılmadığı sürece 
tepki göstermiyoruz.

Eğer işin ucu 
kendimize dokunuyor
sa zıplıyor, kıyamet 

I koparıyoruz.
Onun dışında bir 

hareket yok ...I
Şöyle bir durun 

sokaklara bir bakın.
Herkes tedirgin...
Kadınlar arkalarında 

ayak sesleri duyunca 
çantasına sahip 
olmaya çalışıyor, sonra, 
da ürkekçe arkasına 
bakıp kaçmaya çalışıy
or.

Doğal olarak kap
kaççıdan kuşkulanıy
or..

Gasbçılar her 
yerde; en kalabalıkcad- 
delerde gasp olayları 
yaşanıyor bilhassa 
kadınlar yerler de 
sürükleniyor.

Bir sürü insan silah 
taşıyor.

Herkes ürkek - 
tedirgin - sinmiş...

Sağlık Bakanlığı’na 
devredilen Sosyal 
Sigorta hastanelerinin 
durumu..

Kaç gündür devam 
eden kötü, kötü ne 
kelime korkunç bozuk- 

ı luk, utanç verici tablo- 
< lar. Hastalanan fakir - 
| fukara kesimi doluş

muş. Ne muayene ola- 
I biliyorsunuz ne ilaç 

1 alabiliyorsunuz.
Binlerce insan hastane 
kuyrukların da bekliy
or. Hastalaracı çekiyor

Bu bir işkence, 
laçkalık, kepazelik...!

Ama başka bir yön
den bakıyorsunuz 
insanlar kaderlerine 
razı biçimde o bit
meyen kuyruklar da 
umutsuzca bekliyor.

Bu durumun yüzde 
biri bir Avrupa 
ülkesinde sergilense o 
ülke de kıyamet kopar,

insanlar sokağa 
dökülür, Sağlık Bakanı, 
hatta Başbakan istifa 
eder...

Bir başka yöne 
bakalım... Milyonlarca 
genç üniversite 
kuyruklarında. Hepsi 
dershanelere devam 
ederek milyarlarca lira 
veriyor, aynı zamanda 
zamanını öldürüyor. 
Dershanelerden 
geçmeden üniver
sitelere girilmiyor... Bu 
nasıl iştirki; Milli 
Eğitim Bakanlığı yıl
lardır buna çözüm 
getirmiyor...

Yüz binlerce genç 
üniversiteleri bitirmiş 
işsiz... Branşına uygun 
olsun olmasın İŞ 
ARIYOR

Emekliler, işçiler, 
öğrenciler, esnaf 
memur herkes yakınıy
or.

Piyasalar acayip - 
dengesiz..

Yüzde % 70 indirim, 
12 taksitle satışlar 
yapılıyor.

Kredi kartı rezaleti 
patlamak üzere...

Her kesimden 
herkes çevresinde ki 
rezaletten, yolsuzluk
tan, haksızlıktan söz 
ediyor, yakınıyor..

İnsanlar mutsuz, 
tedirgin, endişeli gele
ceğine güvenle 
bakamıyor.

Ama sömürü çarkı 
aynen devam ediyor.

Ak Parti’nin kendi 
yandaşlarından başa 
getirdiği kadrolar din - 
iman dinlemeden,bek
lemeden bu kapkaçtan 
pay alıyor.

Hükümet kendi 
derdine düşmüş, ne 
yapacağını bilmiyor.

Üniversite affı gibi 
saçmalıklarla bu ayı
plarını örtmeye alışıy
or.

Gündem değiştirip 
halkı uyutuyor.

Türk halkı üzerinde 
ki ölü toprağını at.

Ürkek - korkak - 
sinmiş olma..

Arada sırada bir 
çıkış yap...! Ayağa 
kalk ben buradayım 
haklarımı yedirmem 
de. De ki üzerine 
üşüşenler geri çekilip 
senden korksunlar...

Kermes’te ne ararsan var
Engürücük İlköğre
tim Okulu Okul Aile 
Birliği'nin düzen
lediği Kermes'e 
katılanlar tüm 
aradıklarını buldu. 
Belediye Sergi 
Salonunda açılan 
Gıda ve Giysi ker
mesine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Stajyer Kaymakam 
Recai Kara, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ile okul müdürleri 
ve Engürücük 
köyünden gelen 
vatandaşlar katıldı. 
Açılışını Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yaptığı kermesin, 
zorunlu okul 
ihtiyaçlarını karşıla
mak amacıyla 
yapıldığını söyleyen 
Engürücük İlköğre
tim Okulu Müdürü

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

Hüseyin Kaftan, 
kendilerine 
malzeme 
yardımında bulunan 
köy halkına 
teşekkür etti.
Köyde bayanların el 
emeği göz nuru 
işlemeli ürünlerin 

satıldığı kermeste 
Zeytin, Zeytinyağı, 
Kuru gıdalar, köy 
evlerinde yapılan 
mantı ve makar
nalar ile tatlı ve 
börekler okula gelir 
amacıyla satışa 
sunuldu.

Vatandaşların 
büyük ilgisini 
çeken kermeste 
ucuz fiyatla 
satılan gıda mad
deleriyle el işi ürün
ler özellikle bayan
lar tarafından 
kapışıldı.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Belediye Zabıta ekiplerinin üç haftadır salı pazarında sürdürdükleri denetimler bu hafta da 
yapıldı. Zabıta yolları işgal eden pazarcı esnafının mallarına el koyunca, tartışmalar yaşandı. Bir 
esnaf ile zabıta görevlileri karakolluk olurken, yollara taşan tenteler de zabıta tarafından toplatıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Zabıta 
ekiplerinin Polis 
desteğinde 
başlattıkları Pazar 
operasyonları 
sürerken pazarcı- 
zabıta gerginliği 
de sürüyor.
Belediye tarafın
dan kendilerine 
tahsis edilen 2.5 
metrenin dışına 
çıkarak vatan
daşların 
yürümelerini 
engelleyen 
pazarcı esnafına 
engel olan zabıta 
ekipleri, bazen 
engellerle 
karşılaşıyor. 
TARTIŞMA ÇIKTI
Dün, ilçe pazarın
da süren zabıta 
denetimlerinde 
malını geri çek
mek istemeyen 
pazarcılar zabıta 
ile tartıştı.
Çıkan tartışma 
sonucunda kendi
lerine pazarcılar 
tarafından sözlü 
hakarette bulunul
duğunu ileri

Belediye Zabıta ekipleri kuralsız bir şekilde yola tente açan 
esnafın tentelerini toplattı. Pazarda soluk alındı.

Salı pazarında vatandaşın gezdiği alanları işgal eden pazarcı esnafını uyaran Belediye Zabıta ekipleri ile
zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bir esnaf zabıtaya hakaret edince, zabıta 

şikayetçi oldu. Polis, esnafın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

süren zabıta ekip
leri, şahıslardan 
şikayetçi oldu.
Polis tarafından 
göz altına alınan 
iki pazarcı esnafı 
ifadeleri alınmak 
üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

ŞEMŞİYELER 
KALDIRILDI 
Bir süredir uygu
lanan denetimler 
sonucunda Pazar 
içinde rahatlık 
gözlenirken, 
vatandaşların 
yürümesine engel 
olan büyük gölge

lik şemşiyeler 
zabıta ekipleri 
tarafından 
kaldırıldı.
Yol üzerinde sey
yar satıcılık 
yapanlara göz 
yumulmazken, iti
raz edenlerin mal
larına el konu-

HAÇIN
Zebercet 

COŞKUN’un 
ödül kazanan 

romanı

Yakında 
Gemlik 
KÖRFEZ’de 

larak, zabıta 
araçlarına konul
du.
Uzun yıllardır 
başıboş bırakılan 
ve denetimsizlik 
nedeniyle her 
esnafın düzenini 
kendi kurduğu 
Gemlik ilçe 
pazarında 
başlatılan uygula
malardı, 
Belediye’nin 
kendilerine 
verdiği 2.5 metre
lik yerin çok daha 
fazlasını işgal 
eden ve tez
gahlarının önüne 
mal koyan esnaf 
hakkında zabıt 
düzenlenmeye 
başladı.

KKTC’de Matalagat 
Cumhurbaşkanı..
Yeminine sadık kalacak mı 
dersiniz?
Yakındır, göreceğiz.
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Kaymakam Mehmet Baygül, dernekleri ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Bayi Rotaıvi ziyaret elli
Emekçiler 1 Mayıs’ta Bursa 
Gökdere Meydanında buluşacak 

şçiler 1 Mayıs'i
İlçe Kaymakam’ı 
Mehmet Baygül, 
ilçemizdeki 
demokratik kuru
luşları ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Dün, Gemlik 
RotaryDerneğini 
ziyaret eden 
Kaymakam 
Baygül, dernek 
yöneticleri ile 
görüştü.
Gemlik Rotary 
Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar, 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri Halil Özer 
ve Hakan 
Kılıçaslan ile 
görüşen 
Kaymakam 
Baygül, bu ziyaret
lerin sürdürüle
ceğini daha sonra 
da İlçe İdare 
Kurulu’nu toplaya
cağını söyledi. 
Baygül, “Her 
kurum ve kuruluş
tan Gemlik ile ilgili 
görüş ve 
düşüncelerini 
dinleyeceğim, 
daha sonra ilçeye 
yapılması gereken 
hizmetleri öncelik

DYP’li hanımlar Oylat'ta
Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın Kolu 
üyeleri Baharın 
yüzünü gösterme
siyle kendilerini 
doğaya bıraktı. 
"Bahara Merhaba" 
diyen DYP’li kadın
lar, İnegöl'ün kaplı
calarıyla meşhur 
Oylat beldesine 
giderek doğayı 
gezip dinlendiler. 
Oylat'ın güzel yer
lerini gezen DYP’li 
kadınlar Nuray 
Ertem'in başkan
lığında kaplıcalarda 
ağır geçen kış 
aylarının yorgun
luğunu atma fırsatı

r-—; İRİNİZLE
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sırasına göre 
gerçekleştirmeye 
çalışacağız. Ben, 
Gemlik’e hizmet 
yapmak için 
geldim. Sizlerin de 
Gemlik’le ilgili 
düşüncelerini 
öğrenmek istiyo
rum. Yapılacak çok 
işimiz var” dedi. 
DESTEK SÖZÜ 
Gemlik Rotary 
Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar ise 
Rotary Derneğinin 

da buldular. 
Oylat dönüşü 
İnegöl'de mola

meşhur İnegöl 
köftesi yiyerek 
giderdiler.

yaptıkları çalış
maları anlatırken, 
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü ile beş 
okuma-yazma kur
suna destek sağ
landığını 
Umurbey’de kilim 
kursuna sponsor
luk yaptıklarını 
belirterek, “ Biz 
Gemlik ile ilgili 
üzerimize düşen 
her türlü sorunda 
size sonuna kadar 

veren DYP’li kadın
lar, yemek 
ihtiyâçlarını

yardıma hazırız. 
Her zaman çalış
malarınızı 
destekleyeceğiz.” 
dedi.
Kaymakam 
Baygül, Rotary 
Derneğinin 
ziyaretinden sonra 
Atatürkçü 
Düşünce 
Derneğini yönetici
lerini Dernek 
merkezinde 
ziyarete gitti.

1 Mayıs işçi . 
Bayramı nedeniy 
le, işçiler kutla
malara hazırlanı 
yor.
Dünyanın her 
ülkesinde 1 Mayıs 
İşçi Bayramı 
nedeniyle hazır
lıklar yapıldığını 
söyleyen Petrol-İş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Genel 
Sekreteri Efrahim 
Tümer, gazetem
ize yaptığı açıkla
mada, Bursa’da 
da yapılacak mi 
ting ve yürüyüş 
için hazırlıkların 
devam ettiğini 
söyledi.
Tümer Türk- İş, 
DİSK, KESK, 
TMMOB, 
BSMMMO 
üyelerinin katıla
cağı 1 Mayıs 
mitinginin 
Gökdere 
Meydanı’nda 
yapılacağını 
söyledi.
Gemlik ve 
Orhangazi’den de 
işçilerin mitinge 
katılacağını 
belirten Efrahim 
Tümer, “İşçi 
sınıfının en büyük 
zaferlerinden olan 
1 Mayıs, 8 saatlik 

iş günü, sosyal 
güvenlik hakkı, 
sendikal hak 
kazanımların da 
yıl dönümüdür. 
2005, 1 
Mayıs’ında 
dünyada ve 
ülkemizde zorlu 
mücadelelerle 
kazanılan bu hak
ların elimizden 
alınmaya 
çalışıldığı bir 
ortama giri yoruz. 
100 yıl önce işçi 
ve emekçilerin 
kararlı 
mücadelen ne 
teslim olan kapi
talizm, bugün ala
bildiğince per
vasız saldırılarıy
la hegemonyasını 
arttırıyor.
Başta işçi sınıfı 

olmak üzere 
emekçi ve tüm 
toplumsal kat
manları kuşatma 
altına ahyor”dedi. 
Tümer, Savaşa, 
yoksulluğa, 
özelleştirmelere 
hayır diyenlerle, 
özgür, demokratik 
bir Türkiye için 
tüm vatandaşları 
1 Mayıs işçi 
Bayramı’nda işçi 
sınıfını destekle 
meye çağırdı.
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ŞİİR KöşesiYeni Çarşı'nın yıkılacak olması nedeniyle yerlerinden olan muhtarlar Derneği, kendilerine 
kucak açan Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan ile Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

Seyffettin ŞEKERSÖZ
Uzun yıllar bulun
dukları Yeni 
Çarşı'nın yıkılacak 
olması nedeniyle 
yerlerinden olan 
muhtarlar Derneği, 
kendilerine kucak 
açan Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ile Yönetim 
Kurulu üyelerine 
teşekkür ettiler. 
Demirsubaşı 
Mahallesi bekar 
Yokuşu'nda bulu
nan Esnaf Odası'na 
ait yerde ilk basın 
açıklamasını yapan 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ile köy ve mahalle 
muhtarları kendiler
ine yer göster
mediği için de 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
kırgın olduklarını 
dile getirdiler.
Gemlik Muhtarlar 
Derneği olarak 30 
yıldır görev yaptık
ları ve hizmet 
verdikleri dernek 
binalarından iş , 
merkezi yapılacak 
olması nedeniyle 
çıkarılmış olmaların
dan şikayetçi 
olmadıklarını 
söyleyen Dernek 
Başkanı İdris Kurt, 
"Çarşıda bulunan 
tüm kiracılara Katlı 
otopark çarşısında 
yer gösterildiği 
halde Muhtarlar 
derneği'ne yer ver
ilmedi. Gerekçe 
olarak ta Encümen 
tarafından kiramızın 
düşürülmesi göster
ildi. Belediyenin 
kiracısı olduğumuz 
halde dükkan 
hakkımız olmadığı 
söylendi ve

tahliyemiz istendi" 
dedi.
Muhtarlar 
Derneği'ne sahip 
çıkan ve 
Demirsubaşı 
Mahallesi bekar 
Yokuşu'ndaki yer
lerini kendilerine 
tahsis eden 
Esnaflar Odası, 
Başkanı İbrahim 
Talan ile Yönetim 
Kurulu Üyelerine 
teşekkür eden İdris 
Kurt, "Bu sebeple 
biz Muhtarlara 
sahip çıkan ve 
kadirşinaslık 
göstererek yerlerini 
bizlere sembolik bir 
kira karşılığı veren 
sayın İbrahim talan 
ile Yönetim 
Kuruluna teşekkür
lerimizi iletiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Muhtarlar 
Derneği'nin 8.2.2005 
tarih ve 309 sayılı 
dilekçeleri ile 
Belediyeye başvu
rarak kira indirim
inde bulunmaları 
üzerine bu istek 
belediye meclisinde 
görüşülmüştü. 
Alınan karar gereği 
Muhtarlar 
Derneği'ne gönder-

ilen ve Başkan 
Mehmet Turgut 
imzasını taşıyan 
dilekçede şu 
görüşlere yer ver
ilmişti: "İlgi dilekç
enizde belirtilen 
mülkiyeti 
belediyemize ait 
tarafınızca kul
lanılan yeni çarşı 
dükkanlarının 
yıkılarak yerine 
işhanı yapılacağın
dan mevcut 
kiracıların taşındığı 
Belediye Otoparkı 
altındaki dükkanlar
dan yer talebinizin 
belediye meclisine 
verilen önerge 
gereği ve 
Belediyemiz 
meclisinin 
17.06.2004 tarih 
2004/M-79 sayılı 
kararı ile tarife 
komisyonuna 
havale edilen kul
landığınız yerlerin

kira miktarlarının 
indirilmesi talebi 
üzerine; 15.10.2004 
tarihli belediyemiz 
tarife komisyonun
ca alınan ve 
belediyemiz meclis
ince onaylanan 
komisyon raporu
nun 5. maddesinde 
belirtilen müktesap 
hak doğurmamak 
ve kapalı çarşıda 
yapılması 
düşünülen çarşı 
projesi hayata 
geçirilmek 
istendiğinde hiçbir 
hak talep etmeden 
söz konusu yerlerin 
tahliyesi kaydı ile 
kira miktarınız 20 
YTL'ye indirilmiştir. 
Alınan bu karar 
gereği taşınılacak 
otopark altındaki 
dükkanlardan yer 
veremiyeceğimizi 
bilgilerinize 
sunarım”

L SATILIK VİLLA
L/murhey /*al(irkan Cuddesi'nde

LÜKS

Tel: 513 96 83

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum. 
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 
Bir ferman yanımlamıştı;
‘Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta 
mecliste, meydanda Türkçe’den başka bir dil 
konuşulmaya’ diye, hatırlayanınız var mı?
Dolanın yurdun dört bir yanını, çarşıyı, pazarı, 
köyü, şehri
Fermana uyanınız var mı?
Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim; 
Dolandığınız yerlerdeki Türkçü olmayan isim
lere, gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var 
mı?
Tanıtımın demo, sunucunun spiker, 
Gösterici adamın shovvman, radyo sunucusu
nun disjokey, 
Hanımağa’nın first lady olduğuna şaşırananız 
var mı?
Dükkanın store, bakkalın market, torbasının 
poşet, mağazanın süper, hiper, cross, ucu
zluğun damping olduğuna kananınız var mı? 
İlan tahtasının billboard, sayı tabelasının skor- 
bord, bilgi akışının birifing, bildirgenin 
deklarasyon, merakın uğraşın hobby olduğuna 
güleniniz var mı?
Bırakın eli, özün bile seyrek uğradığı 
beldelerin girişinde wellcome, çıkışında good- 
bye yazısını okuyanız var mı?
Korumanın muhafızın body-guard, sanat ve 
meslek pirlerinin duayen, itibar ve saygınlığın 
prestij olduğunu bileniniz var mı?
Sekinin alanın platform, merkezin çenter, 
Büyüğün mega, küçüğün mikro, sonun final, 
Özlem ve hasretin nostalji olduğunu öğreniniz 
yar mı?
İş hanımızı plaza, bedestenimizi galleria, 
Sergi yerlerimizi çenter room, showroom, 
Büyükşehirlerimizi, mega kent diye gezeniniz 
var mı?
Yol üstü lokantalarımızın fast- food, 
Yemek çeşitlerimizin mönü oluduğu yerlerde, 
Hesabını adisyon diye ödeyeniz var mı?
İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini 
tripleks, köşklerimizi villa, eşiğimizi antre, 
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var 
mı?
Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, 
Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya 
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsor 
diyeniniz var mı?
Mesireyi, kır gezintilerini picnic,
Bilgisayarı Computer, hava yastığını air- bağ, 
Pekalayı, oluru okey diye söyleyeniniz var mı? 
Çarpıcı, önemli haberler flash haber, 
Yaşa varol sevinçleri oley oley, 
Yıldızları star diye seyredeniniz var mı?
Vırvırık dağının tepesindeki köyde, 
Cafe-show levhasının altında 
Acınında acısı, nescafe içeniniz var mı? 
Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmay
alım derken, 
Dilimizin çalındığını, talan edildiğini, 
Özün, el diline özendiğine içi yananınız var 
mı?
Masallarımız, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi 
unuttuk.
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kay
bettik,
Türkçemiz elden gidiyor dizini döveniniz var 
mı?
Karaman Oğlu Mehmet Bey’i arıyorum, 
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 
Bir ferman yayımlamıştı...
Hayal meyal hatırlayıpta sahip çıkanız var mı?

Eğitimci Yusuf Yanç'tan alıntı 
Zihinsel Özürlüler Federasyonu 
Genel Mali Sekreti Tamer SİVRİ
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AB’den KKTC itirafı
AB dönem başkanı 
Lüksemburg 
Dışişleri Bakanı 
Asselborn, AB’nin 
Kuzey Kıbrıs’a 
yapacağı yardım 
sözünü henüz yer
ine getirememekten 
üzüntü duyduğunu 
dile getirdi.
Ortaklık Konseyi 
toplantısından 
sonra evsahipliğini 
yapan dönem 
başkanı 
Lüksemburg'un 
Dışişleri Bakanı 
Asselborn, 
genişlemeden 
sorumlu üye Ol li 
Rehn ve Dışişleri 
Bakanı Gül ortak 
basın toplantısı 
düzenledi.
AB ile Türkiye 
arasındaki en yük
sek karar organı 
olan Ortaklık 
Konseyi toplantısı 
Lüksemburg’da 
yapıldı.
44’üncü Türkiye-AB 
Ortaklık Konseyi 
toplantısı sonunda 
düzenlenen basın 
toplantısında 
konuşan AB dönem 
başkanı

Lüksemburg 
Dışişleri Bakanı 
Asselborn, Ankara 
Anlaşması’nın 
AB’nin 25 üye 
ülkesini kapsayacak 
şekilde 
genişletilmesini 
öngören ek pro
tokolün Türkiye 
tarafından imzalan
masını bekledikleri
ni de bildirdi. 
Asselborn, 
Türkiye’nin ek pro
tokol ile ilgili muta
bakatı ortaya koyan 
mektup teatisinin 
memnuniyetle 
karşılandığını 
belirttti ve ek pro
tokolün imzalan
ması, onaylanması 
ve yürürlüğe sokûl- 
masının, 
Türkiye’nin, Kıbrıs 
Rum kesimi dahil 

olmak üzere tüm 
AB ülkeleriyle ilişki
lerini nor
malleştirmesi yol
unda önemli bir 
adım oluşturacağını 
söyledi.
‘FRANSA’DAKİ 
OYLAMA 
ETKİLEMEZ’ 
Asselborn, 
reformlara ivme 
kazandırılmasının 
önemine işaret etti. 
Lüksemburg 
Dışişleri Bakanı, 
Fransa’da yapılacak 
AB Anayasası refer- 
nadumundan alı
nacak sonucun 
Türkiye-AB ilişki
lerini etkilemiye- 
ceğini ve Birliğin 
17 Arahk’ta aldığı 
karara sadık 
kalacağını 
vurguladı.

Shröder, Chirac'a 
destek verdi

Chirac ve Schröder, 
birlikte yaptıkları 
açıklamada, 
Avrupa'nın ulus
lararası sahnede 
ağırlığını ifade 
etmesi açısından 
Avrupa 
Anayasası'nın 
önemli olduğunu 
vurguladılar.
Avrupa 
Anayasası'yla ilgili 
olarak Fransa'da 
yapılacak referan
duma 5 hafta kala, 
Alman Başbakanı, 
Fransız 
Cumhurbaşkam'mn 
"evet" kampanyası
na destek verdi.
Chirac ve Schröder, 
Avrupa'nın ulus
lararası sahnede 
ağırlığını ifade 
etmesi ve dünyada 
barış için mücadele 
edebilmeleri açısın
dan Avrupa 
Anayasası'nın 
önemli olduğunu, 
yaptıkları açıklama
da dile getirdiler.

Gerçekleşen 
Güvenlik ve 
Savunma 
Konseyinde, Chirac 
ve Schröder, "Ne 
mutlu bize ki AB’nin 
tarihinde ilk kez, 
üye devletlerin 
ortak kaderleri bir 
anayasada şekil 
buluyor" şeklinde 
konuştular. İki lider, 
anayasanın çok 
önemli bir adım 
olduğunu 
söylerken, yeni 
yardım maddesinin, 
üye bir devlete 
silahlı ya da terörist 
bir saldırı düzen
lendiği anda, genel 
bir yardım girişimi 

olacağını da vurgu
ladılar. Chirac ve 
Schröder, Avrupa 
Anayasası ile daha 
anlaşılır, daha belir
gin bir güvenlik ve 
savunma politikası 
gördüklerini 
belirttiler.
Chirac ve Schröder, 
önce Elys)e 
Sarayı'nda 5.
Fransız-Alman 
Bakanlar 
Konseyi'nin 
başkanlığını yaptı, 
daha sonra birlikte 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek iki 
ülke arasında imza
lanan yeni anlaş
maları açıkladı.

BAYRAMOGLUNDAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
ran'ın aünevinde 2 bi

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
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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

100 m2 daire

ıllık altın bulundu
İran'ın güneyinde, 
antik bir sarayın 
kalıntılarında 3 kilo 
ağırlığında 2 bin 500 
yıllık altın bulundu. 
Buşehr vilayetinin 
Bardak Siah böl
gesindeki 
Achaemenid 
Sarayı'nın kalın
tılarında yıllardır 
kazı çalışmaları 
yapan arkeoloji 
ekibinin lideri 
Eshan Yahmai, 
"Bölgede ilk kez, 3 
kez katlanmış lev
halar halinde saf 
altın bulduk.

Levhalardaki 
yazılardan, sarayı 
inşa eden krallar 
hakkında çok değer
li bilgiler elde ede
biliriz" şeklinde 
konuştu.
Bulunan altın tablet
lerin, daha ayrıntılı

incelenmek üzere ' 
Tahran'a gönderile
ceği belirtildi. 
1977'de bulunan 
Bardak Siah hara
belerinde 30 kadar 
saray kalıntısının 
olduğu tahmin 
ediliyor.
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Bag-Kur’a prim borcu 
olanlara ceza indirimi

AK Parti Kırşehir 
Milletvekili Mikail 
Arslan, Bağ-Kur 
prim borçları, isteğe 
bağlı sigorta primi 
ödeyenler ve tarımda 
kendi adına ve 
hesabına çalışanlar
dan prim borcu 
bulunan sigor
talıların, 31 Aralık 
2002 tarihine kadar 
tahakkuk etmiş prim 
borçları ile buna 
bağlı cezalara 
indirim ve ödeme 
kolaylığı sağlanması 
için kanun teklifi 
hazırladı.
Arslan, teklifin 
gerekçesinde, 2000- 
2001 yıllarında 
yaşanan ekonomik 
kriz nedeniyle uygu
lanan yüksek faiz ve 
gecikme zamlarının 
esnaf ve sanatkarı 
prim borçlarını 
ödeyemez duruma 
getirdiğini belirtti. 
TBMM Başkanlığı'na 
"Sosyal Güvenlik ve

Prim Barışı Kanun 
Teklifi" adıyla 
sunulan teklifte, 31 
Aralık 2002 tarihine 
kadar birikmiş prim 
borçlarının tamamı 
ile bu primlere uygu
lanan gecikme 
zammı ve faizinin 
tahsili yerine, 
DİE'nin her ay açık
ladığı TEFE'nin aylık 
oranı esas alınmak 
suretiyle hesa
planacak tutarın, 6 
eşit taksitte tama
men ödenmesi, dava 
açılmaması veya 
açılmış davalardan 
vazgeçilmesi şartıyla 
primlere uygulanan 
gecikme zammı ve 

gecikme faizinin 
tamamının tahsilin
den vazgeçilmesi 
öngörüllüyor. 
Tahakkuk etmiş 
prim borcu ve idari 
para ce.zası bulun- . 
mayanlların ise üzer
lerinde alacak olarak 
gözüken gecikme 
zammı ve faiz 
borçlarının yüzde 
65'ini, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tar
ihi takip eden aydan 
itibaren 6 ay içinde 
eşit taksitlerle veya 
bir defada ödemeleri 
halinde, kalan bor
cun tamamının tah
silinden vazgeçile
cek.

60’dan fazla malın İl
OTV’si arttı

Bakanlar Kurulu, 
bazı lüks tüketim 
mallarına uygu
lanan özel tüketim 
vergisi (ÖTV) oran
larını 13.3 puan 
arttırdı. 60'dan 
fazla malın özel 
tüketim vergisi 
yüzde 20’ye*yük
seltildi.
Bugünkü Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
giren 
Kararnameyle, özel 
tüketim vergisinde 
4 sayılı listede yer 
alan ürünlerin bir 
bölümünün vergi 
oranları 
yükseltildi.

İlaç skandalına Bakanlık'da karıştı

Bu çerçevede kam 
eralar, kordonsuz 
ahizeli telli telefon 
cihazları, taban
calar, kıymetli 
taşlar, kozmetik 
ürünleri, kürk, 
havyar, kitap, 
broşür, risale ve 
benzeri matbuat 
ürünlerinin de 
aralarında olduğu 
malların özel tüke

tim vergisi oranı 
yüzde 6.7'den 
yüzde 20'ye 
çıkarıldı.
Aynı listede yer 
alan buzdolabı, 
çamaşır makinası, 
fırın gibi ürünlerin 
özel tüketim ver
gisi oranlarında ise 
herhangi bir 
değişiklik yapıl
madı.

ŞENEN yheMtaelffl'taeti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları
* ip Ağ

Fanya
"S Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

* * Çapa 
Macun

v* Galvenizli çivi
* TMC sintine pompası

«liğır mukimdir ili hkmılmiulifk

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

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

SSK'daki ilaç skan- 
dalına Sağlık 
Bakanlığı'nın ismi 
de gördi.
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'nun 
raporuna göre 
Bakanlık, en ucuz 
ilacı
Yunanistan'dan 
almak yerine 
Portekiz'den alarak 
devleti zarara 
uğrattı.
İlaç skandalında 
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu’nun 
raporuna göre, 
SSK, Roche'tan 
aldığı ilacı fiyat- 
landırıhrken, en 
ucuz satıldığı 
ülkenin fiyatını ölçü 
almadı. Bu nedenle 
SSK, böbrek hasta
larının kullandığı 
ilaç için sekiz trily
on lira fazla ödeme 
yaptı.
Böbrek hastalarının 
kullandığı 
'Neorekormon* adlı 
ilaç fiyat- 
landırılırken bu 
ilacın en ucuz 
satıldığı Yunanistan 
yerine Portekiz'in 
baz alındığı belir
lendi.
Başbakanlık Teftiş

Kurulu'nun başlat
tığı soruşturmada 
çıkan ilk raporda 
oklar Sağlık 
Bakanlığı'nı gös
teriyor. Teftiş 
Kurulu'nun ön 
raporunda tartış
malara konu olan 
Roche'un 
'Neorecormon' adlı 
ilacı için ucuz ilaç 
genelgesinin tam 
olarak uygulan
madığı ortaya çıktı. 
Genelgeye göre 
Türkiye'de fiyat 
belirlenirken 
Avrupa'daki en 
ucuz ülke baz 
alınıyor. Ancak 
Neorecormon için 
fiyat veren Sağlık 
Bakanlığı'nın bu 
ilacın en ucuz 
satıldığı Yunanistan 
yerine Portekiz'deki 
fiyatı baz aldığı 
iddia ediliyor.
Devlet, 8 trilyon 
fazla ödeme yaptı

Fiyat verilirken en 
ucuz ülke baz alın
madığı için Teftiş 
Kurulu'na göre 
devlet sadece 
Neorecormon adlı 
ilaç için 8 trilyon 
lira fazla ödeme 
yaptı. Şimdi bu 
para ilaç üreticisi 
Roche firmasından 
geri istenecek. 
Rapor üzerine 
Sağlık Bakanlığı'nın 
da kendi içinde 
Teftiş Kurulu'nu 
harekete geçirdiği 
belirtiliyor.
Yapılacak 
incelemede diğer 
ilaçlardaki uygula
maya bakılacak, 
ithal edilen diğer 
ilaçlarda en ucuz 
fiyatın uygulanıp 
uygulanmadığı kon
trol edilecek. 
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'nun ilk 
raporu savcılığa da 
iletildi.
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Cemal Kaya’nın 
istifası kabul edildi

‘YOK yasası değişmeli'

AK Parti Ağrı 
Milletvekili Cemal 
Kaya’nın milletvekil
liğinden istifası 
TBMM'de onayla
narak kabul edildi. 
Salt çoğunluk 
aranan oylama, el 
kaldırılarak yapıldı 
ve yapılan oylama 
sonucunda Kaya’nın 
milletvekilliği 
düşürüldü. 
TBMM'deki mil
letvekili sayısı ise 
548 oldu.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'nın bazı 
ihalelerinde yolsu
zluk yapıldığı iddi
alarına ilişkin 
yürütülen soruştur

ma kapsamında, AK 
Parti Ağrı Milletvekili 
Cemal Kaya hakkın
da yasama dokunul
mazlığın kaldırılması 
istemiyle fezleke 
düzenlenerek, Adalet 
Bakanlığı'na gönder
ilmişti.
Mecliste, Kaya’nın 
milletvekilliğinin 
düşürülmesinin 
ardından tablo şöyle 
oldu:
AK Parti: 356 
CHP: 162 
ANAP: 10 
DYP: 7 
BM: 7 
SHP: 5 
HYP: 1 
Toplam 548

Milli Eğitim Bakanı 
Çelik mesleki eğitim 
ile ilgili ciddi bir 
reforma ihtiyaç 
bulunduğunu, bunun 
için de 
Yükseköğretim 
Yasası'nın değiştir
ilmesi gerektiğini 
belirtti.
Çelik, "Elbette 

vatandaş da meslek 
lisesi öğrencisi de 
sabretti. Süleyman 
Nazif'in 'Kara Bir 
Gün' makalesinin 
sonunda kullandığı 
bir atasözü vardır 
Sen sabretsen de 
zaman sabretmez" 
dedi.
"AB Sürecinde Hayat 
Boyu Eğitim ve İstih
dam" konulu sem
pozyumda konuşan 
Çelik, mesleki ve 
teknik eğitiminin 
önünde büyük 
engeller bulun
duğunu belirterek, 
bu engellerin kaldırıl
ması ve mesleki ve 
teknik eğitimin cazip 
hale gelmesi için 
çalışmalarının 
sürdüğünü ifade etti. 

Çelik, bu alanda çok 
ciddi bir reforma 
ihtiyaç olduğunu 
ifade ederek, "Tabii 
bu reformun yapıl
ması için YÖK 
yasasının değişmesi 
gerekiyor" dedi. 
Meslek liselerinden 
meslek yük
sekokullarına 
sınavsız geçiş uygu
lamasını eleştiren 
Çelik, şöyle 
devam etti: 
"Bu, meslek yük
sekokullarını adeta 
katletmiştir, oradaki 
kalite adeta dibe vur
muştur.
Diyeceksiniz ki 
'eğitim sizin sorum
luluğunuzda niçin 
düzeltmiyorsunuz?' 
Maalesef Bakan 
olarak ben meslek 
yüksekokullarına 
doğrudan doğruya 
müdahale etmeye 
yetkili değilim. 
Anayasa'nın 130 ve 
131. maddesi bu 
yetkiyi tamamen 
YÖK'e vermiştir." 
MEB'in ÖSS soruları

na da müdahale 
edemediğini ifade 
eden Çelik, "Çocuk
lar haklı olarak bize 
diyor ki 'ya bize 
öğrettiğiniz gibi 
sorun ya da bize 
sorulduğu gibi 
öğretin.' 
Ortaöğretimi felç 
eden, baltalayan 
budur" dedi. Biz 
bunu değiştirelim, bu 
yapıyı ortadan 
kaldıralım. Bırakın 
insanlar hangi yük
seköğretim kurum u- 
na gireceklerse o 
kurumun gerektirdiği 
altyapıya sahiplerse 
buna mani olmayın." 
Meslek liseleri 
konusuna toplumsal 
mutabakat istedik

lerini kaydeden 
Çelik, 
"Düşmanlarımızı 
sevindirecek birşey 
yapmak istemiyoruz. 
Ülkede gerginliklere 
yol açacak birşey 
yapmak yapılsın 
istemiyoruz. Bizim 
sayısal çoğunluğu
muz buna yeterlidir. 
Ama 'ne kadar gider* 
diye dostlarım 
soruyorlar. Elbette 
vatandaş da meslek 
lisesi öğrencisi de 
sabretti. Süleyman 
Nazif in 'Kara Bir 
Gün* makalesinin i 
sonunda kullandığı ' 
bir atasözü vardır: 
Sen sabretsen de 
zaman sabretmez" ■ 
dedi.
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TÜPRAŞ’ta ihaleye çıkılıyor Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye’nin en büyük 
sanayi şirketi 
TÜPRAŞ’ın yüzde 55 
hissesinin blok 
satışında ihale süreci 
yeniden başlıyor. ÖİB 
Başkanı Kilci, bu 
hafta içinde ihaleye 
çıkılabileceğini 
belirtti.
Avrupa’nın beşinci 
büyük rafinaj kapa
sitesine sahip 
TÜPRAŞ’ta yeniden 
ihale süreci başlıyor. 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanı Metin Kilci, 
TÜPRAŞ’ın yüzde 
55’inin blok satışında 
ihale ilanına bu hafta 
içinde çıkılması için 
çalıştıklarını söyledi. 
The Economist der
gisinin düzenlediği 
toplantıda gazeteci
lerin sorularını yanıt
layan Kilci, “İhaleye 
bugünlerde çıkmaya 
çalışıyoruz, umarım 
bu hafta içerisinde 
ihaleye çıkabiliriz”/ 
dedi.
Devlerin gözü 
TÜPRAŞ’ta 
Kilci, Erdemir’deki 
yüzde 49.3 kamu 
payının blok satışının

sorulması üzerine 
de; “Takvim henüz 
netleşmedi, ama çok 
uzak olmayan bir 
zamanda 1-2 ay 
içerisinde Erdemir 
özelleştirmesine 
başlıyoruz” ifadesini 
kullandı.
Devler ilgileniyor 
Yıl sonu itibariyle 16 
milyar dolar ciro 
hedefleyen 
TÜPRAŞ’la, Zorlu, 
Çukurova, POAŞ, 
Koç Holding ve 
OYAK gibi yerli 
yatırımcılar yanında 
petrol devi 
ChevronTexaco ve 
Exxon-Mobil’in de 
ilgilenmesi 
bekleniyor.
İhale sürecinde yerli 
ve yabancı firmalar
dan önyeterlilik alın

ması ardından, iha
leyi kazanan firma 
açık artırma ile belir
lenecek.
Üretim hedef 23.6 
milyon ton 
Avrupa’nın beşinci 
büyük rafinaj kapa
sitesine sahip, 
Türkiye'nin en büyük 
sanayi şirketi 
TÜPRAŞ, bu yıl 25 
milyon ton ham 
petrol işleyerek 
23.6 milyon ton üre

tim yapmayı 
hedefliyor.
TÜPRAŞ yılın ilk üç 
ayında ihracatını 
yüzde 41.6 artışla 
427 milyon dolara 
yükseltti. TÜPRAŞ, 
2004 yılında net 
karını yüzde 40 
artırarak 659 milyon 
YTL’ye çıkarmıştı.

Gülerim kedinin çamaşır yıkamasına

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı ve Bursa SSK İl Müdürlüğünden 

aldığım Sigorta Sicil Kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Recep ÇAN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
" çerez temin edilir.

mi GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■m

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Bak Bi! Cafe’de 
Hamburger yediniz mi? 

/fer Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Öze! Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine siparis alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Türkçde birçok anlamlı 
kelimeler vardı. Rahmetli 
anam nereden duyduysa sık 
sık söylediği sözler vardı. 
Bunlardan biriside; “gülerim 
kedinin çamaşır yıkamasına” 
idi.

Bu kelimeyi nerede kul
landığını araştırıdan. Ben 
çocukken Trabzon’daki 
evimizde ev işlerini yapan, 
pahmetli dedemin eve aldığı 
yetim kızlara söylerdi.

Bu kızların şimdi hayatta 
olduklarını düşünüyorum. 
Dedem bu kızları evlendirmiş 
çoluk çocuk sahibi olduk
larını duymuştum. Biz ev 
küçükleri bu kızlara hala 
derdik.

Neden bu kelimeyi söyler
di? Bu genç kızlar evde 
yemek yapmaktan her işi 
yapardı. Gençlerden birisi 
hafız nineme; ‘hafız hanım 
biram bu akşam yapılacak 
hamsili pilavı ben yapayım’ 
demiş.

Evet hamsili pilav sofraya 
gelince, dedem sormuş; ‘Bu 
hamsili pilavı kim yaptı?’ diye

Büyükannem ‘Gülten yaptı 
efendi’ demiş. Dedemde; 
‘Gülerim kedinin çamaşır 
yıkamasına’ demiş. Rahmetli 
annem de bu lafı unutmamış. 
Kızkardeşlerimin ve benim 
yaptığımız işleri beğen
mediğinde bu kelimeyi kul
lanılırdı.

Diyeceksiniz ki, spor yazarı 
niye bu cümleyi yazdı. Sakın 
demeyin ki; Bu ne pehriz, ne 
lahana turşuşu.

Evet spor yazarları 
Barboros Balmumcu, 
cumartesi günkü oynanan 
oyunu seyrettiğinde gördükü 
bu takımı çalıştıran hocaya 
rahmetli anamın sözünü 
söylüyorum; “Gülerim 
Gemlikspor’u çalıştıran 
Hoca’ya”

Sayın Hoca belki siz birşey 
kaybetmezsiniz (neyiniz varki 
ne kaybedeceksiniz) Gemlik 
bir senesini kaybetti. Siz 
sadece antranör olarak ala
cağının maaşa bakarsanız 
sizin düşünceniz Gemlikspor 
değilki.

Bir antranör kariyerini ken
disini kazanır. Siz bir takımda 
başarı kazanamazsanız sizin 
ilerideki iş için ne referan
sınız olur?

Kos kocaman bir hiç..
Belki bu sezon bu kulüpte 

kalırsınız ama beraber 
olduğunuz sayın Coşkun

Hoca’yı düşünmeniz gerekir.
Coşkun Hoca sizden çok 

çok üstün, kişiliği ve spor 
görüşü olarak sizin hocanız. 
Takımı siz iyi tanıdığız için, 
bütün iyi niyetiyle bu işi size 
bıraktı. Yaptığınız bazı hata
larda kibarlığı ve efendiliığin- 
den size birşey demedi.

Coşkun hocayla konuş
tuğunuzda, elinizde tut
tuğunuz , hiçbir zaman sizin 
eseriniz olmayan Genç 
Takımı met ettiniz.

Elinizdeki ATakım düzeyin
deki elemanları kadro dışı 
bırakmanız, transfer zamanın
da sizi tanıyan sporculara 
(kim diye sorarsanız isimleri
ni açıklarım) sıcak bak
madınız.

Pazar günü gençlerin 
bazılarına yer verdiniz. Buna 
mecburdunuz. Çünkü elinizde 
A Takımında oynayacak alter
natif futbolcu yok.

Tribünde Serdar, Orhan, 
Mehmet’ler sizi izliyor. Öteki 
izleyicilerde var. Ben sağ 
olduğum müddetçe eğer 
idareci olursam sizin arkanız
da kulübede bulunmam.

Sayın Başkanı bana aynen 
şunu söyledi. Ben vazifemi 
yapıyorum. Evet hangi konu
da karşına gitsek elimiz boş 
çıkmıyoruz. Öteki kulüpu bir 
araştır, ne göreceğinizi merak 
ediyorum Siz çalıştırdığınız 
takıma birşey veremezseniz, 
bazı kişiler futboldan 
küstürdüler, ama bu sizin 
umrunuzda değilki.

Gemlikspor sizin 
bilmediğiniz ve yapa
madığınız hocalık görevini 
öğretmen olarak devam edin. 
Hem Gemlik gençlerine, geri
den gelenlere yazık. Eğer 
koordinatör olarak bu işlere 
bakmış olsaydınız. Zaman 
zaman belli yaş grubundan 
gençler hala idman yapabilir
lerdi. Velileri dinlemenizi • 
isterim. Tabi sadece size 
yakın olanları değil.

Yönetim Kurulu’nun size 
bu vazifeyi verdiğine pişman 
olduğunu sanıyorum.

Zonguldak ve Samsun’daki 
iki maç için kadronuza 
aldığınız sporcuların oynadık
ları yerlere kimi monte 
ettiniz? Azerbeycan’a giden 
futbolcu yerine o mevkide 
kim var? İşte oynattığın 
Rıdvan’a sor, İsmail’e sor 
bakalım kendilerini beğen
mişler mi?

DEVAMI YARIN...



27 Nisan 2005 Çarşamba C32ES Sayfa İt)

Anne - Babalar Dikkat!
Türkiye'de her bin 
çocuktan 5'inde 
işitme problemi 
görülüyor. Yeni 
doğan bebeklerde 
işitme kaybının en 
geç 6 aylığa kadar 
tespit edilmesi ve 
işitme cihazıyla 
erken girişim, 
çocuğun konuşma 
ve lisan gelişimi 
açısından büyük 
önem taşıyor. Tedbir 
alınmayan işitme 
kayıpları ise, çocuk
ların konuşmaların
da gecikme doğur
manın yanı sıra 
sosyal ve duygusal 
problemlere yol 
açıyor. İşitme tara
ması programların
da kullanılan ve 
elektrofizyolojik bir 
ölçüm yöntemi olan 
ABR testleri, ody- 
olojik ve nörolojik 
teşhiste yaygın şek
ilde kullanılan en 
güvenilir metotlar
dan birisi olarak 
biliniyor.
Acıbadem 
Hastanesi Bakırköy 
ve Kadıköy Odyoloji 
Uzmanı Bengi Fişek,

Otistik çocuk sayısı 3 kat arttı
Anadolu Üniversite
si Engelliler 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. 
Gönül Kırcaali İftar, 
önceki yıllarda 500 
kişide 1 görülen 
otizm oranının 
150'de 1'e yük
seldiğini bildirdi. 
İftar,'otizmin beyin
sel gelişimle ilgili ■ 
bir bozukluk 
olduğunu belirterek, 
nedeninin henüz 
tespit edilemediğini 
söyledi.
Otistik çocukların 
başkalarıyla etk-

SATILIK \Z/£_Z_XX
Umurbey Polatkan

C iulılesi’nı/e restore eılilrniy, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tef : 513 96 83

İHA muhabirine yap
tığı açıklamada, 
konuşma ve lisan 
gelişimi açısından 
hayatın birinci 
yılının çok önemli 
olduğunu vurgula
yarak, 
"Tespit edilmediği 
takdirde, hafif dere
cedeki işitme kaybı 
veya tek bir kulakta
ki işitme kaybı bile 
çok ciddi sonuçlara 
yol açıyor. 
Araştırmalara göre, 
tek kulağında işitme 
kaybı olan 
çocuklar, normal 
işiten yaşıtlarına 
göre, 10 misli daha 
fazla akademik 
başarısızlık gös
teriyor ve okul hay
atında en az 1 sene 
geride kalıyor" dedi. 
İşitme kaybının 
erken dönemde 
tespit edilip, erken 
girişimle rehabilita
syonu sonucu, 
çocukların konuş
ma, lisan ve anlama 
yetenekleriyle 
kişisel ve sosyal 
yeteneklerinin daha 
iyi geliştiğinin 

ileşim içine 
giremediğini ve 
takıntılı- 
davranışlar 
sergilediğini 
anlatan İftar, 
"Bunun yanında 
çoğunda zeka 
geriliği saptandı" 
dedi.
İftar, otizmin 
şimdiye kadar 
tedavisi buluna- 
madiğini ifade 
ederek, eğitimle iler
lemenin sağlan
abildiği bu çocuk
lara yönelik uygu
lanacak erken

araştırmalarla tespit 
edildiğini belirten 
Fişek, işitme kay
bının erken belirlen
mesi için tasarlanan 
işitme taraması pro
gramlarının bu açı
dan çok önemli 
olduğunun altını 
Çizdi.
İŞİTMENİN 
ÇOCUĞUN 
HAYATINDAKİ 
ÖNEMİ
Odyoloji Uzmanı 
Fişek, tarama pro
gramlarında kul
lanılan 'Otoakustik 
Emisyon ve ABR 
testleri' sayesinde, 
ailelerin fark etmek
te zorlanabileceği 
çok hafif, hafif ve 
orta derecedeki 
işitme kayıplarının 
tespit edilebildiğini 
anlatarak, 

eğitimin son derece 
önemli olduğunu 
bildirdi.
"Yeni verilere göre 
önceki yıllarda 500 
kişide bir görülen 
otizm oranı 150'de 
bire yükseldi" diyen

"Tarama test
lerinden geçmeyen 
hafif derecedeki 
işitme kayıplı 
çocuklar, konuşma 
çağına geldiğinde, 
yaşıtlarının konuş
ma düzeyine erişe- 
meyince, aileler 
farkına varmakta, bu 
da çocuğun lisan ve 
konuşma gelişi
minde 3-4; hatta 
bazen 7-8 
senelik bir kayıp 
oluşturmaktadır" 
diye konuştu.
Tarama program
larında 'Otoakustik 
Emisyon ve ABR' 
testlerinin kul
lanıldığını kaydeden 
Fişek, "ABR 
(Auditory Brainstem 
Response: İşitsel 
Beyinsapı 
Davranımı)

İftar, bunun otizmin 
yaygınlaşmasından 
mı yoksa tanıla
manın ilerlemesin
den mi kay
naklandığının tam 
olarak bilinmediğini 
söyledi.

kaybı için risk fak
törü taşıyor" diye 
konuştu. Odyoloji 
Uzmanı Bengi Fişek, 
ABR'nin sadece 
bebek ve çocuklar
da değil yetişkin
lerde de kul
lanıldığını belirterek, 
ABR gereken 
durumları şöyle 
açıkladı:
"- Metabolik bozuk
luklarda beyin sapı 
fonksiyonlarının 
değer
lendirilmesinde, 
- Beyin sapına bası 
yapan bir lezyonun 
ameliyatla çıkarıl
masından sonra, 
beyin sapı fonksiy
onlarının değer
lendirilmesinde, 
- İncelemede fark 
edilen; ancak 
CT veya MRI'da 
görülen lezyonlarla 
açıklanamayan 
nörolojik bozukluk
ların tespitinde, 
- Multiple skleroz 
gibi beyin sapını 
etkileyen dejeneratif 
hastalıkların tandar, 
olası bir işitme kay
bını ve takibinde." 
İşitme testi uygula
masının özellikle 
bazı özel durumlar
da kesinlikle gerek
tiğini kaydeden 
Odyoloji Uzmanı 
Fişek, risk faktör
lerini de şöyle
sıraladı:

"Bebeğin 48 saat 
veya daha fazla 
yeni doğan yoğun 
bakım ünitesinde 
kalması.
Herhangi bir 
sendrom bulgusu 
veya tanısı. İşitme 
kaybının aile yönün
den hikayesi. 
Kulak kepçesi 
veya kulak kanalının 
yapı bozuklukları. 
Hamilelik sırasında 
anneden geçen bir 
takım enfeksiyonlar. 
Doğumdan sonra 
geçirilen bazı enfek
siyonlar. Yüksek bil- 
lirubin değerleri 
(Yenidoğan sarılık 
değerlerinin yüksek 
olması).
Nörodejeneratif 
hastalıklar 
(Sinir sisteminin bir
takım rahatsızlık
ları). Kafa travması."

elektrofizyolojik bir 
ölçüm yöntemidir. 
Odyolojik ve nörolo
jik tanıda yaygın 
olarak kullanılan en 
güvenilir metotlar
dan birisidir" dedi. 
Fişek, ABR uygula
ması konusunda 
da şunları

söyledi: 
"Bu yöntemde, 
işitme sinirinden 
beyin sapı yollarına 
kadar uzanan 
bölgede, kulaklıklar
dan verilen işitsel 
uyarana karşı elde 
edilen elektriksel 
aktivitenin kaydı 
yapılır. Bu kaydın 
yapılabilmesi için, 
başa yapışkan bant
larla veya suda 
çözülebilen 
pastayla elektrotlar 
yapıştırılır.
Kulaklıklar takılarak, 
hastaya işitsel 
uyaran gönderilir. 
Bu uyarana 
cevap olarak 
aldığımız 
elektriksel dalga 
boyları ABR'dir. 
ABR'nin varlığı, 
sesin algılan
masının gösterge
sidir." 
YETİŞKİNLERDE DE 
KULLANILIYOR 
ABR'nin, yeni 
doğanların işitme 
taramasında, işitme 
kaybı olduğu belir
lenen bebeklerin 
veya çocukların 
işitme eşiklerinin 
belirlenmesinde, 8. 
sinir (işitme siniri) 
ve işitsel beyin 
sapındaki problemin 
yerini belirlemede 
kullanıldığını ifade 
eden Fişek, 
"Uygulaması kolay 
ve hiçbir şekilde 
katılım gerek
tirmeyen bu test, 
riskli bebek 
grubunda en az 
3 yaşına kadar, 
her 3-6 ayda bir 
öneriliyor. 
Çocuğun risk altın
da olup olmadığı da 
hamilelik, doğum ve 
aile hikayelerinden 
belirleniyor. İstatis
tiklere göre, yeni 
doğanların yüzde 5- 
10'u, ilerleyen veya 
geç dönemde ortaya 
çıkabilecek işitme
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Yüksek sesli müzik akciğerlerinizi söndiirebilir
Müzik bir taraftan, 
depresyon, panik 
atak, Parkinson, 
Alzheimer, epilepsi, 
stres, otizm, madde 
bağımlılığı gibi pek 
çok psikiyatrik ve 
nörolojik hastalıkta, 
doğum ve kansere 
bağlı ağrılarda, 
beyin travmalarında 
ve bir çok organik 
rahatsızlığın 
tedavisinde başarı 
ile uygulanırken, 
diğer taraftan 
uygun olmayan 
şartlarda dinlenen 
müzik bir çok rahat
sızlığa ve hastalığa 
davetiye de çıkara
bilmektedir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, uygun 
olmayan müziğin

•TUTKU GEL BOLU - ROBOTLARSINEMASI’NDA lwOVILAI\
BU HAFTA Pez. Tel: 5136406

. ATLAS HALKA2-ROBOTLAR-GELİBOLU
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

zararlarını Mynet 
okurları yazdı.
Yüksek sesli müz
iğin etkileri
Yüksek sesle dinle
nen müziğin 
sağlığımız üzerine 
olumsuz etkileri 
olduğu eskiden beri 
bilinir. Bunların 
başında işitmede 
azalma, kulak 
ağrısı, kulak çınla

ması, yorgunluk, 
sinirlilik, uyku 
bozuklukları gibi 
kulak ve sinir 
sistemini 
ilgilendiren 
yakınmalar gelir. 
Araştırmalar, bir 
çok kere 85 
desibelden yük
sek seslerin 8 
saatten fazla 
dinlenmesinin 
kalıcı sağırlığa 
neden olabile
ceğini ortaya 

koymuştur. 
Dinleyiciler, rock 
müzik konser
lerinde 105 desi
belden daha yüksek 
seslere maruz kalır
lar.
Laboratuar deney
lerinde de, yüksek 
volümlü hard rock 
müziğin bazı bitki
lerin ölümüne 
neden olduğu, buna 

karşılık yumuşak 
klasik müziğin ise 
aksine bitkilerin 
büyümelerini hız
landırdığı göster
ilmiştir.
Akciğeriniz 
sönebilir 
Son yıllarda, heavy 
metal, hard rock 
gibi yüksek sesli 
müzik dinleyen
lerde ortaya çıktığı 
saptanan bir rahat
sızlık ise tıp dilinde 
pnömotoraks ismi 
verilen durumdur. 
Bugüne kadar bir 
çok kişide yüksek 
sesli müziğe bağlı 
pnömotoraks 
geliştiği 
bildirilmiştir.
Bunların çoğu, bir 
rock konserinde ve 
gece kulübünde 
hoparlörlerin 
hemen yakınında 
bulunan gençlerde, 
bazıları ise 
arabasında müzik 
dinleyen kişilerde 
ortaya çıkmıştır. 
Pnömotoraks 
nedir?
Pnömotoraks, 
akciğer içinde bulu
nan havanın 
akciğer zarları 
arasına geçmesiyle 
oluşur. Akciğer 

zarları arasında 
biriken hava da, 
akciğeri sıkıştırarak 
onun sönmesine ve 
solunumun bozul
masına yol açar.
Pnömotoraksın 

başlıca belirtileri, 
ani başlayan nefes 
darlığı ve göğsün 
yan tarafında bıçak 
batar tarzda bir 
ağrıdır. Bazı kişil
erde kuru bir 
öksürük de olabilir. 
Şiddetli patlamalar 
sırasında da olduğu 
gibi, yüksek sesli 
müziğin akciğer 
çevresinde basınç 
değişikliklerine 
neden olarak hava 
keseciklerinin yırtıl
masına ve 
içlerindeki havanın 
akciğer zarları 
arasında toplan
masına yol açtığı 
düşünülmektedir. 
Uzun boylularda 
risk yüksek 
Pnömotoraks riski, 
uzun boylu, zayıf 
gençlerde ve sigara 
içenlerde daha 
fazladır. Ayrıca, 
amfizem, kronik 
bronşit, astım, 
sarkoidoz ve 
fibrozis gibi nefes 
darlığına neden 

olan hastalığı olan
lar da yüksek risk 
altındadır.
Pnömotoraksın 
tedavisi
Küçük pnömotorak- 
slar istirahatla 
kendiliğinden 
düzelirse de, hava 
kaçağının fazla 
olduğu durumlarda 
akciğer zarları 
arasındaki havanın 
bir iğne ile ya da 
göğüs boşluğuna 
tüp takılarak 
boşaltılması 
gerekir. Özel 
durumlarda, 
akciğerdeki yırtığın 
cerrahi girişim ile 
düzeltilmesi 
gerekir.
ÖNERİLER 
Pnömotoraks için 
risk grubunda olan
ların, yani uzun 
boylu, zayıf yapılı, 
sigara içenler ile 
astım, kronik 
bronşit, amfizemli 
hastaların heavy 
metal ve hard rock 
konserlere git
memeleri, gitseler 
bile hoparlörlerden 
uzak durmaları, ev 
ve arabalarında 
yüksek sesli müzik 
dinlememeleri 
önerilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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 11 86
İlçe Seç. Md. 5Î3 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

j
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

T*

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 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

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

27 Nisan Çarşamba 
Veziroğlu Eczanesi 

Eşref Dînçer Mh. Irmak Sok 

Tel: 513 03 75

GEMLİK

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2116 

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 GEMÇİK 

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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Gemlik Gübre’de toplu
sözleşme bugün başlıyor

Peterol - İş 
Sendikası ile 
KİPLAŞ arasında 
bugün İstanbul’da 
toplu iş görüşmeleri 
başlıyor.
Petrol İş Bursa 
Şube Genel 
Sekreteri Efrahim 
Tümer, 350 işçiyi 
ilgilendiren toplu 
sözleşme 
görüşmeleri 
başlangıcında iş

Derneklere Uyarı
5253 sayılı 
Dernekler 
Kanunu'nun 19 
uncu maddesi ve 
dernekler 
Yönetmeliğinin 84 
üncü maddesi 
uyarınca her yılın 
Nisan ayı sonuna 
kadar dernek birlik
lerin yönetim kuru
lu başkanları 
tarafından dolduru
larak mülki idare 

verenin iyi niyetine 
inandığını 
belirterek, sözleş
menin kısa sürede 
anlaşmayla 
konuşlanmasını 
istedi.
Petrol-İş Sendikası 
Genel Merkezinin 
bulunduğu İstanbul 
Altunuzade de 
toplanacak olan 
taraflar ilik oturumu 
bugün yapacaklar.

amirliğine verecek 
olmaları nedeniyle 
geç kalınmaması 
istenirken 
şubelerin beyan
namelerini bağlı 
bulundukları 
dernek merkezler
ini verebilecekleri 
açıklandı.
Belirtilen süre 
içinde beyan
namelerini ver
meyenler Dernekler

Kanunu'nun 32 inci 
maddesinin (I) ben
dine göre idari para 
cezasıyla; beyan
namelerini bilerek 
gerçeğe aykırı 
olarak verenler ise 
Dernekler 
Kanunu'nun 32 inci 
maddesinin (İ) ben
dine göre ağır 
para cezasıyla 
cezalandırılacakları 
bildirildi.

Uzayda yaşam izleri
Bilim adamları Titan 
gezegeninin atmos
ferinde ilginç 
tespitlerde bulun
du..
Cassini uzay aracı, 
Satürn'ün en büyük 
uydusu Titan 
yakınından son 
geçişinde, uydunun 
üst atmosferinde 
kompleks organik 
maddelerin bulun
duğunu saptadı. 
Bilim adamları, 
hidrokarbonun basit 
biçimi metan ve 
azotun Titan'ın 
atmosferini oluştur
duğunu biliyordu, 
ancak son uçuşta 
kompleks organik 
maddelerin bulun
masını sürpriz 
olarak karşıladılar.
Michigan Üniversite- 
si'nden Prof. Hunter

Waite, Titan'daki 
kompleks karbon 
döngüsünün üst 
atmosferdeki rolünü 
değerlendirmeye 
başladıklarını 
söyledi.
Bilim adamları, 
Titan'ın atmosferinin 
Dünya'nın 
başlangıçtaki haliyle 
benzer olabile
ceğine inanıyorlar. 
Bu çalışmanın, 
yerkürede yaşamın 
nasıl başladığına 
ilişkin ipuçları vere
bileceği düşünülü 
yor.

İnsansız uzay 
uçuşlarında 3 milyar 
400 milyon dolarla 
en büyük proje olan 
ve 1997'de fırlatılan 
Cassini-Huygens, 
adını, 350 yıl önce 
Titan'ı keşfeden 
Felemenkli gökbil-’ 
imci Christiaan 
Huygens ile 
Satürn'ün halka 
aralığı ve 4 
uydusunu belirleyen 
İtalyan asıllı Fransız 
gökbilimci Gian 
Domenico 
Cassini'den 
alıyor.

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
LIK TECRÜBEM 
İ Z M E T İ N İZ O EY t

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ve Yönetim Kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etti.

“Gemlik artık kasaba hüviyetinden çıkacak”
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin’i makamında ziyaret ettiler. Akıt “Gemlik’in sorun ve planları hakkında, yeni yapılacak planlamalarda bizlerin de 
görüşlerinin alınmasını istedik. Büyükşehire her türlü katkıya hazır olduğumuzu söyledi.” dedi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
28 Nisan 2005 Perşembe gemlikkorfez@gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Emlak Vergisinde 
31 Mayıs son gün

2005 yılı emlak vergisinin birinci taksi- 
dinin son ödeme günü 31 Mayıs 2005 
salı günü sona eriyor. İlgiler emlak 
vergilerini son güne bırakmamak için 
bugünlerde ödemelerini hatırlatarak, 
bu yıl uzatma olmayacağını söylediler.

Haberi sayfa 7’de

Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sigortalılar, yeniden sağlık karnelerini Gemlik’ten alabilecek

Sağlık kame/eri için ADSL hattı bağlandı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.coin

Mal bulmuş gibi..
Orhan Veli ne demiş şiirinde..
“Beni bu havalar mahvetti...
Beni de yerel gazetelerde çıkan manşet* 

lar mahvediyor..
Neler oluyor bu dünyada?
Biz gazeteciler, olanları en yakından 

izleyen kişileriz.
izleriz yazarız, yorum katarız, görüş 

bildiririz.
Kimileri var kİ erişemedikleri konulanda 

ahkam keserler, ortalık karışıtırmaya 
çalışırlar..

Çalışsınlar, toplum onların ne yaptığını 
görüyor ve biliyor..

Bizim işimiz çömezlerin eline kaldı.
Onun için sapla samanı karıştırıyorlar.
Ağızlarını yüzlerine bulaştırıyorlar.
Meslek eliti neymiş bilmiyorlar., 
öğrenemezlerde..
Dün, hemşehri dernekleri yöneticileri 

toplanmışlar, benim bir yazım için açıkla
ma yapmışmal.. Yaparlar ya!

Kime yapmışlar, ilçedeki bir gazeteye.. 
Neden bizim gazeteye yapmaya cesaret 
edememişler.. Yazıyı ben yazdım..

O gazete de ‘mal bulmuş mağribi’ gibi 
sarılmış açıklamaya.

Adamlar beni kötüleyecek bir malzeme 
buldular mı nasıl da seviniyorlar ha!

Sevinsinler sevinler...
Dedim ya, bu işler çömezlerin eline kaldı..
Biz nelerini gördük.
Allaha şükür kafamız sağlam, elimiz 

kalem tutuyor. Haklarından eliriz.
BjBekleyin yanıtı gelecek..

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığınca kapatılmasından sonra SSK’lılara 
Gemlik’ten verilen sağlık karnelerinin verilme işlemi iptal edilmişti. AK Parti 
İlçe Başkanlığınca başlatılan girişimler sonuç verdi ve Telekom’un ADSL 
hattı bağlantı sorununu da giderilince artık karneler Gemlik’ten verilebilecek.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, SSK 
Hastanelerinin 
kapanması 
nedeniyle, sağlık 
karnelerinin 
Gemlik’den veril 
meşinin iptali 
üzerine başlattık
ları çalışmaların 
sona erediğini, 
TELEKOM’un 
ADSL sorunun 
giderdiğini 
söyledi. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

HAÇIN
ZEBERCET 
COŞKUN’un 

ÖDÜLLÜ 
ROMANI

YAKINDA
GAZETEMİZDE

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, sorunların giderildiğini 
SSK’lılara yeniden sağlık karnesi verilmeye başlanacağını söyledi

Bağ^Kur Sanayi ŞiteşEne gfe yolu
Bağ-Kur Sanayi 
Site’sinden Gemlik’e 
gelebilmek için kilo
metrelerce yol gitme 
ye gerek kalmayacak. 
Yeni yol, Karayolları 
siloları yanından 
çevre yoluna 
bağlanacak. Hab.4’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sabrın sonu selamet mi?
Türk milleti ya çok sabırlı ya da Büyük Usta 

Aziz Nesin’in üzerine basa basa vurguladığı 
gibi çoğunlukla aptal.

Ben gerçekleri göz ardı ederek ilk sapta
manın doğru olmasını yürekten istiyorum.

Ancak kadere boyun eğen sabır anlayışı 
ülkeyi doğru yerlere taşımıyor.

Gemlik’te ticaretle uğraşanjdminle 
konuşsam işlerin iyi gitmediğinden yakınıyor.

Bu nasıl büyüme diye sorüyor, sorguluyor.
Manavda satılan iri iri çilekler gibi “bu 

büyüme de hormonlu mu?” yoksa diyor?
İş yok.
İşsizlik çok
Öyle bir ekonomi ki taraflarından memnun 

olanı yok.
Bir tek iktidar ekonominin genel gidişatın

dan memnun.
Geri kalan işçisi, memuru,sendikası,işve 

reni, esnafı, bankacısı,avukatı, eczacısı,doktoru 
öğretmeni memnun değil.

Bu nasıl iş?
Böyle bir şey olabilir mi?
Umutsuzluk, karamsarlık yurttaşın üzerine 

kabus gibi çökmüş.
Sahile inip, otobüse binip, pazara çıkıp yurt

taşlara bir dokunsan bin ah işitiyorsun.
Belediyeden giriyor, işsizlikten çıkıyor.
Belediye denince, Gemlik Belediyesi geçen 

gün yazıma olumlu anlamda konu ettiğim 
balıkçıların salaş lokantalarını kapatmış.

Kapatmak doğru bir çözüm mü?
Daha akılcı ve İsa’yı da Musa’yı da memnun 

edecek bir uygulama yapılabilirdi.
Umarım Belediye Başkanı da çözüme ulaş

mak için vakit kazanmak amacıyla balıkçıların 
ızgaralarını söndürmüştür.

Yakında iyi haberlere ulaşırız ve Gemlik 
adına seviniriz.

Belediye denince başka bir konu daha var. 
Geçen gün bizim gazetenin de manşetiydi.
Yıkımına karar verilen şu açık çarşının duru

mu..
Sahi orası ne olacak?
Yıkılması için daha ne bekleniyor?
O bölge gece ve gündüz korku tüneline 

döndü.
Garip garip seslerin geldiği tuhaf tuhaf 

insanların yaşadığı bir mekan oldu.
Alınacak bir önlem yok mu..
Kasası parayla dolu olan belediye yıkım 

çalışmalarını neden başlatamıyor?
Madem yıkım gecikecekti, oradaki esnaf 

apar topar yeni çarşıya niye gönderildi?
Hiç olmazsa yaklaşmakta olan yaz sezonunu 

geçirşeydiler.
Yok yok, Türkiye’de kötüye giden bir şeyler 

var.
Bunların tümü de kolayca sığındığımız gibi 

dış kaynaklı mihraklarca tezgahlanmıyor.
ı Önemli bir bölümü içerideki “idarecilerin” 
I idare edemeyişinden kaynaklanıyor.

Acilen, eğitimli, toplumsal eğilimli, nitelikli, 
çelik yürekli yöneticiler aranıyor.

Nikah memurunun evlenen çiftlere yönelttiği 
gibi “hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, 
toplumun yüksek menfaatleri îçin “evet”ya da 
“hayır”diyecek yöneticiler yetişmedikçe ve iş 
başına gelmedikçe ülke olarak da Gemlik 
olarak da daha çok bekleriz ..

Sabır..
Sabreden derviş muradına erermiş..
Ya derviş sabredecek muradına erecek.
Ya da sabredenin sabrı taşacak, bendine 

sığmayıp sel olup akacak.

İl genelinde yapılan orta dereceli okullar deneme sınavı sonuçları açıklandı.

I

İkincisi Celal Bayar'dan
Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Sezer, İl Genelinde sayısal'da İl İkincisi
sözelde il dokuzuncusu oldu. Gemlik birinicisi ise aynı okuldan Elif Boncuk oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İl genelinde yapılan 
Orta dereceli 
okullar deneme 
sınavı sonuçları 
açıklandı.
İlçe genelinde Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi büyük başarı 
kazandı.
İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere 
göre, Celal bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Özlem 
Sezer, sayısal'da İl 
İkincisi olurken, 
Sözel'de il 
üçüncüsü oldu. 
8 Nisan 2005 tari-

hinde İl genelinde 
132, ilçede 7 orta 
öğre nim okulunun 
katılımıyla yapılan 
deneme sınavların
da, ilçe genelinde 
11. sınıflarda Celal 
Bayar ilk sırayı aldı. 
Gemlik Lisesi ikin
ci, İmam Hatip 
Lisesi üçüncü, 
Umurbey Celal 
Bayar S.M. Lisesi 
dördüncü, Anadolu 
Tic. ve Tic. Meslek 
Lisesi beşinci, 
Anadolu Meslek ve 
Kız meslek Lisesi 
altıncı, Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek 
lisesi yedinci sıraya 
yerleştiler.

Uğur KOŞ 10/A 
İlçe 2. si İl 9.

Özlem SEZER 9/B Sayısal İl İkincisi 
Sözel İl Dokuncusu oldu

Said SÖNMEZ 9 ZA

F( w

Başak FİDAN 11 / B
Elif BONCUK 10/A 

İLÇE BİRİNCİSİ
Aytaç TÜFEKÇİBAŞl 

SAYISAL İL 35.
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Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sigortalılar, yeniden sağlık karnelerini Gemlik’ten alabilecek

Şişlik karneleri için ADSL hattı bağlandı
SSK Hastanelerin Sağlık Bakanlığınca kapatılmasından sonra SSK’lılara Gemlik’ten verilen sağlık 
karnelerinin verilme işlemi iptal edilmişti. AK Parti İlçe Başkanlığınca başlatılan girişimler sonuç verdi 
ve Telekom’un ADSL hattı bağlantı sorununu da giderilince artık karneler Gemlik’ten verilebilecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

SSK'lı çalışan ile 
emeklilerinin fay
dalandığı Sağlık 
Karnesi'nin 
yeniden 
Gemlik'ten veril 
meşine 
başlanacak.
Konu hakkında 
bilgi veren AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Bursa Telekom 
Başmüdürlüğü ile 
yapılan görüşme 
ler sonucunda 
ADSL cihazının 
önümüzdeki hafta 
başında Sahil 
Devlet 
Hastanesi'nde 
ayrılan yere 
takılacağını 
müjdeledi. 
SSK 
Hastanelerinin 
Sağlık 
Bakanlığı'na devir 
edilmelerinden 
sonra durdurulan 
sağlık karnelerin 
Gemlik’ten veril 
mesi işlemine 
özellikle emekli

İlaç kuyruklarından kurtulan SSK’hlar, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinhden 
sonra ilçemizden verilen sağlık karnelerini alamaz olmuşlardı. Girişimler olumlu sonuç 
verince dün SSK’hların sağlık karnelerinin Gemlik’ten verileceği bildirildi.

işçilerden büyük 
tepki gelmişti. 
Soğuk hava 
koşullarında 
Bursa Altıparmak 
Bölge 
Müdürlüğü’ne git
mek zorunda 
kalan yaşlı 
emekliler, durum

dan şikayetçi 
olarak sağlık kar
nelerinin yeniden 
Gemlik'ten ve 
rilmesi için giri 
şimlerde bulunul
masını istemiş 
lerdi.
Konuyu Bursa 
Miljetvekilleri'ne 

aktaran AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yapılan girişimler 
sonucunda iki 
eleman ile yer 
tahsisini çözüme 
kavuşturulmasını 
sağlamıştı. 
Her işlemin 

halledilmesinin 
yanı sıra ADSL 
cihazına takılan 
sağlık karnesi 
verme işlemi, 
Türk Telekom'dan 
gelen haber ile 
çözüme kavuştu
rulmuş oldu. 
AK Parti İlçe

Başkanı Enver 
şahin, yaptığı 
açıklamada, 
cihazın 
önümüzdeki hafta 
başında Sahil 
Devlet 
Hastanesinde 
ayrılan yere 
monte edilerek 
sağlık karnesi 
verme işlem
lerinin tekrar 
başlatt acağı 
müjdesini verdi.

HAÇİN
Zebercet 

COŞKUN’un 
ödül kazanan

romanı

Bursa da öğrencilerin kavgası kanlı bitti
Bursa’mn Hürriyet 
semtinde, ilköğretim ve 
lise öğrencilerinin kav
gası kanlı sonuçlandı. 
Kavga eden ilköğretim 
öğrencileri, lise öğren
cisi ağabeylerine birbir
lerini şikayet edince 
olanlar oldu. 17 yaşında
ki T.Ç. yaşıtı L.A.'yı 
kalbinden bıçakladı. 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne 
kaldırılan L.A.'mn duru
munun ciddi olduğu 
bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü' 
nden alınan bilgiye göre 
olay dün saat 12.00 
sıralarında İstiklal 
Mahallesi Kale 
Caddesi'nde meydana 
geldi, iddiaya göre,

Hürriyet İlköğretim 
Okulu 8. sınıf öğrencileri 
O.A. (15) ile B.P. (14) 
kavga edip küfürleştiler. 
Daha sonra O.A., 
Hürriyet Endüstri 
Meslek Lisesi 
Endüstriyel Mekanik 
Bölümü'nde eğitim 
gören L.A.'ya (17), B.P. 
ise Çıraklık Okulu'nda 
eğitim gören dayısının 
oğlu T.Ç.'ye (17) durumu 
anlattı. L.A. bir süre 
sonra karşılaştığı B.P.'yi 
tartaklayarak, komşusu
nun çocuğu olan 
O.A.'ya bir daha dokun
mamasını istedi. Daha 
sonra B.P. bir kez daha 
dayısının oğlu T.Ç.'ye 
giderek L.A.'yı şikayet 
etti. T.Ç. de yanına aldığı

"kelebek" diye tabir
edilen bıçakla L.A.'yı 
bulmaya gitti.
Taraflar Kale 
Caddesi'nde karşılaşın
ca kavgaya tutuştu. 
Çıkan kavgada T.Ç. 
yanında bulundurduğu 
bıçakla L.A.'yı kalbinden 
bıçakladı. Ağır 
yaralanan talihsiz 
öğrenci vatandaşların 
çağırdığı "112 Acil 
Yardım"ekibince 
Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ameliyata alı
nan L. A.'nın hayati 
tehlikeyi atlamadığı ve 
durumunun da kötüye 
gittiği belirtildi.
Bu arada olayın ardın
dan harekete geçen

Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi ekipleri, 
T.Ç. ile olaya neden 
olduğu iddia edilen ve 
kasten yaralama suçun
dan kaydı bulunan 
B.P.'yi gözaltına alındı. 
Anne ve babasının 
ayrıldığını ve son gün
lerde moralinin çok 
bozuk olduğunu 
söylediği öğrenilen T.Ç., 
"Annemin başka biriyle 
evlendiğini duyunca 
sinirlerim çok bozuldu. 
Ne yaptığımın farkında 
bile değilim. Çok piş
manım" dediği öğrenildi. 
Olayla ilgili soruştur
manın çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

İncirlik
Hükümet İncirlik’in ABD’nin 
“Lojistik Merkezi” olmasına 
izin verecekmiş.
Dindar geçinenler, din 
kardeşlerimizin ocağına incir 
dikmek için ABD’ye nasıl izin 
verirler ki?



Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’nden 
Gemlik'e kısa 
yoldan gelebilmek 
için çözüm 
bulundu.
Bağ-Kur Sanayi 
Sitesinin arka kıs
mından yapılacak 
olan yol köprülü 
kavşak'a bağla
narak çevre yolu
na çıkış 
sağlanacak.
Yalova yolunun 
çift şeritli yapımın
dan sonra 
ilçeye çıkış yap
mak isteyen 
esnaf, Cihath Köyü 
mevkiinden 
dönüş yaparak 
tekrar geri dönüy
orlardı.
3 Kilometre gidiş 
ve 3 kilometre 
geliş olarak 
fazladan yol ket 
eden esnaf uzun 
yıllardan berin 
sorunlarına çözüm 
aramak için çal
madık kapı bırak
madılar.
Projesi önce 
Umurbey Belediye 
Meclisinde onay
lanan yol, daha 
sonra Büyükşehir

Meclisinde kabul 
edilerek Umurbey 
Belediyesine gön
derildi.
Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi’nin arka kıs
mından başlaya
cak ve Karayolları 
deposunun yanın
dan köprü yoluna 

bağlanacak olan 
çıkış yolunun 
önümüzdeki gün
lerde Umurbey 
Belediyesi tarafın
dan belirlen
mesinin ardından 
Karayolları tarafın
dan yapılacağı 
öğrenildi.

Sanayi sitesinin 
arka kısmında 
bulunan zeytinlik 
sahibinin de 
onayı alınarak 
hazırlanan proje 
çalışmalarına 
Mayıs ayı içinde 
başlanacağı 
öğrenildi.

Bursa ve 
ilçelerinde en iyi 
çim saha olarak 
bilinen Gemlik 
Atatürk stadının 
çimleri tehlike 
sinyalleri veriyor. 
23 Nisan etkinlik
leri nedeniyle 
yapılan bilinçsizce 
yer belirleme 
kireçleri yeşil çim
lere büyük zarar 
veriyor.
Bilinçsizce yapılan 
kireçleme sonu
cunda saha içinde 
yer yer yanmalar 
gözlenirken İlçe

Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
ellerinde gübre 
bulunmadığı için 
önlem alamadık
larını söylüyor. 
Kireçleme 
nedeniyle yanan 
çimenlerin vakit 
geçirilmeden 
gübreleme işlem
ine başlanması 
gerektiğini ifade 
eden Arıkan, yak
laşan 19 Mayıs 
gösterileri içinde 
tahsis edilecek 
olan sahanın 
dikkatlice kireçlen
mesini istedi.

‘Gemlik artık kasaba hüviyetinden çıkacak’
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, 
Gemlik'in artık 
kasaba 
hüviyetinden 
çıkarak, Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
nimetlerinden 
yararlanacağını ve 
Bursa'nın dışa 
açılan penceresi 
olacağını bildirdi. 
Bursa Haber Ajansı 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi 
Odası(GTSO) yöne
tim kurulu üyeleri, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
makamında ziyaret 
etti. Kısa süre önce 

gerçekleştirilen 
kongre ile işbaşına 
gelen GTSO 
üyeleriyle sohbet 
eden Başkan 
Hikmet Şahin, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası'na 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
her türlü desteğe 
hazır olduklarını 
belirtti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetim kurulu 
üyeleri da çalış
malar hakkında 
Başkan Hikmet 
Şahin'e bilgi verdi. 
Ziyaret sonrası bir 

açıklama yapan 
Kemal Akıt, 
"Görüşmede 
Gemlik halkının 
Büyükşehirli 
olduğunu ve 
Sayın Şahin'in 
bizim de 
başkanımız 
olduğunu dile 
getirdik.
Dolayısıyla 
Gemlik'teki sorun
lar ve planlar 
hakkında, yeni 
yapılacak planla
malarda bizlerin de 
görüşlerini alınması 
ricasında bulunduk. 
Büyükşehir’e her 
türlü katkıyı yap
maya hazır olduğu

muzu bildirdik" 
diye konuştu.
Başkan Şahin'in de 
kendilerini çok 
sıcak bir şekilde 
karşıladığını ve 
daima omuz omuza 
yardımlaşma içinde 
olacaklarını vurgu
ladığını anlatan 
Akıt, şunları 
kaydetti:
"Gemlik olarak 
kasaba 
hüviyetinden çıkıp, 
Büyükşehir'in 
büyük nimet
lerinden biz de isti
fa edeceğiz. Bizim 
de büyük 
katkılarımız olacak. 
Bir serbest bölgem

iz limanlarımız, 
büyük potan- 
siyelmimiz var. 
Biz Gemlik olarak 

Bursa'nın yanı sıra

Eskişehir ve 
Ankara'nın da 
dışa açılan 
penceresiyiz." dedi. 
BHA
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2004-2005 öğretim yılı Okullar arası Yıldızlar Belediye başkanlığı futbol turnuvası devam ediyor.

Sri»» froıl gençleri gfe iril» ar
Seyffettin ŞEKERSÖZ 
2004-2005 öğretim 
yılı Okullar arası 
Yıldızlar "Belediye 
Başkanlığı Futbol 
Turnuvası" devam 
ederken Başkan 
Turgut, futbolcuları 
yalnız bırakmıyor. 
İlçe stadında 
oynanan maçları 
takip eden Başkan 
Turgut'a geleceğin 
yıldız futbolcu 
adayları çiçekle 
teşekkür ediyorlar. 
Tam saha oynanan 
ve tribünlerin 
desteğiyle heye
canlı maçlar 
çıkaran gençler, 
öğrenci taraftar
larından büyük 
alkış 
alıyorlar.
Turnuvanın dün 
yapılan maçlarında 
A grubunun iddialı 
takımı 11 Eylül, 
ilk maçını kaybe
den Cumhuriyet 
İlköğretim'i 4-2 
yenerek turnuva 
dışında bıraktı. 
B grubunun iddialı 
takımı Şükrü 
Şenol ise ilk maçta 
aldığı galibiyete 
bir yenisini daha 
ekleyerek Ali 
Kütahya İlköğre
tim'i 4-2 
yenmeyi başardı. 
Günün üçüncü 
maçında ise C 
grubunda 
mücadele eden 
Lale-Kemal 
Kılıç ile Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim 
okulları yenişe- 
meyerek 
1-1 berabere kaldı.

Bursa Osmangazi Nüfus 
Müdürlüğünden aldığm Nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Haşan NAZLI

IJiUW<©W> .
1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00

Serbest Kürsü
'i

İbrahim BABÜR

Emekli PTT Müdürü 
Giritte Yaşanmış Olaylar -1 

Mustafa Gün’den dinlediğim bir olay 
Babamlar Girit’in Gurne köyün- 

dendirler. Köydeki tapulu tarlalarımızı 
Rum köylüler otlak olarak kullanıyorlar
mış. Günün birinde babamı eski köy 
komşusu bir Rum’un aradığını iş dönüşü 
haber vermişler.

Yarın tekrar geleceğimbeni beklesin 
demiş.

Babam Rum’u beklemiş ve buluş
muşlar. Hoşbeşten sonra Rum köydeki 
tarlalarımızı yarıya tahıl ekmeyi teklif 
etmiş. Körün Allah’tan istediğibir göz, 
onun verdiği iki göz örneği. Babam bizim 
yerlerden başka amcam İsmail Gün’ün 
yerlerini de ekmesine olur vermiş.

Kahvede konuşmaları dinleyen aynı 
köylü Mazlum ve İbrahim adlı kardeşler de 
‘ bizimkileri de ek’ diyerek onlar da 
Rum’larla anlaşmışlar. (Bu kardeşler 
mübalede Manisa’ya yerleşmişler)

Bizimkiler ortaklığa çok sevinmişler.
Rum tarlalara buğday ekmiş. Babam 

yaz başında ekinleri gezmiş. Tarlaların 
dinlenmiş olmasından yeşil rengi kuvvet
ten siyaha dönmüş adeta. Başa ların iril
iğinden, tanelerin doluluğunudan boyun
ları aşağıya bükülmüşmüş. Ekinler eğik 
başları ile esen yelde deniz gibi dal
galanıp duruyormuş uzaklara doğru.

Rumun kendi tarlasına ektiği ekinler 
ara verilmeden ekilmiş olmasından boy
suz ve başakları küçükmüş. Yan yana 
getirildiğinde , bizim ekinlerin başakları 
orta parmak, onunkiler serçe parmak 
kalırmış yanlarında.

Yaz gelmiş ekinler biçilmiş, harmanlar 
dövülmeye başlanmış. Babam Halil, 
amcam İsmail, Mazlum ve İbrahim 
kardeşler anlaşıp Rum’un harmanına git
meyi kararlaştırmışlar. Yanlarına ikişer 
çuval alarak eşeklerine binmişler ve buğ
day alma çoşkusu içinde yola çıkmışlar. 
Harman yerine vardıklarında vakit öğle 
imiş. Rumu harmanın yambaşındaki 
ağacın gölgesinde karısı ile yemek yerken 
buluşmuşlar. Hatır sorma sonu Rum 
onları yemeğe davet etmiş. Arcak domuz 
eti kullandıklarından, davete teşekkür edip 
katılmışlar.

Başka bir ağacın altında oturup 
getirdikleri azlıkla karınlarını doyurmuşlar. 
Babam karnını doyurduktan sonra etrafta 
dolaşırken Rum’un bizim ekinlerle kendi 
ekinlerini karışık yığdığının ayırdına var
mış. Babam kötü niyeti sezince bozulmuş.

Harmanda dönen öküzlerin arkasındaki 
döğende oturan Rum’un yanına gitmiş.

- Ekinleri niye karışık yığdın? Senin 
ekinle bizimkiler bir mi? Biz böyle mi 
konuşmuştuk?

Rum cevap verememiş öylece kalmış. 
Babam:
- Sen bize oyun oymaya kalkarsan, 

Allah’a yemin ederim, harmanı ateşe verir, 
harmandan dışarı çıkmaya fırsat bula
mazsın. Deyince Rum, iki elini başının 
yanlarına vurarak.

- Ah panayiyan, ah panayiyan (Ah tan
rım)

Şeklinde dövünmeye başlamış. Daha 
sonra ben sizin hakkınızı vereceğim söz
leri ile ortalık yatışmış.

DEVAMI YARIN
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Ingiltere Prens Charles’ ın ABD, İran’ı da
kral olmasını istemiyor

İngiltere'de, Prens 
Charles ve Camilla 
Parker'ın düğünün
den sonra yapılan 
ilk kamuoyu 
araştırması, halkın 
yüzde 39'unun 
Kraliçe II. 
Elizabeth'den 
sonra, oğlu 
Charles'ın yerine 
Prens VVilliam'ın 
kral olmasını iste
diğini ortaya 
koydu.
Halkın sadece 
yüzde 31'inin veli
aht Prens 
Charles'ın 
annesinin ardından 
kraliyet tahtına 
oturmasını istediği
ni gösteren Times 
gazetesinin araştır
masına göre, 
halkın yüzde 
18'i de Kraliçe II. 
Elizabeth'in ardın

dan monarşinin 
son bulmasını 
istiyor.
Taht sırasında 
Charles'ın 
yerine VVilliam'ın 
öncelik almasını 
isteyenlerin oranı 
kadınlar arasında 
yüzde 48'e kadar 
yükseliyor.
Halkın yüzde 
12'sinin bu konuda 
kesin bir fikre 
sahip olmadığını

gösteren ankete 
göre, Charles ile 
Camilla'nın evlen
mesini onayla
mayanların oranı 
ise yüzde 13.
Halkın yüzde 24'ü 
bu evliliği 
onayladığını 
belirtirken, yüzde 
62'lik çoğunluk 
ise "bu evlilik 
beni hiç 
ilgilendirmiyor" 
yanıtını veriyor.

BAYRAM O G LU VN DAN
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
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

Kürtlerle vuracak
Amerika Birleşik 
Devletleri, kendi
sine boyun 
eğmediği için "hay
dut devlet" ilan 
ettiği ülkelere karşı 
operasyonlarını 
sürdürüyor. ABD 
İran da dahil olmak 
üzere Kürt kartını 
kullanarak 
Ortadoğu'yu 
karıştırmayı 
sürdürüyor.
Bugüne kadar 
birçok ülkede iç 
karışıklıklara ve 
savaşlara neden 
olan Amerika, İran'ı 
yıpratmaktan 
vazgeçmiyor.
Devrimden bu yana 
İran'ı hedef tahtası
na oturtan 
Amerika'nın, 
Bağdat'ta yaptığını 
Tahran için de plan
ladığı ifade ediliyor. 
İRANLI KÜRTLERİ 
DE EĞİTECEK 
Uranyum zengin
leştirme çabaları ve 
nükleer faaliyetleri
ni bahane ederek 
Tahran yönetimini 
köşeye sıkıştırmaya 
çalışan Amerika, 
bundan bir sonuç 
elde edemeyince 
farklı yöntemlere 
başvuruyor.
Amerika'nın, İran'ı 
zora sokmak için bu 
defa da Kürt kartını 
konuşturacağı belir
tiliyor. Amerika'nın 
bu amaçla da 
düğmeye bastığı 
kaydedildi. İddialara 
göre Amerika, İranlı 
Kürtleri Tahran 
yönetimine karşı 
eğitmeye başlıyor. 
ABD, sessizce İran'
daki Kürt grupları 
işbaşındaki

hükümete karşı eği
tip silahlandırıyor. 
Bağımsız kay
naklara göre; ABD, 
Irak'ta 10 bin kadar 
İranlı Kürt bulun
duruyor.
Amerika'nın şu ana 
kadar bunlardan 
birçoğunu örgüt
leyip eğittiği belir
tiliyor. CIA tarafın
dan eğitilen 
Kürtlerin daha 
sonra İran'a gön
derilerek hükümet 
karşıtı faaliyetlerde 
rol üstlenecekleri 
söyleniyor.
SURİYE'Yİ DE KAR
IŞTIRDI
Amerika, Irak'tan 
sonra Suriye'deki 
Kürtleri de kullan
mak için girişim
lerde bulundu. 15 
Mart 2004 tarihinde 
Suriye'nin Türkiye 
sınırına yakın 
illerinde Kürt-Arap 
çatışmasının çık
ması için her türlü 
zemin hazırlandı. 
Bir futbol maçı 
gerekçe gösteril
erek Kamişlo 
kentinde başlayıp 
Halep ve diğer 
kentlere yayılan 
olaylarda 50'nin 
üstünde insanın 
ölümüne yol açıldı. 
Daha sonra yapılan 
incelemede

ABD'nin Şam 
büyükelçiliğinde 
çalışan kişilerin 
olayları kışkırttığı 
ortaya çıkartılmıştı. 
AYNI FİLMİ BÖLGE 
ÜLKELERİ GÖRDÜ 
Kendi ülkesindeki 
farklılıkları birleştiri
ci unsur olarak 
gören ABD, tam 
aksi uygulamaları 
başka ülkelerde çok 
kullanıyor. Özellikle 
Türkiye, Irak, Suriye 
ve İran'daki etnik 
yapıyı kaşıyan 
ABD'nin son olarak 
Tahran yönetimini 
zayıflatmak için 
başvurduğu yöntem 
eski bir filmin 
yeniden vizyona 
konulması olarak 
görülüyor. İran'daki 
yapıyı da kaşıyan 
Amerika, 10 bin 
İranlı Kürt'ü 
eğiterek bu ülkede
ki yaklaşık 4 mily
onu bulan Kürt 
nüfusu kendi 
sömürge alanını 
genişletmek için 
kullanmaya çalışıy
or. Kürtleri kulla
narak İran'ı vurmak 
için düğmeye 
bastığı belirtilen 
ABD'nin, Azeri 
muhalif grupların 
liderleriyle de 
temasa geçtiği 
kaydediliyor.

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı
2250m2 imarlı satılık arsa

Miiraccaat Tel: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İşte son zamla benzin
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Benzin çeşitlerinin 
rafineri çıkış fiy
atının artırılmasının 
ardından pompa 
fiyatları, bugünden 
geçerli olmak 
üzere, benzinlerde 
litrede 5-6 YKr. 
zamlandı.
Rafineri çıkış fiyat
larına yapılan zam, 
pompa fiyatlarına, 
benzinlerde yak
laşık yüzde 2- 2.4 
oranında yansıdı.
Zammın parasal 
karşılığı, benzin
lerin litresinde 5-6 
YKr'yi (50-60 bin 
lira) buluyor.
Zam sonrası Petrol

pompa fiyatları
K.D.V'dekl indirimler
tüketiciye yansımadı

ıı 
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Ofisi, Shell, OPET 
ve BP'nin Ankara 
ve İzmir'de kurşun
suz benzin pompa 
satış fiyatı litrede 
2.56 YTL'ye çıktı. 
Kurşunsuz benzinin 
fiyatı ise Petrol 
Ofisi, Shell, OPET 
ve BP'de İstan
bul'un Anadolu 
yakasında 2.57

YTL'ye yükseldi. 
Akaryakıt pompa 
fiyatları, serbesti 
nedeniyle dağıtım 
şirketleri tarafından 
belirleniyor. Fiyatlar 
dağıtım şirketlerinin 
yanı sıra aynı 
grubun akaryakıt 
bayileri arasında 
bile farklılık 
gösterebiliyor.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

OKUYUN - OKUTUN
ABONE OLUN

ŞENEN iheHataefefitt
Bahk tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit bahk ağlan 

Sakana Misina Ağlan
✓ İp Ağ

Fanya
✓ Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri

Kürek
✓ Çapa
✓ Macun

Galvenizli çivi
«s TMC sintine pompası

Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Devlet İstatistik 
Enstitüsü İzmir 
Müdürlüğü ile 
Maliye Okulu 
Mezunları Derneği 
tarafından düzenle
nen "Sayılarıyla 
İzmir" konulu pan
elde, çarpıcı veriler 
ortaya konuldu. 
Panelde konuşan 
İzmir Defterdar 
Yardımcısı Mustafa 
Bulut, yıl başında 
bazı ürünlerin 
Katma Değer 
Vergisi'nde yapılan 
indirimlerin tüketi
ciye yansıtıl
madığını söyledi. 
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Rektörlüğü 
Sürekli Eğitim 
Merkezi'nde düzen
lenen panele, Prof. 
Dr. Mehmet Çiftlikli 
başkanlık yaptı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü İzmir 
Bölge Müdürü 
Rıdvan Yaka, İzmir 
Defterdar 
Yardımcısı Mustafa 
Bulut, Vergi 
Denetmeni Nurettin 
Karataş ve İstatistik 
Uzmanı Funda Safi 
ise panele konuş
macı olarak katıldı. 
Rıdvan Yaka, İsta- 
tiksel Bilgilerle 
İzmir konulu 
sunumunda İzmir'le

ilgili pek çok 
istatistiksel 
veriyi değer
lendirdi.
İzmir'in Türkiye 
toplam ihracat 
ve ithalatı için
deki payı 
konusundaki 
veriler dikkat
çekiciydi. Verilere 
göre İzmir 2002 
yılında Türkiye ihra
catının yüzde 7.5'ini 
gerçekleştirirken, 
bu oran 2004 yılın
da yüzde 6.5'e ger
iledi. Buna karşın 
İzmir'in toplam itha
lat içindeki payı ise 
2002'de yüzde 
4.3'ten 2004 yılında 
yüzde 4.8'e yüksel
di. Bir başka çarpıcı 
veri ise İzmir'in 
aldığı göç ile ilgiliy
di. Yaka, İzmir'in 
son 5 yıl içinde net 
olarak 120 bin kişi
lik göç aldığını 
söyledi.
İzmir Defterdar 
Yardımcısı 
Mustafa Bulut ise 
yıl başında bazı 
ürünlerin 
KDV'lerinde yapılan 
indirimlerin tüketi
ciye ne kadar yan
sıtıldığı konusunda
ki verileri açıkladı. 
Bulut, Ocak ayında 
İzmir'in 7 ayrı böl-

gesinde aldıkları 
fiyatları bir önceki 
ayla karşılaştırdık
larında, yapılan 
KDV indirimlerinin 
tüketiciye yansıtıl
madığını tespit 
ettiklerini söyledi.

Vergi Denetmeni 
Nurettin Karataş 
ise, İzmir'in vergi 
performansını veril
erle ortaya koydu. 
Karataş, İzmir'in 
vergi tahakkuk ve 
tahsilatındaki artış 
oranı ile 2004'te 
Türkiye'de birinci 
sırada yer aldığını 
kaydetti. İzmir'in 
Türkiye bütçesine 
yaptığı katkının 
ancak dörtte biri 
oranında harcama 
yaptığını da belirten 
Karataş, İzmir'in 
vergi gelirlerinin 
giderlerini karşıla
ma oranının Mart 
2005 itibariyle 
yüzde 357 
olduğunu söyledi.

II

Emlak vergisinde 30 Mayıs son gün
2005 yılı Emlak 
Vergisi birinci taksi
ti son ödeme tari
hinin 31 Mayıs 2005 
Sah günü sona ere
ceğini açıkladı. 
Gelirler Müdürü 
Ahmet Duran 
Köksoy, yaptığı 
açıklamada, 
mükelleflerin emlak 
vergilerini zamanın
da ödemeleri 
konusunda has
sasiyet göster
melerini 
isteyerek, son gün
lerde kamuoyunu 
meşgul eden ve 
"emlak affı" şek
linde değer-

lendirilen bir çalış
manın söz konusu 
olmadığını ifade 
etti.
Köksoy, Emlak 
Vergisi mükelle
flerin vergilerini 
zamanında 
ödemedikleri tak
tirde aylık yüzde 3 
gecikme zammı tah
sil edileceğini ve

gerekli yasal 
işlemin başlatıla
cağını belirterek, 
"Biz vatan
daşlarımızın cezalı 
duruma 
düşmemeleri için 
vergilerinin birinci 
taksitlerini 
zamanında 
ödemelerini istiy
oruz" dedi.
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Derviş, UNDP’nin 
yeni başkanı "III bin polis" yasası peçti

'Derviş bir geleneği 
bozdu'
CHP İstanbul mil
letvekili Kemal 
Derviş’in BM Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan tarafından 
yeni UNDP başkanı 
olarak önerilmesi 
yankı yaptı. Kemal 
Derviş’in, UNDP’nin 
kalkınmakta olan 
bir ülkeden ilk 
başkanı olacağına 
dikkat çekildi. 
Financial Times, 
Kofi Annan’ın, 
UNDP başkanı 
olarak Türkiye’nin 
eski ekonomi 
bakanı Kemal 
Derviş’i seçtiğini 
belirterek atamanın 
BM Genel 
Kurulu’nca onay
lanması gerektiğine 
işaret etti. Gazete 
"Sayın Derviş, 
Türkiye’de Şubat 
2001 finansal 

krizinin ardın
dan ekonomik 
reformların 
mimarıydı" 
dedi.
BİR TÜRK 
MİLLETVEKİLİ 
SEÇİLDİ 
Washington
Times 
gazetesinde yayın
lanan haberde ise, 
Annan’ın, UNDP 
başkanlığı için bir 
Türk milletvekili 
seçtiği kaydedilerek 
şöyle devam edildi: 
"Eğer onaylanırsa, 
Kemal Derviş, 
UNDP’nin kalkın
makta olan bir ülke
den ilk başkanı ola
cak böylece kuru
luşun başkanlığına 
UNDP dönör bir 
ülkeden bir temsil
cinin getirilmesi 
geleneceği bozul
muş oldu. Son altı 
UNDP başkanı

Amerikan veya 
İngiliz idi." 1977- 
2001 yılları arasında 
Dünya Bankası’nda 
çalışan Derviş’in 
Mart 2001 ile 
Ağustos 2002 
arasında 
Türkiye’nin ekono
mi bakanı olduğuna 
dikkat çekilen hab
erde dört yıllık ata
manın bu hafta 
UNDP Yönetim 
Kurulunca onaylan
masından sonra 
oylanmak üzere BM 
Genel Kurulu’na 
gönderileceği 
kaydedildi.

TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
veto edilen polis 
eğitim merkezleri 
kurulması ve 10 bin 
yeni polis alınmasını 
öngören yasa, aynen 
kabul edildi. Yasa, 
polis memuru ihtiy
acının karşılanması 
için Bakanlar Kurulu 
kararıyla polis eğitim 
merkezlerinin açıl
masını düzenleniyor. 
Yasayla, üniver
sitelerin birçok 
alanından mezun 
olan gençler polislik 
mesleğine alınacak. 
Yine aynı yasayla 
polislik yaşı 27'ye 
çıkarılırken, asker
liğini yapmış olanlar 
için öngörülen 27 
yaş sınırı ise 29 
olarak belirleniyor. 
Yasayla polis alımı 
için Kamu Personel 
Sınavı yerine İçişleri 
Bakanlığı'nın inisiy
atifinde ayrı sınav 
yapılması öngörüldü.

Buna göre, en az 4 
yıllık yükseköğretim 
kurumlarından veya 
bunlara denkliği 
kabul edilen yurt- 
dışındaki yük
seköğretim kurum- 
larından mezun 
olmuş olmak, sınav 
tarihi itibariyle 27 
yaşından gün 
almamış olmak, 
askerliğini yapmış, 
29 yaşından gün 
almamış erkek aday
lar arasından yapıla
cak seçme sınavında 
başarılı olanlar, altı 
aydan az olmamak 
üzere polis meslek 
eğitimine alınacak. 
Polis meslek eğitim 
merkezlerinde 
eğitim-öğretim, 
parasız, yatılı ve üni

formalı olacak.
Öğrencilerin 
ihtiyaçları devlet 
tarafından 
karşılanacak. Öğren
cilere Polis Meslek 
Yüksek Okulu öğren
cilerine ödenen mik
tar kadar harçlık ver
ilecek.
Polis meslek eğitim 
merkezlerindeki 
eğitim-öğretim süre
si içinde, giriş şart
larını taşımadıkları 
sonradan anlaşılan
lar, eğitim ve öğreti
mi başarı ile tamam
layamayanlar, sağlık 
ve disiplin yönünden 
polis olamayacağına 
yetkili kurullarca 
karar verilenlerin 
ilişiği kesilecek.

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

S
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Eski madeni paralar Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

piyasadan çekiliyor
DÜNDEN DEVAM...

Gülerim kedinin çamaşır yıkamasına

Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yapılan, 
eski madeni par
aların piyasadan çek
ilmesi işlemlerinin 
hızlandırılması 
amacıyla bankaların 
yanısıra diğer bazı 
kurumlar ile de yeni 
protokol imzalandı. 
Hazine'den yapılan 
açıklamaya göre, 20 
banka ile yeni 
madeni paraların 
piyasaya daha hızlı 
intikal ettirilmesine 
aracılık etmeleri için 
imzaladığı Mutabakat 
Metni'nden sonra bu 
kez Hazine

Sayın Coşkun Hoca Yıldırım maçın
da takım sahaya çıkmadan, sağ bek 
İsmail’den bahsetti. Evet İsmail'i 
bende beğeniyorum ama idmanda 
birşey verememişsiniz ki, ne bekledi
niz? Oynadılar gördük. Sorun bakalım 
kendilerini beğenmişler mi? İşte bu 
maç dönüm maçıydı.

Bak kardeşim, hangi takım zayıfsa 
o takım tedbirini alır. Siz ne yaptınız? 
katı bir defans. Nedir o, nereden 
gördüyseniz 5-4-1 galibiyet getirmez. 
Bu düşünce sizin elinizden 3 puanı 
alır götürür. En iyi müdafa hucümdur. 
Müdafayı sabit tutup forveti 3’tüyebilir. 
Presle onları oynatmayabilirdin. Karşı 
takım Gemlikspor’u değil seni verdi.

İnan seninle alay ettiler.
Bir sporcunun seni nasıl terslediği

ni de biliyorum. Başka bir şey yazmak 
istemiyorum. Hala yerinizdeyseniz, 
önünüzde 4 maç daha var. Bu takımlar 
grubun en zayıf ekipleri puan ve puan
lar çıkarmak mecburiyetindesiniz. 
Sevgili kardeşim ‘hiç beğenmedim' 
sözünü tekrar yazmak istiyorum. 
Olmazsa olmaz. Gemlik, sadece senin 
kaprisin yüzünden bu duruma geldi.

Bu hafta oynayacağımız maç 
Şükraniye ilk maç. Deslasmanda 
oynadık ve 0-0 berabare kaldık.

Ananım bir lafı geliyor aklıma; 
“Gülerim kedinin çamaşır yıkaması
na". Yazık etmeyin bu takıma Gemlik 
ve Gemlikspor büyük bir camiadır.

Müsteşarlığı (Hazine) 
ile T.C. Maliye 
Bakanlığı (Maliye), 
T.C. Merkez Bankası 
(TCMB), T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. (Ziraat), 
T. Halk Bankası 
(Halkbank), PTT 
Genel Müdürlüğü

(PTT) ve Darphane 
ve Damga Matbaası 
(Darphane) arasında 
eski madeni par
aların piyasadan çek
ilmesi işlemlerinin 
hızlandırılması 
amacıyla yeni bir 
Protokol imzaladı.

Koskoca bir sene

Gemlik Trafik Şube’sinden aldığım 
Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Aydın ŞEN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPI®

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Bugün kadınlar 
matinesi var. Kaçırmayın!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

Öze! Gün ve Toplantılarınız için 

Salon temin edilir.
Evlere ve işyerlerine siparis alınır.

Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Nedense bu günlerde benim yazı 
gündemiminde Gemlikspor var. Bir 
yerlerde yanlışlık var. Kendi kendime 
araştırıp duruyorum.

İnanın çok iyi niyetle hareket 
ediyorum ama koskoca bir sene 
geçiyor ne miniklerde ne de 
gençlerde başarı sağlanamadı 
neden? Büyük gençler bugün 9 
kişiyle A-Takım kadrosunda ne 
yapıyorlar? Bir hiç.

Bu takım sezonu açıp liglere 
başlarken elimizde 13 tane A- 
Takımda oynayabilecek oyuncular 
vardı. Peki o oyunculardan 8’ine ne 
oldu?

Söylenecek bir tek şu var; Biri işe 
gitti, öteki futbolu bıraktı. Direkt fut
bol oynayan bir oyuncu neren fut
bolu bıraktı? Neden bıraktırıldı?
Bile bile üniversite okuyan iki kişiyi 
neden kadroda tuttunuz?

Ben gençlerin karşılarında 
olmadım ve olmamda. Yalnız bu 
gençlerin A-Takımda oynayabilmeleri 
için onları hazırlamak gerekirdi.

Coşkun Hoca ile ayak üstü 
ettiğimiz sohbette; ‘biz seneyi 
düşünerek bu işi yaptık' dedi.

Hangi gençten bugün tam randı- 
man alabiyorsunuz kî ? Şöyİ3 en 
yakışıklısıyla, en gençle samimiyetle 
konuştuğum şöyle bir soru sordum: 
Bu maçta yoruldunuz mu? Aldığım 
cevabı aynen yazıyorum, “ikinci dev- 
erede yoruludum” demek takım 90 
dakikayı çıkaracak kapasitede değil. 
Ene olacak seneye düşündüğünüz 
takımı size biraz açıklayayım:

Bugün elinizde olan gençler T 
aydır elinizde. Genç Takım sezonu 
açılmadan bir ay önce idmanlara 
başladınız. Ogünkü genç takıma ne 
oldu? İftiharla bahsettiğimiz takım 
gitmiş yerine bir başka takım gelmiş 
gibi. Sonuçlar malum. Defalarca 
yazdım bitkinlik verebilir. Doğru 
yapıldığı zaman sezarın hakkını 
sezara veriyoruz. ‘Bunun hesabını 
kim verecek' ve ‘Gülerim kedinin 
çamaşır yıkamasına’ diye başlıklarla 
yazıyorum. Keşke bu yazma heve
sine kapılmasaydım, doğrusunu 
yazdığım zaman bazı kişilere 
dokunuyor.

Eliniz altında bulunan gençler 
pırıl prıl yarının istikbal vaad eden 
gençleri, yanlız bu gençlere birşeyler 
vereceksiniz ki, onlardan alacağınız 
olsun. Bu sene dördüncü olan 
gençlere bir şey verilmedi ki onlar
dan birşey isteniyor. Maçtan sonra 
yazdım, temennim bir daha mağlup 
olmayalım, gene yazıyorum. Acaba 
önümüzdeki bu sezonu bekleyecek- 
miyiz? Veciz bir söz vardır. Ölme

eşşeğim ölme yonca biterse yersin. 
Kim söylemişse doğru söylemiş.

Bu durumda kapris, bilgisizlik, 
acemilik ve büyüklük kompleksi 
getirdi.

Bu haftaki maçımıza gelince; 
Bana göre en iyi müdafa hücumdur 
derim. Yazdığım yazılar beni 
alakadar eder. Şahsi görüşümü 
yazıyorum. Libero oynattığnız Arif 
eğer en geri sarkık oynamazsa işimiz 
zorlaşır.

Murat, Akif, Ufuk, Arif üçlü 
müdafa, orta sahada Yalçın, İsmail 
ve Caner, forvet arkası, Zeynel forvet 
üçlüsü, Yusuf, Ahmet ve Muharrem 
elinizin altında. Rıdvan, Emrah, 
Dinçer ve Nazım var. Nasıl oynanırsa 
oynansın santraçta taşlar yerine 
konulduğunda karşınızdakini 
muhakkak mat edersiniz.

Sayın Coşkun kardeşim dikkatini 
çekerim; Eğer gelecek seneyi bu 
yardımcı ile geçirirsen sana ve 
Gemlik’e yazık olur. Coşun hoca, 
Ömer hocanın antranörlük diploması 
seniki ile aynı değerde. Peki Ömer 
hoc neden Turgut hocanın altında 
çalıştı? Seyirci dertlerini sizi 
anlatamıyor bana ve idareci olan 
arkaj anlatıyor.

Evet beyler siz bilerek bu takımı 
amatör kümede bıraktınız. Eğer bu 
takım süper lige çıkarsa bu takımda 
bazı kişiler çalışmayacak. Bir seneyi 
yazık ettiniz. Benim içim sızlıyor.

Başarı olunacak diye bir kaide 
yok ama bilgisizce kaprislerinizle 
takım bu hale geldi.

Coşkun Hoca sizde onun uydusu 
haline geldiniz. Bütün işleri ber ona 
bıraktım dediniz. Bu takım hocasızda 
sahaya çıkar. Daha ne kadar burada 
duracaksınız? Gemlik içinden 2 kişi 
daha alınmaydı eski takımınızla güle 
oynaya süper lige çıkardınız. Bunu 
teknigiyok bek oynamaz diyen 
hocayı ilk defa gördüm. Yatın kalkın 
Belediye Başkanına dua edin. 
Önümüzde yapılacak imtihana iyi 
çalışın, imtihanı veremezseniz 
sözleşmeniz yenilenmez. 4 maç daha 
hatalarınızla bizim futbol zevkimizi 
kırmaya hakkınız yok. Acaba seneye 
gelen yönetim sizi istemezse ne 
olur? Maaş alamazsınız.

Bugüne kadar hiç bir sporcunun 
Gemlikspor’dan alacağı kalmamıştır.

Madem ki siz bu işi seneye bırak
tınız.

Bu tutumunuzdan yönetimin bil
gisi olması lazım. Bu hak iki kişinin 
değildir ve olamaz.

Madem neden her ay maaş alıyor
sunuz? Birkere de siz fedakarlık edin 
de görelim.
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GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ 
YEMEK İHALESİ DEĞİŞİKLİK İLANI

1. İşin süresi : 202 gün 13.06.2005 - 31.12.2005
2. İhale Tarihi : 06.06.2005
3. 4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve belgelerin 
taşıması gereken kriterlerle ilgili ana madde ve alt maddeleri 
ilandan çıkarılmıştır.
4. 4.3 Ana maddesinin 4.3.1 alt maddesindeki “teklif bedelinin 
%50 oranından az olmamak üzere” ibaresindeki yüzdelik oran 
% 40 olarak değiştirilmiştir.
5. 4.3 Ana maddesinin 4.3.2 numaralı alt maddesindeki a) istek
linin hastanemizde en az diye başlayan kısmı aşağıdaki gibi 
düzeltilmiştir.
1. Kişi Baş Aşçı
1. Kişi Aşçı
1. Kişi Kepçeci
2. Kişi Bulaşıkçı
2. Kişi Garson Çalıştırılacaktır.
6. 4.3 Ana maddesinin 4.3.2 alt maddesinin b) fıkrası ihale 
ilanından çıkartılmıştır.
7. 4.4 Ana maddesinin sonuna “kabul edilecektir.” eklenecektir. 
8. 6. Ana maddesi ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
Şeklinde değiştirilmiştir.
9. 8. Ana maddesi Teklifleri verme tarihi 16.05.2005 olarak 
değiştirilmiştir.
10. 9. Ana maddesi: İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için 
teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi 
için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
Şeklinde değiştirilmiştir.
11. 11. Ana maddesindeki 90 takvim günü 60 takvim günü 
olarak değiştirilmiştir.

B-1853

Çocuklarda kasık fıtığı
Kasık fıtığı çocuk
larda cerrahi müda
hale gerektiren en 
sık problemlerden 
birisidir. Erkeklerde 
daha fazla 
görülmekle beraber 
kızlarda da rast
lanabiliyor. Fıtık her 
yaşta ortaya çıka
bilir. Prematüre ve 
erken doğan bebek
lerde daha sıktır. 
Kızlarda daha fazla 
olmak üzere iki 
taraflı yerleşim 
görülebilir. Çocuk
larda kasık fıtığının 
sebebi belli değildir. 
Sonuçta bir fıtık 
kesesi içinde karın 
içi organları kasık
tan aşağı doğru 
iner. Erkeklerde 
daha çok barsaklar, 
kızlarda ise yumur
talık veya tüpler 
fıtık kesesi içinde 
yer alır. İşte kasık 
fıtığının klinik

önemi de bu nokta
da başlar. Boğulma 
dediğimiz hadiseyle 
dışarı çıkan organ 
kasık kanalında 
sıkışınca hem o 
organın, hem de 
erkekte testisin 
dolaşımı bozulur.
Fıtığın kısırlığa 
sebep olmasında 
testisin boğulma 
nedeniyle kaybe- 
dilmesindendir; 
çünkü testis damar
ları ve meni kanalı 
kasık kanalı içinde, 
fıtık kesesine çok 
yakın olarak 
seyreder.
Barsakların sıkış
ması ise barsak 
tıkanıklığı ve akut 
karın dediğimiz 
tehlikeli tablo 
gelişebilir. Çocuğun 
yaşı ne kadar 
küçükse fıtığnın 
boğulma riski o 
kadar yüksek olur.

O nedenle kız ya da 
erkek bebek ve 
çocuklarda fıtık 
tespit ettiğimizde 
hemen ameliyat 
tavsiye ediyoruz. 
Kasık bağları esas 
sorunu çözmediği 
için tedavide hiçbir 
yarar sağlamadığı 
gibi boğulma riskini 
arttırdığından ve 
dokuları ezip 
ameliyatı zor
laştırdığından 
kesinlikle kullanıl
mamalıdır. 
Çocuklarda fıtığın 
kendi kendine 
iyileşeceği inancı 
da yanlıştır. 
Eskiden, zamanla 
geçebilen kordon 
kisti dediğimiz 
patoloji fıtık 
sanıldığı için böyle 
bir inanış oluşmuş
tur; gerçek bir fıtık 
ameliyatsız 
düzelmez.

"Yağ yakmanın kolay yollan"
Yaza hazırlanmak 
ve fazla kilolarınız
dan kurtulmak 
istiyorsanız, tek 
yapmanız gereken 
bu tavsiyelere 
uymak. Yemeden 
duramıyorum diyor
sanız, o zaman 
mecburen 
poponuzu kaldıra
caksınız.
Baharla birlikte fazla 
kilolarından kurtul
mak, formda ve 
sağlıklı vücuda 
sahip olmak istiyor
sanız, bol egzersiz, 
yürüyüş ve ev işleri 
sizi bekliyor. Bir saat 
koşarak 650 kalori, 
ip atlayarak 590, 
kayak yaparak 470 
kalori verebilirsiniz. 
İşte yağ yaktıran for
müller:
Canlanın: Günlük 
işlerinizi yaparken 
hareketli olun ve 
gideceğiniz yerlere 
mümkün olduğu 
kadar yürüyerek 
gidin. Örneğin kuru 
temizlemeciye 
giderken canlı ve 
hızlı bir tempoyla 30 
dakika yürüdüğünüz 
zaman yaklaşık 120

kalori yakabilirsiniz. 
Bu, araba kullan
makla yakacağınız 
kalori miktarının tam 
iki katına eşittir.
Çok yağ yaktıran 
kaslarınızı çalıştırın: 
Ne kadar çok kasınız 
çalışırsa, yaktığınız 
kalori miktarı o 
kadar çok demektir, 
sadece oturuyor 
olsanız bile. Eğer 
amacını yağlarınız
dan kurtulmaksa, en 
çok yağ yakmanızı 
sağlayacak 
kaslarınızı çalıştır
manız gerekiyor ki; 
bunlar baldır, kalça 
ve göğüs 
kaslarınızdır.
Sık sık hareket edin: 
Yapılan araştırmalar 

kendiliğinden 
gerçekleşen fiziksel 
aktivitelerin de 
kalori harcamanızı 
sağladığını gös
teriyor. Örneğin 
ayak uçlarını yere 
vurmak ve elleri 
hareket ettirmek 
günde ekstradan 
800 kalori yak
manızı sağlıyor. 
Gücünüzü arttırın: 
Aerobik çalışmanız

da daha fazla kalori 
yakmak için ya yap
tığınız egzersizin 
şiddetini ya da 
hızınızı arttırın. 
Örneğin koşu 
bandında çalışıyor
sanız, yokuş çıkmak 
50 kalori daha fazla 
yakmanızı sağlaya
caktır.
Daha çok yiyin: 

Kalorilere, onları yık
mak için ihtiyacınız 
olduğunu unut
mayın. Eğer uzun 
süre yemek yemezs
eniz, vücudunuz 
açlık alarmı verir ve 
metabolizmanız 
daha az kalori harca
mak için yavaşlar. 
Bu yüzden öğün 
aralannda bir şeyler 

atıştırmaktan çekin
meyin. Yalnız bu 
yediklerinizin, 
salatalık, yoğurt gibi 
kalorisi düşük besin
ler olmasına dikkat 
edin.
Duş öncesi egzersiz 
yapın: Tuvaletin 
önünde durup, bir 
ayağınızı klozet 
kapağının üzerine 
koyun ve elinizle 
lavabodan destek 
alın.
15 kez oturup, kalk
ma egzersizi yapın. 
Daha sonra bacak 
değiştirip, hareketi 
tekrarlayın. Tek 
bacakla yapılan 
çömelme hareketi, 
iki bacakla yapılana 
göre daha çok kas 
yapar ve bu şekilde 
güz içinde daha çök 
kalori yakmış olur
sunuz. Merdivenleri 
ikişer ikişer çıkın: 
Asansör yerine mer
diven kullanmanın 
kalori yakmaktaki 
yararı bilinen bir 
gerçek. Ancak 
basamakları birer 
birer yerine ikişer 
ikişer çıkarsanız, 
yüzde 55 daha fazla 

yağ yakmanız 
mümkün.
Farklı egzersizler 
deneyin: 
Güçlendirici egzersi
zler ve kardiy- 
ovasküler egzersizi 
birleştirdiğinizde, 
normalden iki kat 
daha fazla kalori 
yakabilirsiniz.
5 dakika kardiy- 
ovasküler egzersizle 
başlayıp, güç gerek
tiren egzersize geçe
bilirler, 
daha sonra birkaç 
dakika için tekrar 
kardiyovasküler agz- 
ersiz yapabilirsiniz. 
Bu şekilde değişik
likler yaparak devam 
edebilir, 5 dakika 
kardiyo egzersizle 
çalışmanızı tamam
layabilirsiniz.
Ev işinden kaçın
mayın: 
Ne kadar sıkıcı olsa 
da en azından yaka
cağınız kalorileri 
düşünüp, temizlik 
yapabilirsiniz.
Toz almak, yerleri 
silmek, süpürmek, 
yatakları toplamakla 
geçireceğiniz bir 
saat 200 kalori yak

manızı sağlayabilir, i 
Duruşunuzu 
düzeltin: 
Oturabileceğiniz yer
lerde asla yatmayın, 
ayakta durabile
ceğiniz yerlerde 
oturmayın ve dik 
durmaktan 
vazgeçmeyin. Çünkü 
bütün bunlar 
kaslarınız çalıştıran 
aktivitelerdir ve 
kalori yakmanızı 
sağlar. En çok yağ 
yaktıran 5 egzersizi 
deneyin: 
Eğer bütün bu 
tavsiyelerin 
hangisini 
yapacağınız 
konusunda sızsanız, 
en çok yağ yak
manızı sağlayacak 5 
egzersizden birini 
seçebilirsiniz. 
Kardiyo kikboks 
(saatte yaklaşık 
700 kalori) Koşma 
(saatte yaklaşık 
650 kalori) 
İp atlama (saatte 

yaklaşık 
590 kalori) Karate 

(saatte yaklaşık 590 
kalori)' 
Kayak (saatte yak
laşık 470 kalori).
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Engin faydalarını biliyor muşunuz?
Market, manav ve 
pazarlarda tez
gahları süslemeye 
başlayan eriğin, bol 
miktarda B vitamini 
içerdiği ve 
karaciğer, kalp ve 
böbrek hastalıkları
na, sindirim rahatsı
zlığı çekenlere, tuz
suz rejim yapan ve 
romatizma rahatsı
zlığı olanlara iyi 
geldiği belirtildi. 
İlkbaharda çıkan 
eriğin yeşil, kırmızı 
ve sarı meyvesi 
sonbahara kadar, 
kurutulmuşu da yıl 
boyunca 
tüketilebiliyor.
Latince adı 'Prunus 
domestica' olan 
erik, en eski yazılı 
belgelere göre 2000 
yıldır biliniyor. 
Kafkasya ve Hazar 
Deniz'i çevresinden 
dünyaya yayıldığı

AL «-ROBOTLAR
bu hafta Rez. Tel: 513 64 06

, ATLAS HALKA2-ROBOTLAR-GELİBOLU
SİNEMASI’NDA n Tl cıono,,

BU HAFTA Rez, Tel: 512 03 46

sanılan eriğin, 
erkenci döneminde 
çıkanına 'can eriği', 
yaz ortalarında 
olgunlaşanına 
'Japon ya da İtalyan 
eriği' deniyor. 
Ağustos'ta olgun
laşmaya başlayan 
'Avrupa eriği' ise 
ekim ayına kadar 
yenebiliyor. Farklı 
dönemlerde olgun
laşan eriğin, farklı 
biçim ve büyüklük
teki meyvelerinin 
ince kabuğu, türlere 
göre yeşil, sarı, kır
mızı ve mor renkler 

alıyor. Türkiye'deki 
en tanınmış erik 
çeşitleri can eriği, 
papaz eriği, 
mürdüm eriği ve 
tatlı üryani eriği 
olarak biliniyor. 
Türkiye'nin hemen 
her yöresinde 
yetiştirilen erik, 
daha çok taze 
meyve olarak 
tüketildiği gibi kom
posto, hoşaf, şurup, 
pekmez, reçel, 
marmelat veya 
kurutularak sak
lanıyor. Satın 
alırken, canlı yeşil, 

sert, sulu ve lekesiz 
olan eriklerin 
seçilmesi tavsiye 
edilirken erik, bol 
miktarda B vitamin
leri içeriyor. 
Uzmanlar, eriğin 
bağırsakları 
yumuşatıcı bir 
etkiye sahip 
olduğunu ifade 
ederken, ayrıca 
potasyum ve mag
nezyum minerali 
açısından da zengin 
bir meyve öldüğü
nün altını çiziyor. 
Uzmanlar, eriği 
karaciğer, kalp ve 
böbrek hastalıkları
na, sindirim rahatsı
zlığı çekenlere, tuz
suz rejim yapan ve 
romatizma rahatsı
zlığı olanlara da 
öneriyor.
100 gr taze erik; 66 

kalori, 17.8 gr kar
bonhidrat, 299 mg 
potasyum, 17 mg 
fosfor, 2mg 
sodyum, 18 mg 
potasyum, 0.5 mg 
demir, 0.4 mg lif 
içeriyor. Erik ayrıca, 
A, B1, B2, B3, B6, 
C, E vitamini içeriy
or. Kuru eriğin, 
tazesine göre daha 
fazla ve pişirilme
den yenmesi öner
iliyor.

Annelik için 
ideal yaş nedir?

3 bin annenin 
sağlık sorunlarını 
ve ilk çocuklarını 
doğurdukları yaşı 
inceleyen bilim 
adamları, "anne 
olmak için en 
ideal yaş 34" 
sonucuna vardı. 
İlk çocuklarını 
ergenlik döne
minde veya 
hemen ergenliğin 
ardından doğu
ran kadınların 
daha çok sağlık 
sorunu yaşadığı 
tespit edildi. Bu 
sonuçlar, İngiliz 
Sağlık ve Sosyal 
Davranış der
gisinde yayım
landı.

Araştırmada ilk 
çocuğu doğurma 
yaşı 34'e yak
laştıkça kadın
ların yaşadığı 
sağlık sorun
larının daha az 
olması dikkat 
çekti. Araştırma 
ekibinden Prof. 
John Mirovvsky 
ise, "İlk 
çocuğunu 34 
yaşında doğuran 
bir kadın, her 
zaman ilk 
çocuğunu 18 
yaşında doğuran 
bir kadından 
sağlık açısından 
14 yaş daha 
gençtir" 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. 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 n 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 (18Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 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 Anza 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

NÖBETÇFEOfW

28 Nisan Perşembe 
Seda Eczanesi 

Ahmet Dural Meydanı No: 13 
Tel:513 70 68

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHU

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2117 

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/Ö GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İşte deprem riski olan iller
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki 
Ergezen, deprem 
riski altındaki 
Adıyaman, 
Kahramanmaraş, 
Elazığ, Denizli ve 
Malatya'nın kırsal 
kesimlerindeki 
konutların ince
lendiğini açıkladı. 
Ergezen, "Olası 
depremlerin bu 
illerdeki konutlar 
üzerindeki etkisi 
konusunda senaryo 
çalışmaları yapıl
makta olup, ödenek 
temin edilmesi 
durumunda konut
ların yenilenmesi 
çalışmalarına 

başlanacaktır" dedi. 
Daha önce, "Kırsal 
kesimde bir ilimizde 
5.9-6.3 büyüklüğün
deki depremde 
binaların yüzde 72'si 
yıkılabilir. Panik olur 
diye ili açıklaya- 
mam" diyen Bakan 
Ergezen, CHP 
Ankara Milletvekili 
Yakup Kepenek'in 
konuyla ilgili verdiği 
soru önergesini 
cevaplandırdı. 
Bakan Ergezen, 
Türkiye'nin büyük 
bir bölümünün bir
inci deprem 
kuşağında yer 
aldığını hatırlatarak, 
bu nedenle yurdun 

değişik bölgelerinde 
olası bir deprem 
afetine karşı acil 
önlem alınması 
gereken yerlerde 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan mevcut 
yapıların tipi ve 
yapım tarzlarının 
tayini için çalış
malara 
başlanıldığını kay
detti.
Ergezen, bu çalış
mayla seçilen böl
gelerin kırsal yer
leşim birimlerinde 
mevcut yapıların 
yapı türleri ve karak
teristik özelliklerinin 
tespit edildiğini, afet 
önlemlerinde 
değerlendirilmek 
üzere bilgisayar 
ortamında 
arşivlendiğini ifade 
etti. Çalışma kap
samında 
Adıyaman, 
Kahramanmaraş, 
Elazığ, Denizli ve

Malatya illerinin kır
sal kesimlerinde 
yer alan bin 883'ü 
köy ve 863'ü mezra 
olmak üzere toplam 
2 bin 746 yerleşim 
yerinde 177 bin 404 
adet yapının ince
lendiğini açıklayan 
Bakan Ergezen, bu 
yapıların genellikle 
yöresel malzemel
erle yapıldığını 
bildirdi. Olası 
depremlerin bu 
konutlar üzerindeki 
etkisi konusunda 
senaryo 
çalışmaları 
yapıldığını dile 
getiren Ergezen, 
ödenek temin 
edilmesi durumunda 
konutların yenilen
mesi çalışmalarına 
başlanacağını vur
guladı.
Herhangi bir 

deprem afetinin tari
hinin günümüz 
teknolojisi ile 
belirleyebilecek bir

sistemin daha 
geliştirilmediğini 
belirten Ergezen, 
"Çalışma yapılan 
kırsal alandaki 
binaların büyük 
çoğunluğu yaşam 
standartlarının çok 
altındadır. Bu 
nedenle İmar 
Kanunlarına kesin
likle uyulması ve 
mühendislik hizmeti 
görmemiş bina yap- 
tırılmaması 
hususunda daha 
etkin çalışmalar 
yapılmaktadır.
Ayrıca olası 

depremlere karşı 
Türkiye genelinde 
belirli bölgelerde 
konteynır stok alan
ları oluşturulmuştur. 
Sö konusu çalışma 
gözlemsel olarak 
yapılmış olup her
hangi bir alet kul
lanılmadan ve 
dayanım deneyi 
yapılmadan gerçek
leştirilmiştir.
Bu nedenle bir 
deprem senaryosu 
kapsamında değer
lendirilmesi gerek
mektedir" ifadesini 
kullandı.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ I ।
EN UYGUN FİYATLARLA ... 11

I 3Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri |

El İlanı & Broşür & Kartvizit J ? s
Kaşe & Oilt & Kitap & Dergi ‘

Katalog basımı 11

Körfez Ofset J|
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İlk oturumda iki 
madde kabul edildi 
Petrol İş Sendikası ile Gemlik Gübre 
Sanayi A.Ş. arasında İstanbul’da 
başlayan toplu sözleşme 
görüşmelerinde önceki gün ilk oturum 
yapıldı. Gemlik Gübre adına toplu 
sözleşmeye katılan KİPLAS ile Petrol 
İş Sendikası, 2 madde üzerinde 
anlaştılar. Haberi sayfa 5’de

Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencilerine verilen “Uyuşturucu” paneli büyük ilgi gördü.

II

"ÜIkenin geleceği siz gençlerin elindedir"
Kan bağışı

Kızılay Bursa Kan Bankası ile Gemlik 
Kızılay Derneği her yıl ilçemizde kan bağışı 
kampanyası düzenliyor.

Kan bağış kampanyası genelde Belediye 
Meclis Salonunun yanındaki küçük odalar
da yapılırdı.

Belediye merkezde olduğu için kampan 
ya halk tarafından görülüyor ve bağış 
dikkat çekiyordu.

Bu yıl kampanya Katlı Otopark altında 
yapılınca geçen yılların yarısından az kan 
bağışı olmuş..

Yazık..
Şu var ki kan bağışı kampanyaları 

geçtiğimiz yıl da olsun, bu yılda olsun, 
Gemlik’te ilgi görmüyor.

Halk, kan bağışlamanın yararlarını pek 
bilmiyor.

Bence biraz burada korku var.
Korkunun da nedeni bilgisizlik.
Öyleyse yapılacak şey kan vermenin 

insan sağlığına ne kadar yararlı olduğunu 
küçük yaşlardan başlayarak topluma 
öğretmekten geçiyor.

Eğer kan ihtiyacı olan bir hastanız 
olduysa, kan bulmanın ne kadar önemli 
olduğunu anlarsınız.

Başına gelmeyen bilemez.
Ben diyorum ki askerimiz ve polisimiz 

olmasa, kan veren vatandaş neredeyse 
olmayacak.

Kızılay halkı eğitmeli.
Kan bağışını teşvik etmeli.
80 bin nüfuslu ilçeden 17 ünite kan ayıp..

Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi 
Salonunda ilk 
kez düzenlenen 
“Uyuşturucu” 
konulu panel de 
Bursa Narkotik 
Şube polis
lerinden Mesut 
Yüksel yaptığı 
konuşmada, 
1 gram uyuştu
rucunun 1 mily
on hücreyi 
öldürdüğünü 
söyledi. Yüksel 
uyuşturucu 
alışkanlığı bir 
defa başladığın
da sürdüğünü 
ve sonunun 
kötü bittiğini 
bildirdi.

Haberi 3’de

Kan bağışı ilgi gormuyor
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ile Gemlik 
Kızılay Şubesi’nin dört 
ayda bir yaptıkları 
“Kan Bağışı 
Kampanyası” ilgi 
görmüyor.
Dün, .Katlı Otopark

altındaki Çarşı’da 
yapılan Kan Bağış 
Kampanyasında 17 
ünite kan bağışında 
bulunuldu. Geçtiğimiz 
yıl bir günde 35-40 
ünite kan bağışlanıyor
du. Haberi sayfa 2’de

mailto:gemlikkorfez@gmail.com
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Haftada İki
1 Gemlik Kızılay Şubesinin dört ayda bir yaptıkları kan bağışı kampanyasına İlgi azalıyor

Kan bağışı
Biraz nostalji ve Trafik polisi Şaban Karaca ...

1960 yılından beri 44 senedir Gemlik‘teyim. Doğum yerimin 
Kayseri ili olması yalnız kimlikler de kaldı.

Nerelisiniz ? diyenlere Gemlikliyim diyorum.
Eski - küçük - sevimli Gemliği yaşadığım için bunu keyifle söylüy

orum...
Eski Gemlik; Sokaklarında güler yüzlü insanların dolaştığı, 

havasının deniz -zeytin kokan, denizin ahşap evlerin önünde kumsal 
yaptığı, oralardan denize girilen Marmaranın bu küçük kasabası...

Anılarımız da kalan, ancak yaşlı neslin tattığı o hazzı bir daha asla 
göremeyeceğiz..!

O günkü Gemlik’li dayanışma içinde bir arada yaşayan, geceleri 
huzur içinde ailesiyle sinemaya giden, iskelesinde korkusuzca 
dolaşan, sevecen, biribirine saygılı insanlardı.

Uzak illerde yaşayanların gıptayla baktıkları “ Ne güzel yer” dedik
leri bu kasaba kısa bir zaman içinde kalabalıklaştı, ur gibi doğal 
olmayan şekilde büyüdü, şekilsizleşti, sonra çirkinleşti...

Denizi - teknesi - balığı - ahşap evleri kayboldu.
En acımasız olanı gülen, yaşamasını bilen, görgülü Gemlik yerlisi 

azaldı, sindi, kendi kabuğuna çekildi.
Şimdi düşünüyorum da geçmişten zihinler de kalan birkaç iyi insan

Bunları hatırladıkça mutluluk duyuyorum..
Gemıik ‘te kamu hizmetlerinde çalışan bir çok |
ins^.ida bu güzelliğe katılıyorlar, Genliği seviyorlardı diye düşünüy?

orum.
Bir savcı Ümid Bey, Hakim İsmet bey, Askerlik Şube Başkanı 

Bahadır albay - Vergi Dairesi Md. Zihni lyison - Ahmet bey - General 
Orhan Öncül öğretmen Sami Bey . .başkaları..

Yeni Gemliğe, son on seneye bakıyorum...
Düzensizlik - bu coğrafyaya yabancı görgüsüz bir yığın insan.
Gemlik adeta kaynayan kazan...!

... İşte bu kazanın taşmamasına çalışan bir kaç insandan benim 
dikkatimi çekenler de var..

Gemlik Emniyet Müdürlüğünden asayiş bölüm Amiri Veysel Tan 
ve ekibinin Gemliğe çok iyi hizmetlerinin olduğunu unutmamalıyız..

Gemlik büyüdükçe caddeler - sokaklar daraldı.
Her yer araba ile doldu taştı. Doğru dürüst park yerleri olmayan bu 

kasabada bir trafik anarşisi yaşamaya başladık.
Tek caddemiz olan İstiklal caddesi tıkandı, hizmet veremez duruma 
girdi.
Şimdi burada bir trafikçi, trafik polisi Şaban Karaca dikkati mi çek- > 

meye başladı.
Ciddiyeti - Trafik yasa ve kural bilgisi - olayları çözme girişimleri ile 

trafiğe nefes aldırmaya çalışıyordu...
Bu kasaba da sekiz yıl Fahri trafik müfettişliği yaptım. (Son üç 

senedir yapmıyorum) Onun için kenarından köşesinden bu güçlükleri 
yaşadım, biliyorum.

Şaban Karaca kendini yıpratırcasına geceli - gündüzleri trafik 
polisi arkadaşlarıyla Gemliğe trafik düzeninin kendini bilmez 
sürücülere kuralları -polise saygıyı öğretmeye çalışıyor.

Biliyorum ki iyi hizmet yaparsanız görgüsüzler, şımarıklar - kendini 
bir şey sananlar rahatsız olanlar sizlere saldırmak, hatta o görevden 
uzaklaştırmak için olaylar yaratırlar.

Fahri trafik müfettişliği yaptığım 2002 yılına kadar bende bunları 
yaşadım.

Kurallara uymayanları ceza yazdığım için kötü adam oldum.
Ciddi olarak, kimseyi ayırmadan bir vatandaşlık görevi olan (Hiç 

bir maddi karşılığı yok .)
Fahri Trafik müfettişliğinden istifa edip, çekildim.
Hiç bir sürücü hatayı kendinde aramadan, istediği gibi hareket 

ediyor.
Sonrada kurallar kendisine hatırlatana düşman kesiliyor.
Bu ancak eğitim düzeyi düşük toplumlar da veya kişilerde olan 

psikolojik bozukluktur...
Şaban Karaca bu yaşında Üniversiteye de devam eden, kendini 

yetiştirmiş bir trafik polisimiz. '
Dikkat ediyorum; Emniyet Müdürlerimiz değişiyor ama her yeni 

gelen müdür bu polisin çalışmasını gördüğü ve değerlendirdiği için 
trafik ekibinin başında çalıştırıyor.

Trafik polisi sayın Şaban Karaca kendini bilen Gemlik’li sürücüler 
adına hizmetlerinden dolayı teşekkürler.

ilgi görmüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi ile 
Gemlik Kızılay 
Şubesinin dört 
ayda bir yaptık
ları kan bağışı 
kampanyasına 
ilgi azalıyor. 
Daha önceleri 
Belediye Sergi 
salonunda 
yapılan kan 
atımlarının bu 
kez aynı yerin 
dolu olması 
nedeniyle katlı 
otopark altındaki 
çarşıda yapıl
ması ve vatan
daşlara gerekli 
duyuru yapıl
madığı 
için ilginin 
az olduğu 
gözlendi. 
Önceki kampa
nyalarda ilk 
gün 35-40 ünite 
kan toplanırken 
dün sadece 17 
ünite kan 
bağışında 
bulunuldu.
Kan vermenin 
bağışı yapana 
tıbbi olarak 
hiçbir zarar ver
mediğini bildiren 
Kızılay yetkilileri, 
Gemlik'teki

kan kampanyasına duyuru yapıla- 
ilgisizliğin madığına
yeterince bağladılar.

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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Seyfettin ŞEKERSÖZ

। Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile 
Anadolu Meslek ve

* Kız Meslek 
Lisesi'nin düzen
lediği uyuşturucu 
paneline konuşmacı 
olarak katılan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Büro 
Amirliği'nde görevli 
polis memuru Mesut 
Yüksel, öğrencilere 
uyuşturucu 
konusunda bilgiler 
verdi.
Panelin neden 
yapıldığı konusunda 

, öğrencilere bilgi 
veren Okul Müdür 
Vekili Dursun

1 Solmaz, "Bunları 
sizlere anlatırken 
güven dumadığımız- 
dan değil, aksine 
sokaklara güven 
duymadığımız 
içindir" dedi. 
"Uyuşturucu 
kaçakçılığı bir insan
lık suçudur" diyerek 
konuşmasına 
başlayan Narkotik 
Büro görevlisi 
Mesut Yüksel, 
uyuşturucu kul
landıkları için 
yaşamlarına genç 
yaşta veda eden 
birçok gencin uyuş
turucu batağındaki 
son günlerinden 
ayrıntılar anlattı.
NARKO-TERÖRİZM 
Bazı ülkelerde ilaç, 
ya da bitki olarak

4 adlandırılan uyuştu

Bursa Narkotik Şube Polisi Mesut Yüksel, 
uyuşturucunun 1 gramının 1 milyonn hücreyi 
öldürdüğünü söyledi.

Bursa Narkotik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mesut Yüksel, Anadolu Meslek ve Kız Meslek 
Lisesi Salonunda, kız öğrencilere uyuşturucu ve zararlarını anlattı.Öğrenciler konuşmacılı ilgile dinledi.

rucunun 
Yunanistan'da 
Narko, ülkemizde 
ise Narkotik ismiyle 
bilindiğini belirterek 
"Ülkemizde biten 
terörizmin yerine 
şimdi Narko- 
Terörizm yerleşti. 
Bizler, sizler için 
buradayız. Vücuda 
giren 1 gram uyuş
turucu, 1 milyon 
hücreyi öldürmekte
dir." dedi.
Okullarında ilk kez 
düzenlenen uyuştu
rucu paneline büyük 
ilgi gösteren öğren
ciler Narkotik 
uzmanı Mesut

Yüksel'in verdiği bil
gilerle dikkatlice 
dinlediler.
Uyuşturucunun 
insanlar üzerinde 
belirli süreç içinde 
yer bulduğunu da 
anlatan Yüksel, slayt 
gösterileriyle vücu
da ve geleceğe nasıl 
zarar verdiğini 
öğrencilere 
gösterdi.
Madde bağımlılığın
dan korunmanın tek 
yolunun hiç kullan
mamak olduğunu 
söyleyen Yüksel, 
"bir sigaradan bir 
şey olmaz" teklifiyle 
zehirlenen gençlerin 
daha sonra alkol, 
eğlence ve uyuştu
rucuyla gelen 
alışkanlıklarla hayat
larının sona erdiğini 
anlattı.
ÇOCUKLARINIZLA 
KONUŞUN 
Madde bağım
lılarının tedavi ola
bilmeleri için önce 
kendilerinin ina
narak kabul etmeleri 
gerektiğine işaret 
eden Yüksel, "Anne 
ve babanın feryadı 
kapalı kapılar ardın
da çözüm bulamaz. 
Teknolojiyi üreten 
insanlar maalesef 

ona esir düştüler ve 
çocuklarıyla 
konuşamaz duruma 
gelindi" diyerek 
çocuklarıyla ailelerin 
diyalog içinde 
olmaları gerektiğini 
savundu.
Uyuşturucu 
alındığından itibaren 
saç telinden ayak 
tırnağına kadar 
vücudun her yerini 
etkilediğini anlatan 
Mesut Yüksel, genç
lerin uyuşturucuya 
bilindiği gibi 
önceleri sadece 
merakla başladık
larını söyledi. 
Lise döneminin 
ardından başlayan 
Üniversite yıllarında 
önce kayıt sırasında 
kötü kişilerin yak
laşımda bulunduğu
na dikkat çeken 
Yüksel, 
"Arkadaşınızı iyi 
seçin. İlk madde 
parasız verilir. Buna 
alıştığınızda ise iş 
işten geçmiştir ve 
ailenizin size gön
derdiği harçlıklar 
yetmez. Onların 
eline düşmüş olur
sunuz ve gele
ceğiniz kararı." 
uyarısında bulundu. 
AİLE YAPIMIZ

MÜSAİT DEĞİL 
Türk insanının aile 
yapısı ile 
Avrupa'lının aile 
yapısı arasında 
belirgin farklar 
bulunduğunu 
söyleyen Yüksel, 
"Onlar, çocuklarına 
13 yaşından sonra 
sahip olamazlar. 
Ama bizler şanslıyız, 
çünkü, bizlerin 
çocukları büyüse de 
onları unutmayız ve 
sahip çıkarız." dedi. 
OTO BOYASI

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Ama ne muhalefet
Yeni TCY’nin neden iki ay ertelendiği anlaşıldı. 
Yapılan yeni değişikliklerle hortumcular, 
dolandırıcılar yeniden banka kurabilecekler, 
inancı kötüye kul lanlar memur olabilecekler. 
Gazetecilere, yazarlara ağır cezalara berdevam. 
Ama ne adalet!
Gel de adaletin burnu! deme....

İÇİYORLAR .
Ticaret Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi 
öğrencilerinin 
toplantı salonunu 
tamamen doldur
duğu ve ilgiyle 
izlediği uyuşturucu 
panelinde Narkotik 
uzmanı Mesut 
Yüksel, ilginç ve bi 
linmeyen konulara 
da açıklık getirdi. 
ÖzellikleAvrupa'da 
yaygın olan ve yak
laşık 3 bin çeşidinin 
bulunduğu Ekstazi 
uyuşturucu hap
larında kullanılan 
renklendirme bo 
yasının aslında oto 
kaporta boyası 
olduğunu söyledi. 
Bu hapları renk 
lendirmek için oto 
kaporta boyasının 
kullanıldığını, çok az 
kişinin bildiğine 
dikkat çeken Yüksel, 
"Hapı renklendirmek 
için tek boya budur 
ve kullananlar 
bilmeden midelerine 
oto boyasını alıyor
lar ve hem beyinleri 
hem de vücutları ve 
mideleri zarar 
görüyor." dedi.
Uyuşturucu panelin
in sonunda öğrencil
er merak ettikleri 
konuları sorarak 
aldıkları yanıtlarla 
bilgi sahibi 
oldular.
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Oku^ricesi eğitim alan ço&ıklar emsallerinden bir adım öndeler

Çocuklarınıza güven aşılayın
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu, Elma 
Şekeri ve Candaş 
Çocukevi organi- 
zas yonunda 
düzenlenen 
"Çocuk Gelişimi ve 
Okula Başlarken 
Yaşanan kaygılar" 
konulu seminer 
yapıldı.
Belediye Kültür 
Merkezinde düzen
lenen ve Bursa 
Kültür Okulları'nın 
katkılarıyla gerçek
leşen seminere İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Veysel 
Özmen ile Ali 
Osman Cura'da 
katıldı.
Seminer öncesi 
konuşma yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, bu tür 
seminerlerin okul 
ve ailelerin bütün
leşmesini sağlav - 
cağının önemir .. 
değindi.
Kültür Koleji 
Müdürü Orhan 
Karakoç ise bu tür 
projelerin giderek 
artırılacağını 
belirterek 
"Amacımız 
yarınımız olan

çocuklarımızın 
gelişimini gelişen 
dünyaya uygun kıl
maktır" dedi.
0-12 yaş grubuna 
yönelik seminere 
konuşmacı olarak 
katılan Çocuk 
Gelişim ve Eğitim 
Uzmanı Emel 
Bay gül ve Ku'tür 
Koleji Rehber 
Öğretmeni Seda 
Fidancıoğlu, 
çocuklara elan . 
güvenin onlara 
gösterilme k gerek
tiğini savundular. 
Ülkemizde özellikle 
ça’ışan ailelerin 
çocuklarını 
Anaokulu ya da 
kreşlere verdiğini 
belirten konuş
macılar, "Okul

öncesi eğitime 
giden çocuklar 
emsallerinden bir 
adımönde" . 
olduğunu söyledi. 
Kültür Okulları 
Yönetim Kurulu 
üyesi Zafer Bulut, 
Kültür kurumlan 
olarak maddi ve 
manevi tüm güç

lerini eğitim adına 
kullanmaktan 
mutluluk duyduk
larını ifade ederek 
"250 eğitmen ile 
hizmet veren 
Kültür Okulları'nın 
Gemlik'te de 
faaliyete geçmesini 
arzu ediyoruz" 
dedi.

DSP yerel 
basını ağırlıyor
Demokratik Sol 
parti Genel 
Merkezi tarafından 
yapılacak Marmara 
Bölge Toplantısı 
öncesi yerel basın 
bu gün 
Kumburgaz’da 
ağırlanacak. 
DSP Gemlik İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, gazete 
mize yaptığı açık
lamada 30 Nisan 
günü İstanbul 
Akatlar Kapalı 
Spor Salonunda 
DSP Marmara 
Bölge 
Toplantısının 
yapılacağını, bu 
gece :«e 
Kumburgaz 
Priencess 
Oteli’nde Genel 
Başkan ve Parti 
Genel Yürütme 
kurulu üyelerinin 
de katılacagy'bir 
yemekte, yer -’V; 
basın mens 7$ za
ptlarıyla yern^Jş.' 
yeneceğini söyle
di.
Poyraz, ulusal 
basının 
Demokratik Sol * 
Parti’nin haberle 
rine yeterince yer 
vermediğini, bu

nedenle yerel 
basınla hem tanış
ma hemde sorun
ların görüşüleceği 
bir yemek düzen
lendiğini söyledi. 
DSP İlçe Başkanı 
Poyraz, yerel 
basın mensup 
larnın geceyi 
otelde geçireceği
ni, ertesi gün biri
likte İstanbul’da 
yapılacak olan*'™ 
Marmara Bölge 
Toplantısına 
katılacaklarını 
söyledi.
Bölge toplantısı 
için Bursa ve 
Gemlikten otobüs 

Çaldırırken, 
, .azetemi adına 
toplantıya Haber 
Müdürümüz 
Seyfettin Şekersöz 
katılıyor.

KÖRFEZ OFSET'TE DAVETİYE ATAĞI
Evlenecekler, nişanlanacak• sünnet yaptıracaklar, gün ve açılış yapanlar... 
Türkiye'nin en zengin davetiye kataloglarıyla bir günde kaliteli ve ucuz baskı 

32 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz
II

KÖRFEZ Ofset Matbaacılık, Yöymcılık Reklamcılık 

istiklal Cad. Bora Sok. Demir Apt Altı (Foto Prestij yanı) GEMLİK

Tel. 513 35 95 - 513 86 83 
email: kadri, gııler @ hotmail.
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Petrol İş Sendikası ile Gemlik Gübre arasında toplu sözleşme görüşmeleri haşladı

IIHoplantıda M madde kabul edildi
İstanbul Petrol İş Genel Merkezi’nde yapılan toplu iş görüşmelerinde iki 
madde üzerinde anlaşma sağlandı. Petrol İş Sendikası Bursa Genel Sekreteri 
Efrahim Tümer, gelecek toplantılarda görüşmenin hızlanacağını söyledi.
Özelleştirilen 
Gemlik Gübre 
Sanayi ile Petrol 
İş Sendikası 
arasında toplu 
sözleşme 
görüşmelerinin ilk 
oturumu yapıldı. 
Önceki gün İstan
bul’da bulunan 
Petrol İş 
Sendikası Genel 
Merkezinde bir 
araya gelen işçi 
ve işveren tem
silcileri, hazır
lanan taslak 
üzerinde 
görüşmeyi başlat
tılar.
İşveren adına 
toplu sözleşme 
görüntülerine 
Kamu İstisadi 
İşletmeler 
Sendikası

(KİPLAS) yöneti
cileri toplu 
sözleşme 
görüşmelerine 
katılırken, Petrol 
İş Sendikası 
adına Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han, 
Genel Sekreter 
Efrahim Tümer ile 
işyeri temsilcileri 
katıldılar.
İlk oturumdan 
dönen Petrol İş 
Sendikası Bursa 
Şubesi Genel 
Sekreteri Efrahim 
Tümer, gazetemi 
ze yaptığı açıkla
mada şunları 
söyledi; ‘İlk 
toplantıda genel 
prensipler 
üzeri:.de durul
duktan sonra 
maddelerin

Petrol İş Csnel Sekreteri Efrahim Tümer

görüşülmesine 
geçildi. Taraflar 
arasında iki 
madde üzerinde 
anlaşma sağlandı. 
Bu toplu sözleş
menin ilk oturu
mu olduğu için 
hızlı yol alına

madı. Önümüzde
ki oturumlarda 
maddeler 
üzerinde maddel
er üzerinde daha 
hızlı bir görüşme 
yapılacağı 
konusunda 
ümitliyiz” dedi.

PIRELLFDE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

KREDİ KARTINA 
8 TAKSİT

OH 0312R 2Z.5
H0NKOOK LASTİKLER

4^0 YTL.
Diğer lastik ebatları hakkında bilgi için bize başvurun.
ÖZKAYA OTOMOTİV
M— GEMLİK BAYİİ
■ I P i I I Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

■ W E Tel ; 224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Emekli PTT Müdürü

Serbest Kursu
İbrahim BABUR

Giritte Yaşanmış Olaylar 2
Dünden Devam;
Babamlar buraya gelmişken ‘yarın belki buğday 

çıkar bekleyelim, boş dönmeyelim’ demişler. 
Gecelemek için kuru ot toplayıp ağacın altına 
döşemişler. Üstüne çuvalları sermişler. Oturup sohbet 
ederken gece olmuş, karanlık basmış.

Amcam İsmail karşı yamaçtaki zeytinliğin içinde 
parlayıp sönen küçük ışıklar görmüş, yanındakilere 
karşıda sigara içen insanlar var. Burada kalmayalım. 
Buradan uzaklaşarak başka yerde yatalım, demiş. 
Mazlum’da silah varmış. Babama ;

-Bak ağabeyin korkuyor, burada yatmayalım diyor. 
Belimdeki çocuk oyuncağı mı? Korkulacak ne var? 
demiş. Ve yerlerini değiştirmişler. Uzanmış aralarında 
muhabbet ederken hepsi derin uykuya dalmışlar. 
Gecenin ilerlemiş saatinde hiçbiri ayak uçlarına gelen 
üç Rumu duyup uyanmamışlar bile.

Ayaklarına çizmeyle yedikleri darbe ve ‘kalkın’ söz
leri ile gözlerini oğuşturamadan, uzun namlılı iki silahın 
üzerlerine çevrilmiş olduğunu, deliklerinden fırlamış 
gözleriyle görmüşler.

Ellerinizi kaldırın, kömutu ile eller kalktı. Yapılan üst 
aramasında Mazlum’un silahı ve taşıdıkları bıçaklar 
hiçbir işe yaramadan Rum’ların eline geçmiş.

Eşeklerin urganları ile ellerini bağlamışlar. Eşeklerle 
birlikte az öteden akmakta olar dereye doğru götür- . 
meye başlamışlar. Karanlıkta önlerini göremeden zor
lukla yürürlerken, Rum çete başı 'sizi kesicem, sizi 
keşidem’ sözlerini tekrarlamış. Dereye yaklaştıklarında;, 
‘eşeklerinizle beraber sizi birer darbede kesicem' de
yince babam dayanamamış.

-Eh be ne uzatıp duruyorsun, ne yapacaksan yap. 
Babam konuşunca, Rum’la, dan biri sesini tanımış.' 
-Senin ismin Halil’mi?
Babam; - Evet.
-Beş ay kadar evvel filan tepede Türk’lerin yoldan 

yanlarına çağırdıkları Halil’misin?
Babam; Yoksa sen orada elleri ayakları bağlı iken 

benden sigara isteyen kişimisin? deyince.
Rum çete başına; ‘Bunları Kesmeyeceğiz’ demiş. 

I - O elimizde tutsakken bile bize kafa tutacak, biz 
yinede onu kesmeyeceğiz öylr mî? den şaşırdın mı? 
demiş.

-Evet kesmeyeceğiz.
Beş ay evvel Türklere esir düştüğümde sigara ver

mişti. Bu bana, Türkün birinin bırak sigara migara 
verme demesine karşın. O kendine iki üç sigara 
ayırarak. Paketin çoğunu bana verdi. Onun için bunlara 
dokunmayacağız, demiş.

Kısa bir münakaşa sonucu kesmeden vazgeçmişler.
Babamlar kabus içinde derin bir nefes alabilmişler. 

Tekrar harman yerine dönmüşler. Gün ışımaya 
başlamış, harmana vardıklarında güneşin ilk ışıklan 
yerlere yayılıyormuş. Kurtarıcılarına sarılmışlar, kendi
sine sağolasın demişler.

Fakat, çete başı hala kafasını sağa sola sallıyormuş. 
Kini, garezi ve kızgınlığı soğumak bilmemiş.

Harman sahibi Rum’u yanına çağırmış. Az öteye 
çekilmişler. Yan açık, yarı kapalı konuşmalarından 
pazarlık yaptıkları anlaşılmış. Rum çete başı; ‘Yann ben 
yalnız gelicem, bunları bana teslim etmekte zorluk 
çıkartmazsın değil mi? Sen bunları oyala ben herşeyi 
hallederim’ demiş. Sen merak etme demiş Rum.

Rumlar ayrılmaya hazırlanırken İbrahim’in eşeğinin 
yeni semerine üçüncü Rum göz dikmiş.Ben bunu alıyo
rum diyerek eşeğin sırtından semeri çıkanp omzuna 
almış ve uzaklaşmışlar. Yaşanan olaylardan sonra 
orada kalmanın delilik olacağını anlamışlar. 
Beklemeden onlarda yola dökülmüşler. Çıplak eşeğe 
bineceğime yürürüm daha iyi demiş babam.Babam en 
gençleri olduğundan eşeklere büyükleri binmiş. Babam 
yol dömeçlerinde, kestirke diye tarla içlerinden yürüy- 
ormuş. Epey yol almışlar tarlalardan geçerken uzak bir 
ağacın çatalına bırakılmış bir semer görmüş. Koşmuş 
amcama söylemiş. Gitmişler bakmışlar Rumun kendi- 

, lerinden aldığı semer. Herhalde taçı.»>aktan yorulmuş ve 
oraya bırakmış. Gelirlerken hayallerini süsleyen buğ- 

! daylarla beraber kaybettikleri eşyalardan birini bul
maları. Hüzün gölünde bir damla sevinç yaşamış oldu
lar. Şehre geldikten sonra yaşadıklarım düşmü? gerçem 
mi? olduğuna inanamıyorlarmış adeta. Basit bir raslan- 
tının onları hayatta tutmasını, iyilik yapmanın erdemini, 
yaşamanın güzelliğini anlamışlar günlerce.

Sağlıkla kalın sevgili okuyucularım.

%25c3%25bczeri:.de
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Yeni Genel Sekreter 'Kırmızı listede' 
ülke kalmadıAsyalı olmalı

Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan, teşkilatın 
kendisinden sonra
ki genel 
sekreterinin 
Asya'dan olması 
gerektiğini söyledi. 
Gelecek sene 
emekliye ayrılacak 
olan Ganalı Annan, 
Hindistan 
ziyaretinde yaptığı 
açıklamada, "Genel 
sekreter dönüşüm 
temelli olarak 
seçilir. Gelecek 
zaman Asya'nın 
sırasıdır" dedi. 
Asya'dan son BM 
genel sekreteri,

BAYRAM O ĞLU’N DAN 
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

1961-1971 yılları 
arasında o zamanki 
Burma, şimdiki 
Myanmar'dan U 
Thant'tı.
Annan'ın görev 
süresi 2006 senesi 
sonunda sona eriy
or. BM genel 
sekreterliği, 
geleneksel olarak 
her 10 yıl için 
bölgesel olarak 

seçiliyor. Asya'nın 
belli bir aday 
üzerinde ittifak 
sağlayamaması 
üzerine, 2001'de 
Annan, 2. dönem 
için yeniden genel 
sekreter seçildi. 
Böylece Afrika, 15 
senedir BM genel 
sekreterliğini 
elinde bulundur
muş oldu.

Türkiye'nin, savun
ma ahmı yapmadığı 
ülkeleri 
sınıflandırdığı kır
mızı listede hiçbir 
ülke kalmadı. Bu 
listede yer alan son 
üç ülke de birbiri 
ardına sarı listeye 
aktarıldı.
Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nin 
ardından İsveç ve 
Avusturya da kır
mızı listeden 
çıkarılarak "sarı 
liste" ye geçirildi. 
Önümüzdeki sonba
harda Avrupa Birliği 
ile müzakerelerin 
başlayacağı 
gerekçesiyle savun
ma ahmlarında 
uygulanan kısıtla
malar da yeniden 
düzenlendi. Daha 
önce bu kısıtla
maları düzenleyen 
'kırmızı liste'den 
Güney Afrika 
Cumhuriyeti 
çıkarılmıştı. Bunun 
ardından bu ülke, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin (TSK) 
yeni dönemde 
helikopter ihtiyacı

için düzenlenen 
Atak Projesi ile ilgili 
teklife çağrı dosyası 
almıştı.
İsveç ve Avusturya 
da 'sarı liste'de 
İsveç Genelkurmay 
Başkam'nın 
Ankara'yı ziyareti 
öncesinde ise bu 
ülkenin durumu 
hakkında değer
lendirme yapıldı. 
Değerlendirmenin 
ardından ziyaret 
öncesinde 'kırmızı 
liste'de bulunan 
son iki ülke İsveç 
ve Avusturya da 
sarı listeye geçirildi. 
Bu kararın ardından 
'kırmızı liste' de 
ülke kalmadı.
Türkiye'nin savun
ma projelerinde 
dikkate aldığı 'sarı 

liste'de 10 ülke 
bulunuyor.
Bunlar Almanya, 
Belçika, Hollanda, 
Lüksemburg, 
Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, 
Norveç, Avusturya 
ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti olarak 
sıralanıyor. Bu 
ülkelere savunma 
projesinde genel 
anlamda bir kısıtla
ma bulunmuyor. 
Yalnızca proje 
bazında alım veya 
işbirliği yapılıp 
yapılmayacağı 
konusunda Dışişleri 
Bakanlığı ile görüş 
alışverişinde 
bulunulduktan 
sonra karar 
veriliyor.

80 YIL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
talya da yem hükümete güven oyuUYDU 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

LmasMaKİ il

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 

İtalya'da Silvio 
Berlusconi lider
liğindeki merkez 
sağ koalisyonunun 
kurduğu yeni 
hükümet, Meclis'in 
ardından, 
Senato'dan da 
güvenoyu aldı. 
Senato'da yapılan 
oylamada, 
hükümete 170 
"Evet" oyu çıktı. 
"Hayır" diyenlerin 
sayısı ise 117'de 
kaldı. Böylece par
lamentodan 
güvenoyu alan yeni 
Berlusconi 
hükümeti bugünden 
itibaren resmen 
göreve başlamış 
oldu.
Berlusconi, 
Senato'daki oyla
madan önce yaptığı 

konuşmada, İtalya'
da pek çok partinin 
bir araya gelme
siyle oluşturulan 
ittifaklar yerine, biri' 
sağ, biri sol olmak 
üzere iki partili bir 
siyasal yaşamı 
görmek istediğini 
Söyledi.
Silvio Berlusconi, 
politikayı bırak
madan önce bu 
düşünün gerçek
leşmesini arzu
ladığını belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Siyasi kariyerimi, 
ülkede bir yanda 
ılımlıların, diğer 
yanda ise solun 
bulunduğu bir sis
temin hüküm süre
ceği bir dönemle 
noktalamak isterim. 
İki tarafın birbiriyle

daha iyi yarışabile- \ 
ceği bu tür bir 
sistem, ülkede 
refah, adalet ve 
özgürlüğün tesisi 
açısından da büyük 
önem taşımaktadır." 
Berlusconi, 
önümüzdeki genel 
seçimlere kadar 
'merkez sağ koalisy
onundaki partilerin 
tek bir partiye 
dönüşmesi 
umudunu dile 
getirerek, 
"Ya tek parti olmayı 
başarırız ya da 
nispi temsil sistem
ine geri dönülmek I 
suretiyle ülke yine I 
eski dönemlerdeki . 
gibi yıllarca 
istikrarsızlıkla 
uğraşmak zorunda 
kalır" dedi.
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İlaca yeni 
fiyatlandırma

Yine yağışlı hava geliyor
Orijinal ve jenerik 
ilaçlara yeni fiyat
landırma getirildi. 
Sağlık 
Bakanhğı'mn, 
Beşeri Tıbbi Ürün
lerin Fiyatları 
Hakkında Tebliğ'de 
Değişillil;
Yapılmasına Dair 
Tebliği, eğimi- 
Gazete'de yayım
landı.
Değişikliğe göre, 
orijinal ilaçların fiy
atları belirlenirken, 
orijinal ürünün her 
formunun her birim 
ham madde miktarı 
ayrı ayrı değer
lendirilecek.
Eskiden uygulanan 
ambalajdaki birim 
miktarı değer
lendirmeye alın
mayacak

ŞENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Aynı formun aynı 
birim hammadde 
miktarının farklı 
ambalajdaki birim 
miktarları arasında 
oranlama yapılacak. 
Oranlamada, fiyatı 
oransal olarak en 
düşük ohan ürün 
dayanak kabul 
edilecek. Bu oranla
ma küçük ambalaj-^ 
dan büyük ambala
ja doğru uygu

lanacak.
Rakamsal fiyat 
örneklerine de yer 
verilen tebliğde, 
örneğin 10 mg 5 
tablet 7 
Avro, 10 mg 10 
tablet 10 Avro, 10 
mg 20 tablet 30 
Avro ise birim fiyatı 
en düşük olan 10 
mg 10 tablet 10 
Avro olan dayanak 
kabul edilecek.

Yurdun Kuzey ve 
Doğu kesimlerinde
ki yağışlara ilave 
olarak, Batı kesim
lerinin de yarın 
sabahtan itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
gireceği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, bugün 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Doğu 
Akdeniz'in İç kes
imleri, İç Anadolu, 
Batı ve Orta 
Karadeniz ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgeleri'nin 
doğusu yağışlı 
geçecek. Sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek 
yağışların, öğle 
saatlerinden 
itibaren 
Marmara'nın 
Güneydoğusu, İç

Ege, İç Anadolu'nun 
Kuzey ve Batısı, 
Batı Karadeniz ile 
akşam saatlerinde 
Akdeniz'in İç 
Kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
Güneydoğusu ve 
Orta Karadeniz'de 
etkili olacağı tahmin 
ediliyor. Yağışlı 
hava hafta sonunda 
kuzey, iç ve doğu 
kesimlerde etkili 
olmaya devam ede
cek.
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların 
Cumartesi günü 
Marmara'nın Kuzey 
ve Doğusu, 
Karadeniz, İç

Anadolu'nun Kuzey 
ve Doğusu, Doğu 
Akdeniz'in İç 
Kesimleri ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu böl
gelerinin Batısı'nda, 
Pazar günü, 
Marmara'nın 
Doğusu ile Batı ve 
Orta Karadeniz'de 
etkili olacağı tahmin 
ediliyor.
Hava sıcaklığı 
yağışla birlikte 
yarın Kur^ybatı 
kesimlerde, hafta 
sonunda Kuzey, 
İç ve Doğu 
Bölgeleri'nde 3 ila 5 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak.

Organ ticaretine ‘TCK1 freni
✓ Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* ip Ağ
v Fanya-

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri

Kürek
Çapa
Macun

v Galvenizli çivi
v TMC sintine pompası

K^nıkmArild'vliııi^

Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

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

Adalet 
Bakanhğı'nca hazır
lanan yeni Türk 
Ceza Kanunu (TCK), 
sağlıkta yaşanan ve 
adeta kangrene 
dönüşen bir soruna 
neşter vuruyor. Bazı 
maddeleri ağır , 
eleştiri aldığı için 
yürürlük tarihi 2 ay 
ertelenen TCK, özel
likle organ ve doku 
ticareti yapanlara 
ağır hapis ve para 
cezaları getiriyor. 
Yeni TCK'da organ 
ve doku ticaretine 
verilen cezalar 
artırılarak, tüzel 
kişiler hakkında 
güvenlik tedbiri 
uygulanabileceği 
öngörüldü. TCK'nın 
91. maddesine göre, 
hukuken geçerli 
rızaya dayalı olmak
sızın, kişiden organ 
alan kimse, 5 yıldan 
9 yıla kadar hapis 
cezasıyla ceza
landırılacak. Suçun

kadar ve 10 binkonusunun doku
olması halinde ise 2 
yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezası 
öngörülüyor. Bunun 
yanı sıra hukuka 
aykırı olarak ölüden 
organ veya doku 
alan kimse 1 yıla 
kadar hapis cezası 
alacak. Organ veya 
doku satın alan, 
satan, satılmasına 
aracılık eden kişi 
hakkında 5 yıldan 9 
yıla kadar hapis 
cezası hükmü getir
iliyor. Bu suçların 
bir örgütün faaliyet
leri çerçevesinde 
işlenmesi halinde 
de 8 yıldan 15 yıla 

güne kadar adli 
para cezası hük
müne yer veriliyor. 
Diğer taraftan huku
ka aykırı yollarla 
elde edilmiş olan 
organ veya dokuyu 
saklayan, nakleden 
veya aşılayan kişi, 2 
yıldan 5 yıla kadar 
hapis cezasıyla 
cezalandırılacak. 
Belli bir çıkar 
karşılığında organ 
veya doku teminine 
yönelik olarak ilan 
veya reklam veren 
veya yayınlayan 
kişiye 1 yıla kadar 
hapis cezası 
verilecek.
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9. Kalkınma 
planına erteleme

TV’deki şiddet 
masaya yatırıldı

Avrupa Birliği'ne 
uyum çerçevesinde 
"Dokuzuncu 
Kalkınma Planı"nın 
TBMM'ye sunulması 
bir yıl erteleniyor. 
"2006 Yılı 
Programının 
Hazırlanmasına 
İlişkin Yasa 
Tasarısı" TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi. Yasa 
ile 9'uncu Kalkınma 
Plam'nın TBMM'ye 
sunulması bir yıl 
ertelenirken, 
2006 Yılı 
Programı'nın, 
hükümet programı 
ve izlenen pc'i- 
tikalar doğr"!tusun- 
da hazırlanarak 
yürürlüğe girmesi 
konusunda da 
Bakanlar Kurulu'na 
yetki veriliyor. 
Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda yaptığı 
konuşmada, daha 
önce de 1978, 1984 
ve 1995 yıllarında 
geçiş programı 
uygulandığını 
ifade etti.
Başesgioğlu, 
erteleme kararının 
nedeninin muhale
fetin iddia ettiği gibi 
"Hazırlıksız ve 
beceriksizlik değil,

Hükümet'in uzun 
vadeli öngörüsü" 
olduğunu kaydetti. 
1963 yılından bu 
yana devam eden 
planlı kalkınmanın 
Türk ekonomisine 
büyük katkılar 
sağladığını kayde
den Bakan 
Başesgioğlu, 
17 Aralık sürecin
den sonra kalkınma 
planlarının daha da 
önem kazandığını 
söyledi.

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Fatih 
Karaca, şiddet 
içeren programların 
önlenmesi için 
ekranların karartıl- 
ması veya mikrofon
ların susturulması 
cezalarına karşı 
olduklarını açıkla
yarak, bu program
ları oluşturdukları 
özel komisyonlarla 
yakın takibe aldık
larını açıkladı.
TBMM Dilekçe 
Komisyonu bugün, 
bazı televizyon 
kanallarında yayın
lanan programlarla 
ilgili verilen şikayet 
dilekçelerini ele aldı. 
Komisyon Başkanı 
Yahya Akman, 
toplantıyı açışında 
yaptığı konuşmada, 
şiddet program
larının Türk aile 
yapısını, çocukların

ve gençlerin psikolo
jik gelişimini olum
suz etkilediği ve ilgili 
idari makamlar 
tarafından bu pro
gramların engellen
mesine yönelik ted
birlerin alınmadığı 
yönünde kendilerine 
çok sayıda dilekçe 
geldiğini ve bunları 
birleştirdiklerini kay-

_ detti.
RTÜK Başkanı Fatih 

Karaca, ekranların 
karartılması, mikro
fonların susturul
ması gibi cezalardan 
yana olmadığını, 
program durdurma 

cezasından ziyade 
kademeli olarak art- 
tırılabilecek para 
cezalarının daha 
caydırıcı olacağını 
savunarak 
"Müeyyidelerin cay
dırıcı olmadığını iti- j 
raf ediyorum" dedi. 
Karaca, programlara, 
yayına başlamadan 
veya yayın anında | 
müdahale 
etmelerinin söz 
konusu olmadığını, j 
ancak program 
yayını tamamlandık- II 
tan sonra gerekli 
işlemleri başlata- 
bJdiklerini ifade etti.

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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Türkiye’de enflasyon 
hala yüksek

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Yaşlı Gençler

Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, sıcak 
paranın sadece 
yabancı kaynaklı 
olmadığını, 
Türkiye'de önemli 
miktarda yerleşik 
kaynaklı sıcak 
paranın da söz 
konusu olduğunu 
söyledi. 
Serdengeçti, Şubat 
2005 tarihi itibarıyla 
net hata noksan 
hariç 12 
aylık kümülatif 
rakamlara göre, 
Türkiye'deki sıcak 
para miktarının 
10.8 milyar doları 
yabancı kaynaklı, 
3.4 milyar doları da 

yerleşik 
kaynaklı olmak 
üzere, toplam 14.2 
milyar dolar 
olduğunu bildirdi. 
Serdengeçti, bugün 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'na, 
"Ekonomik 
Görünüm" isimli 
sunum yaptı. 
Süreyya 
Serdengeçti'nin 
sunuma göre, 10.8 
milyar dolar tutarın
daki 
yabancı kaynaklı 
sıcak paranın 
2.4 milyar dolarını 
yabancıların yurt 
içinde hisse senedi 
alımı, 8 milyar 
dolarını 
yabancıların yurt 
içinde 
iç borçlanma senedi 
alımı, 0.5 milyar 
dolarını ise 
yabancıların 
bankalardaki mevd
uatı oluşturdu. 
3.4 milyar dolar 
tutarındaki yerleşik 
kaynaklı sıcak 
paranın ise 
0.2 milyar doları 
bankaların harice

kullandırdıkları kısa 
vadeli 
krediler, 3 milyar 
doları bankaların 
kullandığı kısa 
vadeli krediler, 
0.3 milyar dolari da 
bankacılık dışı özel 
sektörün kullandığı 
kısa 
vadeli kredilerden 
oluşuyor.
Sunumda, "sıcak 
paranın" çeşitli 
tanımları bulunmak
la birlikte, 
en genel ifadeyle 
yabancıların menkul 
kıymet alımı, port
föy 
yatırımları, kısa 
vadeli sermaye 
akımları ile net hata 
noksan 
toplamından oluş
tuğu ifade edildi. 
-"MİKTARDAN 
ZİYADE, ANİ 
HAREKETLER 
ÖNEMLİ"- 
Sıcak paranın mik
tarından ziyade, ani 
hareketlerin önemli 
olduğu 
kaydedilen sunum
da, sıcak paranın en 
önemli kaleminin, 
"hisse senedi 
ve devlet iç borçlan
ma sentlerinden 
(DİBS)" oluşan 
portföy 
yatırımları olduğu 
bildirildi.
-"ENFLASYONLA 
MÜCADELEDE 
ÖNEMLİ MESAFEL
ER ALINDI"- 
Bu arada sunumda,

enflasyonla 
mücadelede önemli 
mesafeler alındığı 
ve enflasyondaki 
ataletin azaldığı 
belirtildi.
Enflasyondaki 
oynaklığın azaldığı 
da ifade edilen 
sunuma göre, 
enflasyon-döviz 
kuru geçişkenliği 
azaldı ve döviz 
kurundaki 
değişikliklerin fiyat
lara geçiş ştkisi 
daha zayıf ve gecik
meli oluyor.
Üretici ve tüketici 
davranışlarının 
değiştiği belirtilen 
sunumda, 
enflasyonda ve 
enflasyon dinamik
lerinin değişiminde 
alınan bu mesafeye 
rağmen, fiyat 
istikrarının henüz 
sağlanmadığı 
kaydedildi. Buna 
göre, 
Türkiye hedeflerin 
tutmasına rağmen 
halen en yüksek 
enflasyona sahip 
ülkelerden biri kon
umunda bulunuyor. 
Türkiye'nin halen 
düşen enflasyon 
ortamında olduğu 
kaydedilen 
sunuma göre, 
enflasyon hede
flerinin bundan 
sonra da 
tutması için 
dikkat edilmesi 
gereken riskler 
mevcut.

İlçemizin fabrika takımı olan 
Sümerspor’da futbol oynamış 
yaşlı gençleri her altı ayda bir 
toplanarak hasret gider
melerinin 14. toplantısı, 
30 Nisan 2005 Pazar günü 
Zeki Restorant’ta yapılacak.

Bu yemekte her yemekte 
misafir olarak bulunan futbol 
oynamış arkadaşlar bulun
mayacak.

Suğnipek Fabrikası İşletme 
Müdürü ve Sümerspor Kulüp 
Başkanı Rahmetli Muharrem 
Atasoy anısını anma 
yemeğinde Atasoy ailesinden 
oğlu ve torunlarının pazar 
günkü yemeğe geleceklerini 
zannedi-yorum.

Muharrem Atasoy futboldan 
anlamamakla beraber 
Sunğipek Fabrikasında 
kaldığı müddetçe spor kulübü

başkanlığını yürüttü.
Gemlikspor’un faal futbol

cularına, herkese aynı uzaklık
ta yaşamış ve aynı sevgiyi 
gösteren bir kişiliğe sahipti.

Kişilerin davet edilmelerine 
rağmen iştirak etmemelerini 
pek anlamış değilim.

Bizden sonra da bu yemeği 
ve eski arkadaşları birbiriyle 
görüp hasret gidersinler.

1959-1963 yılına olan 
Sümerspor’lulardan parmakla 
az sayılabilecek kadar az 
sporcu kaldı.

Bu güzel gecede hüzün, 
sevinç gözyaşı, neşe ve 
kahkaha bir arada olacak.

Başka ne yapacağız ki!
Bu dünyada aramızdan göç 

edenlere tandan rahmet, 
bugün aramızda olanlara ise 
sıhhat ve afiyet dilerim.

Bu Haftaki Maç

Bu hafta gurubumuzda 
15 puanla 4. sırayı alan 
Şükraniye ile ilçemiz sahasında 
pazar günü saat 16.oo!da 
oynanacak,

Şükraniye ile Bursa’da 
oynadığımız ilk maçında 
yenişemedik ve maç 0-0 sokrla 
bitti.

Eğer müdafa oynarsak netice 
almamız zor olur.

Şükraniye küçümsenecek bir 
takım değil, Gemlikspor ile 
arasında 2 puan fark var.

Güzel bir maç olacağını 
tahmin ediyorum.

Bu maçta genlere çok iş 
düşeceğini yazabilirim.

Takımın dizilişi bana göre 
billi. Tabi antranörün canı kimi 
oynatmak isterse takıma onu 
koyar.

10-12 YAŞ GURUBU
Cumartesi günü saat 

13.30’da 10-12 yaş grubu 
gençlerin maçları var.

Bursa 72. yıl sahasında 
Altınok’la oynayacakladır.

İlk defa bu müsabakaya . 
katılacak olan gençlere 
başarılar dilerim.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

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

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

O- Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Özcan BARANSEL

BakBiîCafe’de
Bu akşamTürkü gecesi var. 

Kaçırmayın!
/f«r Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 

Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 
Özel Gün ve Toplantılarınız İçin 

Salon temin edilir.
Evlere ve İşyerlerine siparis alınır.

Tel. (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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2 adımda sıkı kollara kavuşun
Karın, kalça derken 
kollar hep unutuluy
or. Oysa sarkık ve 
yumuşak kollar da 
en az diğer problem
li bölgeler kadar can 
sıkıcı. ( 
Mevsim ne olursa 
olsun, kollar, vücud
umuzun en çok 
teşhir edilen böl
gelerinden. Aynı 
zamanda en çok da 
ihmal edilen. Çünkü 
kadınların en prob
lemli bölgeleri; 
karın, kalça ve üst 
bacaklar. Kollar bu 
nedenle hep geri 
planda kalıyor.
Ancak egzersiz ve 
diyete başlanıp da 
vücut biraz şekle 
girmeye başlayınca, 
en çok gözümüze 
batan bölge sarkan 
tombul kollarımız 
oluyor.
KoHarın en az 
çalıştırılan bölümü 
trisepler, yani kolun 
üst arka kısmında 
bulunan kaslardır. 
Bunun nedeni, gün
lük yaşantı 
içerisinde bu kasları

kullanmamızı gerek
tirecek doğal 
hareketlerin azlığıdır. 
Bu kasları çalıştır
mak için, kollarınızın 
başınızın üzerinde 
olup, kolları sırtınıza 
doğru hareket ettir
meniz gerekmekte
dir. Günlük olarak 
yaptığınız 
hareketlere bakınca, 
buna benze, bir 
hareket yaptığınızı 
hatırlıyor musunuz? 
Kilolu bile olsanız, 
triseplerinizi düzenli 
olarak çalıştırırsanız, 
3 haftada sonuç 
aldığınızı göre-- 
çeksiniz. Tabii sıkı 
ve sarkmayan kollar 

demek, kolsuz bluz 
ve elbiselerin 
içerisinde çok daha 
hoş görünmek 
demek. Üstelik öyle 
kısa bir zamanda 
kollarınızdaki değişi
mi gözlemleyuebiliy- 
orsunuz ki, vücud
unuzun geri kalanını 
forma sokmak daha 
uzun zaman alsa 
bile, kollarınıza 
bakarak kendinizi iyi 
hissedebilir ve 
motive edebilirsiniz. 
Trisep çalışmasın
dan en verimli sonu
cu alabilmek için 
aşağıda bahsede
ceğimiz iki hareketi 
yapmalısınız. Bunlar 
için bir hafif, bir orta 
ağırlıkta, bir de ağır 
bir dambıla ihtiyaç 
duyacaksınız. Yeni 
başlayanlar, yarım 
kiloluk, 1 kiloluk ve 
1.5 kiloluk dambılhr 
kullanmalılar. Zaman 
içerisinde kul
landığınız ağırlıkları 
artırın. Dambıl yer
ine, belirtilen ağırlık
ta ve kolay kavranan 
objeleri de kullan

abilirsiniz.
İşte yapmanız 
gereken egzersizler: 
Bir dambıl alarak, iki 
elinizle, dambıhn 
uçlarından başınızın 
üzerinde kavrayın. 
Bir sandalyeye otu
run ve kollarınızı düz 
tutarak dambılı 
yukarı kaldırın. Bunu 
yaparken bisep- 
lerinizi (pazı) 
başınıza yakın tutun. 
Dirsekleriniz sabit 
durumda, dambıh 
başınızın arkasına 
doğru indirin.
Triseplerinizdeki ger
ilmeyi hissedin.
Daha sonra 
başlangıç pozisy
onuna geri dönün. 
Triseplerinizi 
sıkarak, seti bitirene 
dek hareketi yap
maya devam edin. 
Daha sonra dinlen
meden bir sonraki 
harekete geçin. 
Not: Hareketi 
yaparken, kol
larınızın üst kısımları 
başınıza yakın dur
malı. Ayrıca 
nefesinizi tutmayın, 

doğal bir şekilde 
nefes alıp vermeye 
devam edin.
Düz bir zemin üzer
ine uzanın ve bir 
dambıh, avuç 
içleriniz tavana 
bakacak şekilde iki 
elinizle kavrayın. 
Dambıh göğsünüzün 
ortasında tutun. 
Triseplerinizi sıkıp, 
dirseklerinizi vücud
unuza yakın tutarak, 
kollarınız, tamamen 
düz olan dek yukarı 
kaldırın. Daha sonra 
başlangıç pozisy
onuna dönün.
Triseplerinizi 
sıkarak, seti bitirene 
dek hareketi yap
maya devam edin. 
Not: Triseplerinizin 
çalışması için, üst 
kollarınızın vücud
unuza yakın durması 
zor,.:nludur.
Set 1: İlk hareketi, 
yarım Kiloluk dambıl 
kullanarak 12 kez 
tekrarlayın. Daha 
sonra dinlenmeden, 
ikinci hareketi de 12 
kez tekrarlayın. 
Gene dinlenmeden 

ikinci sete geçin.
Set 2: İlk hareketi, 1 I 
kiloluk dambıl kulla- I 
narak 10 kez tekrar
layın. Daha sonra 
dinlenmeden, ikinci 
hareketi de 10 kez 
tekrarlayın. Gene 
dinlenmeden üçüncü , 
sete geçin.
Set 3: İlk hareketi, 
1.5 kiloluk dambıl | 
kullanarak 8 kez 
tekrarlayın. Daha 
sonra dinlenmeden, 
ikinci hareketi de 8 
kez tekrarlayın.
Gene dinlenmeden 
dördüncü sete 
geçin.
Set 4: İlk hareketi, 1 
kiloluk dambıl kulla
narak 10 kez tekrar
layın. Daha sonra 
dinlenmeden, ikinci 
hareketi de 10 kez 
tekrarlayın. Gene 1 
dinlenmeden beşinci 1 
sete geçin.Set 5: İlk j 
hareketi, yarim kilo-s I 
luk dambıl kulla
narak 12 kez tekrar- 1 
layın. Daha sonra 
dinlenmeden, ikinci 
hareketi de 12 kez 
tekrarlayın.

Bebeklerde beslenme
Anne sütü tartış
masız bebeğiniz için 
en iyi besin kay
nağıdır. Ancak 
bebeğiniz anne sütü 
alamıyorsa, onu en 
doğru şekilde 
beslerken hastalık
lara karşı da koru
mak istiyorsanız 
içiniz rahat olsun: 
Bu dönemde bebek
lerin besinsel 
ihtiyaçlarına göre 
hazırlanmış devam 
mamaları sağlıklı 
büyüme ve gelişme 
için anne sütünden 
sonra en doğru, en 
sağlıklı alternatiftir. 
Bebeğin sağlıklı 
büyüme ve eytişimi 
için ilk bir yıl inek 
sütü kullanılmaması 
gereği tüm bilimsel 
çevreler tarafından 
kabul edilmiş bir 
gerçektir. Büyüme 
ve gelişmenin en

hızlı olduğu hayatın 
ilk bir yılında 
bebeğinizin sağlıklı 
ye doğru beslenmesi 
kadar mide barsak 
enfeksiyonları, allerji 
ve ishale karşı 
korunması da önem
lidir. -
FONKSİYONEL 
BESİNLER NE 
DEMEKTİR?
Günümüzde sağlık 
için faydalı besin 
maddeleri araştırma 
çalışmaları yoğun 

olarak yapılmaktadır. 
Bu çerçevede değer
lendirilen en güncel 
bilimsel gelişmeler
den biri olan 
“Fonksiyonel 
Besinler,” “Sağlıklı 
Besinler” (Healthy 
Foods) olarak da 
adlandırılır.
Fonk vonel besin
ler, d 'u ve dengeli 
bir be ne sağla
ma haı jinoe, 
hastalıkların tedavisi 
de dahil olmak üzere 
tıbbi, koruyucu, fay
dalı ve sağlığa katkı
da bulunan besinler
den oluşan bütünsel 
bir kavramlar dizisi 
olarak tanımlanabilir. 
PROBİYOTİK BESİN 
NE DEMEKTİR? 
Bu kavramlardan 
birisi probiyotik 
besindir ve 
tüketilmesi barsak 
florası için faydalı 

etkilere sahip canlı 
bakteriler bileşimini 
içeren besinler 
olarak tanımlanırlar. 
Probiyotikler, anne 
sütüyle beslenen 
bebeklerin barsak 
florasında yoğun 
olarak bulunur.
BEBEK İÇİN 
PROBİYOTİKLERİN 
FAYDALARI NEDİR? 
Probiyotikler doğal 
korumayı temin 
eder. Bağışıklık sis
temini destekler, 
hastalık yapan 
mikroorganizmaların 
üremesine engel 
olurlar.
Hastalıklara karşı 
direncin artmasını 
sağlarlar. İshal ve 
allerjinin önlenmesi . 
ve iyileştirilmesinde 
önemli faydaları 
vardır. Sindirimi 
kolaylaştırır, vitamin
lerin sentezinde rol 

oynarlar.
BEBEK MAMALARI
NA PROBİYOTİK 
İLAVESİ MÜMKÜN 
MÜDÜR?
Bebek mamalarına 
probiyotik ilavesi 
yapılabilmesi 
ancak çok ileri 
teknolojinin kul
lanıldığı sistemlerde 
mümkündür.
Probiyotik etkilerinin 
klinik çalışmalarla 
kanıtlanmış 
olmasının yanı sıra, 
bebek mamalarına 
ilave edilen probiy- 
otiklerin, faydalı 
olabilmesi için 
taşıması 
gereken 
en önemli 
özelliklerden • 
biri insan kay
naklı 
olmalarıdır.
Çünkü probiy
otik ilavesi 

değil, doğru anne 
sütüyle beslenen 
bebeklerde mevcu 
olan probiyotik 
ilavesi önemlidir. 
PROBİYOTİK 
İÇEREN BEBEK 
MAMASI 
ÜLKEMİZDE MEV
CUT MUDUR?
Anne sütü ile besle 
nen bebeklerde 
doğal korumayı 
sağlayan probiyotil 
ler ülkemizde 
sadece ÜLKER 
HERO BABY 2 
PROBİYOTİK 
devam mamasında 

kullanılmıştır.
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Uzmanlar, sigara 
içenlerde disk 
beslenmesi bozul
duğundan, bel 
ağrılarıyla bel fıtığı 
görülme riskinin 
arttığını söyledi. 
Gelişmiş ülkelerde 
iş günü kaybına yol 
açan hastalıklar 
arasında 2. sırada 
yer alan bel ağrıları, 
üretim azalmasını 
etkileyen en önemli 
faktör olarak kabul 
ediliyor. Toplumun 
yüzde 80'inde hay
atın herhangi bir 
döneminde bel 
ağrılarına rast
landığını kaydeden 
Memorial Hastanesi 
Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 
Bölümü'nden Op. 
Dr. Metin Güler, 
ağrıların görülme 
sıklığının en fazla

. TUTKU 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA
, ATLAS 

SİNEMAS ’NDA
BU HAFTA

40 yaş civarında 
görüldüğünü belirt
ti. Güler, "Bel 
ağrıları, genellikle 
bel kaslarının veya 
omurgadaki 
bağların zorlan
masından oluşan 
kas-iskelet siste
minden kay
naklanan ağrılardır. 
Çok nadir olarak 
abse, enfeksiyon, 
artrit, primer veya 
metastatik tümörler 
gibi ciddi nedenler
le de oluşabilmek- 
tedir. En sık olarak 

GELİBOLU-ROBOTLAR
Rez.Tel:5136406

HALKA 2 ■ ROBOTLAR-GELİBOLU
Rez. Tel: 512 03 46

gördüğümüz kas ve 
bağların tutulumu- 
na bağlı oluşan 
mekanik bel ağrısı 
dediğimiz ağrılardır. 
Hastaların sadece 
yüzde Tinde sinir 
kökü tutulum una 
bağlı olan bel 
ağrıları görülmekte
dir" dedi.
Bel ağrılarının 
kadınlar ile erkekler 
arasında görülme 
sıklığı açısından bir 
farkı bulunmadığını 
ifade eden Güler, 
"Araştırmalara 

göre, kilo, vücut 
yapısı ve boy uzun
luğu bel ağrılarını 
1. dereceden etk
iliyor. Ağır 
bedensel iş gücü 
gerektiren işlerde 
ve gün boyu bil
gisayar karşısında 
oturmayı gerektiren 
mesleklerde daha 
sık bel ağrılarına 
rastlıyoruz. Örnek 
olarak inşaat işçi
lerini, öğretmenleri, 
bilgisayar karşısın
da çalışanları ve 
ağır vasıta sürücü
lerini gösterebiliriz" 
diye konuştu. 
Sigaranın bel 
sağlığını yakından 
etkilediğini belirten 
Op. Dr. Güler, 
sigara içenlerde 
disk beslenmesi 
bozulduğundan 
bel ağrılarıyla bel 
fıtığı görülme 
riskinin arttığını 
söyledi. Dr. Güler, 
yapılan çalışmalar 
sonucunda düzenli 
egzersiz yapan ve 
sigara içmeyen 
kişilerde bel 
şikayetlerinin daha 
az olduğunun 
saptandığını 
açıkladı.

Alanlarında lider 
durumda bulunan 
100'ün üzerinde 
bilim adamının, tüp 
bebek ve genetikte 
çığır açan son 
çalışmalarını, 
Türkiye'den 
dünyaya duyura
cağı 13. Dünya Tüp 
Bebek ve Genetik 
Kongresi, 26-29 
Mayıs tarihlerinde 2 
bine yakın uzmanın 
katılımıyla İstanbul'
da yapılacak.
İlk kez 1978 yılında 
Luise Brovvn’ın 
dünyaya gelmesin
den bu yana geçen 
27 yılda, 2 milyona 
yakın bebeğin 
doğumuna neden 
olan yardımcı 
üreme tekniklerinde 
ve genetikteki 

başdondürücü iler
lemenin yansıtıla
cağı kongrenin 
başkanlığını, 
Hacettepe Üniver
sitesi Üreme 
Endokrinolojisi ve 
Tüp Bebek Merkezi 
Ünitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Timur Gürgan 
yapacak. 
Kongrenin 
Türkiye'ye taşın
masında önemli 
katkısı bulunan 
Prof. Dr. Gürgan, 
"Bilimsel alanda 
dünyayla paralel 
adımlar atıyoruz. 
Artık ülkemiz, bilim
sel potansiyeliyle 
böyle bir kongreye 
ev sal ipliği yapa- 
t ecetc konum
dadır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

l\/l

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
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İVMİİ Eğt. Md. 513 11 71
Halk Kütüphane 5I3 13 53
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Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
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İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
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İDO İmam Aslan
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Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
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SSK Hastanesi 513 23 29
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TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
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Julia Robert 3, kez
en güzel kadın seçildi

Tatlıses’defl ilginç sanınım

İkiz annesi 
ünlü sinema 
yıldızı Julia 
Roberts, 
People dergisi 
tarafından 
üçüncü kez 
en güzel 
kadın seçildi.

People Dergisi, 
her yıl geleneksel 
olarak seçilen 
"En Güzel 
50 İnsan" 

listesini, 
Cuma günü 
piyasaya çıkacak 
olan sayısında 
yayınlayacak. 
Julia Rober*~, 
bu sayısında da 
People dergisine 
kapak olarak 
bu alanda bir 
rekora daha imza

atmış oldu. 
37 yaşında
ki ünlü 
yıldız, 
geçtiğimiz 
Kasım ayın
da 
Phinnaeus 
ve Hazel 
adını 
koyduğu 
ikiz bebek
lerini 
dünyaya 
getirmişti.

Önceki gün son 
albümünün üçüncü 
klibini çeken 
İbrahim Tathses, 
Oğuz Yılmaz ile 
arasında geçen 
olayla ilgili de bir 
açıklama yaptı. İbo 
haklı olduğunu 
savundu: 'Nereden 
geldiğini kimse 
unutmamalıdır' 
Ünlü sanatçı 
İbrahim Tathses, 
son albümünün 
üçüncü klibini 
'Tamam Aşkım' 
isimli parçaya çekti. 
Paşabahçe Tevfik 
Paşa Yahsı'nın 
bahçesinde yapılan 
çekimlerde 
sanatçının mutlu
luğu dikkat çekti. 
Deniz kıyısındaki 
güzel havayı gören 
Tat.'.^es, basın men
suplarının sorularını 
cevaplamazken 
geçen hafta 
polemik yaşadığı 
Oğuz Yılmaz'a da

gönderme yapmayı 
ihmal etmedi.
Tathses, programı
na gelen tüm 
konuklarını her 
zaman el üstünde 
tuttuğunu 
belirterek, "Ben 
gelen herkesi onure 
ederim. Bugüne 
kadar böyle bir 
şeyle karşılaş
madım. Yapılan çok 
büyük ayıptır.
Oğuz bey, 
Bentderesi'nde 
şarkılar söyleyerek 
tüm Türkiye tarafın
dan tanınmıştır. 
Nereden geldiğini 
kimse unutma- , 
malıdır" dedi. Koray

Kasap'ın yönettiği 
küpte İbrahim 
Tatlıses'in yönet
menliğe kısa bir ara 
verdiği gözlendi. 
TATLISES REJİMDE 
Her zaman mangal 
başında görmeye 
alışkın olduğumuz 
sanatçı İbrahim 
Tathses, elindeki 
salatasıyla prodük
törü Erol Köse'ye 
takılarak, "Erol 
beyin prodüksiyonu 
sadece salatadan 
oluşuyor, mecburen 
rejim yapıyoruz'" 
diye espri yapan 
Tathses, 10 kilo ver
mek istediğini söz
lerine ekledi.
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Zebercet COŞKUN eşinin görevi nedeniyle onüç yıl süreyle Anadolunun çeşitli mahrumiyet böl

gelerinde il ve ilçelerinde bulundu. Yurdunu ve insanlarını tanıdı. Haçin işte o günlerde eşinin görev 
yaptığı Saimbeyli İlçesinde (Haçin’de) İstiklal Savaşı öncesi, Türk ve Ermeni’lerin yaşadıklarının 

olayların canlı tanıklardan ve belgelere dayalı acıklı öyküsüdür.
Zebarcet COŞKUN, bu romanını yazarken şunları söyledi: “ Bir kez daha inanadım ki mutluluğun 

anahtarı sistemde değil, yüreklerdedir. Kardeşlik ve sevgidedir.”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
30 Nisan 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

1 Mayıs İşçi Bayramı 
yarın tüm dünyada 

kutlanıyor
1 Mayıs Dünya İşçi Bayramryarın kutlanı 
yor. Amerikada çalışma.saatlerinin 8 saate 
indirillmesi için başlattıkları mücadelenin 
kanla bastırılmasından sonra tüm dünyada 
1 Mayıs günü işçi Bayramı olarak kutlan
maya başladı. İşçiler yarin Bürşa da 
Gökdere Meydan’ında buluşacaklar

Sahil Devlet Hastanesine giden Gemlik İşçi Emeklileri Derneği yöneticileri hastalarla görüştü.

Randevulu sisteme dönmek isteniyor 
Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener ve yöneticiler, hastaların durumlarını öğrenmek için dün labah Sahil 
Devlet Hastanesi polikliniğinde sıra bekleyen hastalarla görüştü. Hastalar, muayene olabilimek için sabah erken saatlerde kuyruk
larda çile çektiklerini söylediler, randevulu sisteme geri dönülmesini istediler.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hptmail.com

Güne Bakış

1 Mayıs
Yarın 1 Mayıs.
İşçinin emekçinin bayramı..
1 Mayıs’ın Bayram oluşu dünyada eski..
Bizde ise 1 Mayıslar hep korkunun bayramı 

olarak gösterilmiştir.
1 Mayıs İşçi bayramları siyasi iktidarlar 

tarafından yasaklanmıştır, sapote edilmiştir.
İşçiler 1 Mayıslarda meydanlarda top

landığında çoplanmışlar, itilmiş kakılmış
lardır.

İşçi Bayramı daima ‘koministlik’ olarak 
göstermek istemişlerdir.

Oysa, tüm demokratik ülkelerde 1 Mayıslar 
görkemli törenlerle kutlanılırlar.

Bu kapitalist ülkelerde de rejimleri kapalı 
olan sosyalist ülkelerde de böyledir.

Bizde, 1 Mayıslar sürkli sabote edilmekte, 
kutlamalar arasına sokulan provakatörler 
aracılığı ile olaylar çıkarılmaktadır.

Amaç, halkın gözünde 1 Mayısları kötü 
göstermektir.

Bu nedenle, Türkiye de 1 Mayıslarda esnaf 
büyük şehirlerde kepenk kapatır..

Sokaklara çıkmak istemez halk..
İşçi sınıfının tarihi mücadelelerle doludur.
Bu mücadeler sonunda çalışma yasalarında 

insanca yaşamanın koşulları belirlenmiş, 
fazla çalışma angarya sayılmış, emeğin 
sömürüsünün önüne geçilmek istenmiştir.

Bu, toplumsal barışın sağlanması için 
। yapılmıştır.

Demokratik batı toplumlarda emek sermaya 
ilişkileri dengelenmiş, emeğe de örgütlenme 
hakkı tanınmıştır.

Biz 1 Mayıslarda hep sınıfta kaldık.
Dilerim bu yıl böyle olmaz. Kutlu olsun.

Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği yöneticileri 
Sahil Devlet 
Hastanesinde muayene 
olmak için sıra 
bekleyen hastalarla 
sabahın erken saat
lerinde görüşerek, 
sorunlarını dinledi. 
Hastalar, çok erken 
saatlerde muayene ola- 
mak için sıraya girdik
lerini ve uzun süre 
hasta halleriyle bek
lediklerini belirterek, bu 
duruma son vermenin 
yolunun, eski randevu
lu sisteme dönmek 
olduğunu söylediler. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün haberi 
sayfa 3’de

Gemlik İşçe Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Salih Devlet Hastanesindeki polikliniklerde muayene 
olmak için sıra bekleyen hastalarla görüşürken görülüyor.

Server Tanilli Gemliklilerle
tanışacak

Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve Eğitim 
Sen Sendikası, 
bugün yazar Server 
Tanilli’yi Gemlik’te 
konuk ediyor.Tanilli, 
TSO Gazi İlkokulun
da konferans vere
cek Haberi 4’de

CHP 1 Mayısı kutladı
İlçe Başkanı Erdem Akyürek, "Türkiye, 
dünyada, 1 Mayıs'ın bayram olarak kutlan
madığı birkaç ülkeden birisidir” dedi.
Bütün dünya işçileri bugün 
1 Mayıs’ı “Uluslararası bir
lik ve dayanışma günü” 
olarak kutluyor. 
CHP İlçe Başkanı Erdem 
AkyürekTBMM'nin 1 Mayıs’ı 
resmen tanımasını istedi.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hptmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

İçinde bulunduğumuz ahval ve şerait içinde hoşgeldin Server Tanilli.

Türkiye'nin sosyo-ekonomik politikaları iflas etmiş durumda.
Toplumsal dengeler gün geçtikçe daha da bozuluyor.
Gelir dağılımında adalet hak getire.
Eğitim sistemi gözünü para bürümüş din baronlarının 

kucağında.
Sağlık desen ona keza..
Türkiye'nin temelini oluşturan kurumların tümünü birden 

dinamitlemek herhalde böyle bir şey.
İktidara sıkı sıkı tutunmak ve geleceğe dönük siyasal ve 

düşünsel projeleri yaşama geçirmek kaygısıyla ipler ABD ve 
AB'nin eline verilmiş.

Dayatılan ılımlı İslam modeline balıklama atlanmış.
Ne bahasına olursa olsun gereklerini yerine getirmenin 

kılıfları aranıyor.
Yıllardan bu yana kaşınan ve şimdi önümüze yeniden konu

lan Ermeni Meselesi'ne karşı dimdik bir duruş ne yazık ki gös
terilememiş,hala da gösterilemiyor.

Gerçek bir dayanağı olmayan yüzeysel nedenlerle ülkemizin 
içi karıştırılıyor.

Dış dünyadaki itibarına gölge düşürülüyor.
Oysa Türkiye, siyasal sosyal, doğal kaynaklar ve ekonomik 

güç açısından kimseye boyun eğmeyecek niteliktedir.
Ne yazık ki bireysel ve sığ düşünceli insan profili gerçek 

Türkiye'yi dışarıya anlatamamaktadır.
Türkiye siyasal ve dinsel nitelikli kısır iç çekişmeleri ve 

kıskançlıkları bir kenara bırakıp da Atatürk'ün Milli Siyaset yol
undan gitse bir çok sorunu çözecek.

Atatürk ulusal siyasetini şu sözlerle anlatır:
"Bizim aydın ve uygulanır gördüğümüz siyasi meslek ulusal 

siyasettir.
Ulusal siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam şudur:
Ulusal sınırlarımızın içinde, herşeyden önce kendi gücümüze 

dayanarak, ulus ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığı
na çalışmak, gelişigüzel büyük emeller peşinde ulusu oyalama
mak ve zarara uğratmamak, uygarlık dünyasından uygarlıklı ve 
ihsanca muamele, karşılıklı dostluk beklemek."

Belki de son kırk elli yıldır uygulanan siyasal yöntemler 
tümüyle ulu önderin "ulusal siyaset" anlayışına ters.

Terslik ve zıtlaşma ülkeye yarar sağlamıyor.
Önemli olan Cumhuriyetin ilkeleri ışığında, laik, demokratik 

uygarlık yolunu akıllı ve akılcı düşünce sistemi ile izlemek.
Bu yola bölücülük ve irtica takozlarının konmasına izin ver

memek, zemin hazırlamamak.
Server Tanilli Gemlik'te
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi doğru adımlar 

atıyor.
Siz katılmazsanız biz bir eksiğiz düşüncesiyle yola çıkan 

dernek;
Konularında otorite olan değerli bilim ve düşünce adamı 

Prof.Dr.Server Tanilli'yi bugün, Prof.Dr.Erol Manisalı'yı ise 07 
Mayıs'da Gemlik'lilerle buluşturuyor.

Gazi İlköğretim Okulu'nda gerçekleşecek Tanilli buluşmasın
da "eğitim"konusu ele alınacak.

Server Tanilli Türkiye'nin üzerinde parlayan bir güneş.
Ülkenin aydınlanmasında sönmeyen bir ışık olan Server 

Tanilli Gemlik'e hoşgeldin.

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

Velilerin el emekleri 
salise sunuldu

■F .
Lale-Kemal Kılıç İlköğretim Okulu Okul Aile

Biriliğince düzenlenen kermes büyük ilgi gördü

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği'nih 
hazırladığı yıl sonu 
kermesi açıldı. 
Belediye Sergi 
Salonunda düzenlen 
serginin açılış kur
delesini Kaymakam 
Mehmet Baygül, bir 
öğrencinin 
annesiyle birlikte 
kesti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Stajyer Kaymakam 
Recai Kara, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
okul müdürleri ve 
öğrenci velilerinin 
katıldığı kermeste, 
ğıdave el işi çalış
maları satışa sunul
du.

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare, açılışta yap
tığı konuşmada, 
okulun çeşitli 
ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere düzenle
nen kermes'in dışın
da okul olarak güzel 
etkinlikler yapacak
larını duyurdu.
Kaymakam 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, öğrenci 
velilerinin desteği 
olmadan okulların 
gerekli öğrenim 
hizmetini veremeye
ceğini savunarak 
"Zaten velilerimiz 
çok duyarlı davra
narak üzerlerine 
düşen görevi yapıy
orlar. Kermesi 
düzenleyen ve 
emeği geçenlere

teşekkür ederim" * 
dedi.
Öğrenci velilerinin 
el emeği göz nuru 
akıtarak yaptıkları J 
işlemelerin de satışa 
sunulduğu kermeste 
her zaman olduğu 
gibi Kaymakam 
Baygül yine alışver
iş yaparak katkıda 
bulundu.
Kermeste bulunan 
futbol topunu 
Belediye Başkanı , 
Mehmet Turgut'a 
hediye eden Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare'nin jestine 
Başkan Turgut 
teşekkür etti. Turgut, 
"Benimde katkım 
olsun ve bu topu 
size hediye ederek 
satılmasını 
istiyorum" 
dedi.

Turgut .öğrenci 
beğendiler.
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Sahil Devlet Hastanesine giden Gemlik İşçi Emeklileri Derneği yöneticileri hastalarla görüştüler

Randevulu sisteme dönmek isteniyor
Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener ve yöneticiler, hastaların durumlarını öğrenmek için dün 
sabah Sahil Devlet Hastanesi polikliniğinde sıra bekleyen hastalarla görüştü. Hastalar, muayene olabilmek için 

' sabah erken saatlerde kuyruklarda çile çektiklerini söylediler, randevulu sisteme geri dönülmesini istedir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
yöneticilerinin, dün 
sabah Sahil Devlet 
Hastanesi'nde yap
tıkları mini referan
dumca hastaların 
randevulu sisteme 
geri dönmek istedik
leri saptandı. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener ile Yönetim 
Kurulu üyeleri dün 
sabah saat 7.30 
sıralarında Sahil 
Devlet Hastanesi'nde 
sıra numarası almak 
için bekleyen hasta 
ve yakınlarıyla 
görüştüler.
SSK Hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devir edilmeden 
önce uygulanmakta 
olan ‘Randevulu 
Sistem”e 
dönüşülmesin! 
isteyen hastalar, 
"Sabahın erken saat
lerinde kuyruklarda 
canımız çıkı yor" 
dediler.
"Kuyruklarda zaman 
tüketmek istemi 
yoruz." diye konuşan .

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Yöneticileri Sahil Devlet Hastanesindeki hastalarla konuştular. 
Hastalar muayene olabilmek için sabah erken saatlerde kuyruklara girdiklerini randevulu sistemede bu 
eziyeti çekmediklerini söylediler. (Fotoğraf: Seyfettin ŞEKERSÖZ Gemlik KÖRFEZ)
hastalar, bit ilaç 
yazdırabilmek için 
çektikleri eziyeti 
anlattılar.
KADIN DOĞUM VE 
ÇOCUK HASTANESİ 
Öte yandan Sağlık 
Bakanlığı'na 

devredilen ve 
Bakanlık Sitesinde 
yayınlanan bilgiye 
göre, Gemlik Sahil 
Devlet Hastanesi'nin 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
olarak statü değişik

liğine gidileceği 
hastalar arasında 
şimdiden panik 
yaşanmasına yol 
açtı.
Hastanenin Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesi olarak

değişikliğe uğra
masıyla, poliklinik 
hizmetlerinin de 
kaldırılmasından 
endişe eden hastalar, 
"Bizler yaşlı insan
larız, hizmetlerimizi 
burada almak isti, 

yoruz" şeklinde 
konuştular. 
Kuyruklarda sıra 
bekleyen vatan
daşların görüşleri 
alındıkça 
şikayetlerde ortaya 
çıkmaya başlıyor. 
Hastaların büyük 
bölümünün sorunu 
ise Bursa'ya röntgen 
çekimine gitmek 
olduğunu dile 
getiriyorlar.
Gittikleri yerden 
"Röntgen makinesi 
arızalı şuraya başka 
yere gidin" denme
sine anlam 
veremediklerini 
belirten hastalar, 
bu işlemlerin artık 
Gemlik’te yapılması 
gerektiğini 
söylediler.
Sıra numarası almak 
için bekleyen vatan
daşların istek ve 
şikayetlerini dinleyen 
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
Yönetim Kurulu 
üyeleri isteklerin 
gerekli yerlere 
duyurulacağını ve 
çözüm bulmaya 
çalışacaklarını 
söyledi.,

SAHİBİNDEN 

SATILIK
İlk Sahibinden

2001 Model 

Mazda 323 Familia 1500 

Motor, 50 bin Km. 

Tel: (0.532) 262 90 46

Mertçe Sinan
- MERTOĞLU

Yükle emekçiye
Gelir vergisinin yarısını 
ücretliler ödemiş.
Bizde, çalışıp ödemek 
emekçiye,
Yan gelip krallar gibi yaşamak 
vurguncuya, hortumcuya özgü.
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CHP Gemlik İlçe Örgütü 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı

Erdem “1 Mayıs artık yasallaşmalıdır”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü 1 Mayıs 
nedeniyle yazılı 
basın açıklaması 
yaptı.
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek tarafından 
yapılan açıklama
da, 1 Mayış'ın 
dünyada "İşçi 
sınıfının uluslar 
arası birlik 
dayanışma ve 
mücadele günü" 
olarak kabul 
edildiğini belirtildi. 
Ülkemizde 1 
Mayış'ın uzunca bir 
süre yalnız belli bir 
kesimin kutladığı 
ideolojik bir gün 
olarak algılandığını 
söyleyen Akyürek, 
"Daha kötüsü, 1 
Mayıs'lar, hep olay
ların yaşandığı, 
hatta, kan dökülen 
bir gün olarak 
damgalandı.
Bunun nedeni, 1 
Mayış'ın tarihsel 
anlamının yeter
ince bilinmeme- 
sidir" dedi.
1 Mayış'ın 
kökeninde 
Amerikan işçi
lerinin, başta 8 
saatlik iş günü 
olmak üzere, diğer 
temel talepleri 
içinyürüttükleri 
mücadelenin yat
tığına işaret eden 
Akyürek, 
"Amerikan işçi 
sınıfı, 1886 1 
Mayış'ın da günde 
16 ile 20 saat 

çalıştırıldıkları ve 
bütün haklardan 
yoksun oldukları 
bir dönemde, 8 
saatlik iş günü 
talebiyle mücadele 
başlattılar. Bu 
mücadelede çok 
sayıda arkadaşları 
hayatını yitirdi. 
Yıllar içinde bu 
taleplerin büyük 
bir bölümü dünya
da yaşama geçti. 
Yalnız Amerika'da 
değil, tüm gelişmiş 
ülkelerde işçiler, 
geçmişe göre, 
daha insanca ve 
hakça bir çalışma 
düzenine kavuştu
lar. O tarihlerden 
bu yana, 1 Mayıs, 
bütün ülkelerde 
işçi sınıfının ve 
emeğin bayramı 
olarak kutlanmak
tadır" dedi. 
Türkiye'de, işçi
lerin yüzyılın 
başlangıcından 
itibaren 1 Mayıs’ı 
kutladıklarını hatır
latan Akyürek, 
işgal altındaki 
İstanbul'da bile 
ulusal kurtuluş 
mücadelesinin bir 
parçası olarak ta 
kutlandığını 
söyledi.
Yakın geçmişte 
yaşanan acıları ve 
inatlaşmaların bir 
yana bırakıldığında 
1 Mayıs, 1990'ların 
başından itibaren 
farklı düşüncelere 
sahip konfederas 
yonlar ile sivil 
toplum örgütleri

tarafından coşkuy
la ortak bir şekilde 
kutlandığını ifade 
eden Akyürek, 1 
Mayış'ın artık 
ülkemizde de, 
hiçbir ayırım yapıl
maksızın bütün 
emekçilerin ortak 
dayanışma günü 
olduğunun daha iyi 
anlaşıldığını söyle
di.
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, "1 
Mayıs, ideolojilerin 
bayramı değildir, 
Hıristiyanların ya 
da Müslümanların 
düşünce ve inanç 
farklılıklarının 
bayramı da 
değildir; 1 Mayıs, 
emeğiyle, alın 
teriyle ve bilgisiyle 
çalışan ve üreten 
herkesin ortak 
bayramıdır.
Çalışma hayatını 
düzenleyen 
kanunlarımız İLO 
sözleşmelerine 

uygun hale geti 
rilmeli, örgütlenme 
özgürlüğünün 
önündeki bütün 
engeller kaldırıl
malıdır.
Sendikal hakların 
kullanımında 
karşılaşılan bara
jlar, noter şartı ve 
yetki prosedürü 
gibi uygulamalara 
artık son 
verilmelidir.
Türkiye, dünyada, 
1 Mayış'ın bayram 
olarak kutlan
madığı birkaç ülke
den birisidir.
Bu nedenle, 
Meclisimiz ve 
hükümet, 1 
Mayış'ın dünyada 
olduğu gibi ülke 
mizde de emeğin 
bayramı olarak kut
lanması için gerek
li adımı atmalıdır.
1 Mayıs artık 
yasallaşmalıdır" 
şeklinde konuştu.

Gemlik Server lanil
İt tanışacak

Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi ile 
Eğitim Sen 
Sendikasının 
organize ettiği 

| konuşmacı 
atağının ilk bugün 
Gazi İlköğretim 
Okulunda ünlü 
araştırmacı yazar 
Server Tanilli ile 
başlıyor.
Saat I6.00 de 
başlayacak olan 
konferansın 
konuşmacısı olan 
Server Tanilli 
“Nasıl Bir Eğitim 
İstiyorum” 
konusunu işle 
yecek.
Server Taınilli kon
feransından sonra 
Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesince, 

7 Mayıs 2005 günü 
de Prof. Dr. Erol 
Manisalı’nın 
Gemlik’e gelerek 
Belediye Kültür 
Merkezinde bir 
konferans verecek. 
Saat I6.00 da 
başlayacak olan 
konferanın konusu 
“ Değişen Dünya 
Koşullarında 
Türkiye ve Avrupa 
İlişkileri” 
Bugün saat 16.00 
da ünlü yazar 
Server Tanilli’nin 
konferansına tüm 
Gemliklilerin davet 
edildiğini söyleyen 
ADD yöneticileri, 
yıl içinde tanınmış 
bilim adamlarını ve 
sanatçıları 
konuşmacı olarak 

getirteceklerini 
söylediler.

Turnuva maçları ertelendi
İlçe stadında 
devam eden 
Belediye 
Başkanlığı 
Futbol Turnuvası 
havaların yağışlı 
olması nedeniyle 
Pazartesi gününe 
ertelendi.
Dün ilçe stadında 
oynanması 
gereken

Atatürk İlköğre- 
tim-
11 Eylül, 
Hamidiye-Şehit 
Etem ve Şehit 
Cemal-Lale Kemal 
kılıç maçlarının 
sahanın uygun 
olmaması 
nedeniyle erte
lendiği bildirildi. 
Maçların ertelen

mesi nedeniyle 6 
Mayıs'ta yapılacak 
olan final 
maçlarının 
aksilik olmadığı 
taktirde 10 Mayıs 
2005 Salı günü 
yapılacağı 
açıklandı.
LİSE MAÇLARINA 
SPONSOR 
ARANIYOR

Öte yandan 10-17 
Mayıs 2005 tarih
leri arasında 
yapılacak olan 
Lise ve
Dengi okullar 
Futbol Turnuvası 
için sponsor 
arandığı 
bildirildi.
İsim hakkı veril
erek turnuvaya 

katkı sağlamak 
isteyen tertip 
komitesi İlköğre
tim Okulları futbol 
turnuvasını üstle
nen Gemlik 
Belediyesi'nden 
sonra Liseler 
arası futbol 
turnuvasının da 
talip olan spon
sorun ismiyle 

düzenlemek iste 
diklerini 
açıkladılar. 
Turnuvalarda 
derece alacak 
olan takımların 

ödülleri
19 Mayıs'ta 
düzenlenecek 

törenlerde 
verileceği 
öğrenildi.
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Bursa da uyuşturucu satmaya çalıştıkları öne sürülen iki müzisyen, polis operasyonuyla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Bursa Narkotik Büro ekipleri, İstanbul’dan satın aldıkları 292 adeet uyuşturucu hap, 25 gram 
esrar ve 3 gram kokain maddesini Bursa da pazarlayacçak olan kemancı Nihat A ile Recai K. adlı müzisyenleri

İstanbul'dan 
temin ettikleri 
uyuşturucu mad
deleri Bursa'da 
satmaya çalıştık
ları öne sürülen 
iki müzisyen, 
polis operas 
yonuyla yaka
landı.
Operasyonda, 
292 adet uyuştu
rucu hap, 25 
gram esrar ve 3 
gram kokain 
maddesi ele 
geçirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube

Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıkla
maya göre, 
uyuşturucu 
ticareti yaptıkları 
iddia edilen 
Nihat A. (27) ve 
Recai K. (49) 
isimli müzisyen
ler yakalandı. 
Kemancı olduğu 
öğrenilen Nihat 
A.'nın İstanbul'
dan uyuşturucu 
madde getireceği 
yönünde ihbar 
alan norkatik 
polisi harekete 
geçti ve

Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali'nde 
önlem aldı. 
Sabaha karşı 
yanında bir 
arkadaşıyla bir
likte otobüsten 
inen Nihat A.'nın 
Kızyakup 
Mahallesi'ndeki 
evine gitmek 
üzere bindiği 
ticari taksiyi tâki 
be alan polis, 
Yeni Yalova 
Yolu'nda operas 
yona start verdi. 
Ticari taksinin 
durdurulmasının 
ardından, Nihat 
A.'ya ait poşette 

arama yapan 
polis, 292 adet 
uyuşturucu hap, 
25 gram esrar 
maddesi ve 3 
gram kokain 
maddesi ele 
geçirdi.
Bunun üzerine 
Nihat A. ile İstan
bul'da 
kemancılık yap
tığı öğrenilen 
Recai K. gözaltı
na alındı.
Uyuşturucu mad
deleri İstanbul'
dan Recai K.'nın 
temin ettiği ve 
Nihat A.'nın da 
Bursa'daki gece 
kulüplerinde sat

tığı öğrenildi. 
Şüphelilerin 
uyuşturucu hap
ların tanesini 10 
YTL, esrar mad
desinin gramını 
15 YTL ve 
kokainin gramını 
da 100 dolardan 
sattıkları belirtil
di.
Bu arada, Nihat 
A.'nın 6136 sayılı 
ateşli silahlar 
kanununa 
muhalefet, uyuş
turucu ticareti ve 
müessir fiilden, 1 
hafta önce ceza
evinden tahliye 
olan Recai K.'nın 
da uyuşturucu 

ticaretinden 
sabıka kaydının 
bulunduğu tespit 
edildi. Piyasa 
değerinin yak- , 
laşık 5 bin YTL 
olduğu bildirilen 
uyuşturucu mad
deler imha 
edilirken, 
ifadelerinin 
ardından 
Nihat A. ve 
Recai K., 
"Teşekkül 
halinde uyuştu
rucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan 
Adliyeye sevk 
edildi.
(BHA)

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

KREDİ KARTINA 
8 TAKSİT

12R 22.5DM 03 
HANKOOK LASTİKLER 

4AO YTL.
Diğer lastik ebatları hakkında bilgi için bize başvurun. 
ÖZKAYA OTOMOTİV 

. GEMLİK BAYİİ
J Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

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

{■mrçto ta 
incirlik kararnamesini onayladı
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, İncirlik 
Üssü'nün kul
lanımına ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi'ni 
onayladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İncirlik 
Üssü'nün 
ABD tarafından 
kullanımına izin 
veren eski karar
namenin süresinin 
1 yıl daha uzatıl
masını öngören

Bakanlar 
Kurulu 
Kararnamesi, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
onaylandı.
Geçen hafta 
Çankaya Köşkü'ne 
gönderilen karar
namenin onaylan
masıyla, İncirlik 
Üssü, Irak ve 
Afganistan'daki 
ABD askerlerinin 
transit 
geçişleri için 
kullanılabilecek.

Gemlik Noterliğinin 17.2.2003 tarih ve 1270 
sayılı satış senedine istinaden almış bulun
duğum Başarı 1 isimli balıkçı gemimin 
toniloto belgesi kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Vahit KURTİŞ- Kenan KÖMÜR
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Wilw Millili W
AK Parti İstanbul 
Milletvekili ve 
Başbakan 
Erdoğan'ın dış poli
tika danışmanı 
Egemen Bağış, 
"medeniyetler çatış
masının panze
hirinin Türkiye 
olduğunu" söyledi. 
Bağış, 
"medeniyetler çatış
ması" tezini ileri 
süren Samuel 
Huntington'ın öğre
tim üyesi olduğu 
Harvard Üniversite
si John F. Kennedy 
Siyaset Okulu'nda 
verdiği konferansta, 
Türk dış politikası 
hakkında bilgi 
verdi.
Türkiye'nin her 
geçen gün böl
gesinde ve ulus
lararası alanda 
güçlenerek saygın 
bir dış politika 
izlediğini anlatan 
Bağış, "Türkiye bir 
taraftan AB üyelik 
sürecini devam 
ettirmekte, diğer 
taraftan İslam 
Konferansı Örgütü 
(İKÖ) Genel 
Sekreterliği'ni

yürütmektedir. 
Sadece kıtalar arası 
değil, medeniyetler, 
kültürler ve dinler 
arasında bir köprü 
vazifesi gören 
Türkiye, Samuel 
Huntington'ın şu an 
içerisinde bulun
duğumuz bu üniver
sitede ortaya attığı 
ve hepimizin ortak 
endişesi olan 
'medeniyetler çatış
ması' tezinin tek 
panzehiri ve bu tezi 
çürütebilecek tek 
ülkedir" dedi. 
Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika'ya demokrasi 
getirilmesini 
amaçlayan Büyük 
Ortadoğu projesinin 
İstanbul'da uygu
lanmaya baş
landığını ifade eden 
Bağış, İKÖ Genel 
Sekreteri'nin ilk kez

Türkiye'nin 
öncülüğü ile 
yapılan demokratik 
bir seçimle belir
lendiğini kaydetti. 
Pek çok Arap ülkesi 
temsilcisinin bu 
vesileyle hayatında 
ilk kez oy kul
landığını belirten 
Bağış, bu seçim 
neticesinde Prof. 
Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu'nun İKÖ 
Genel 
Sekreterliğine 
seçildiğini hatırlattı. 
Bağış, İhsanoğlu'
nun İKÖ'yü çok 
daha güçlü bir 
örgüt haline getir
erek, örgütün 
dünya barışına 
daha fazla katkıda 
bulunmasını sağlay
acağına olan inanç 
ve güvenini de dile 
getirdi.

BAYRAM O G LU ’ N D AN
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
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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz-manzaralı 
V-,100 m2daire

ABD’den Türkiye’ye 
PKK açıklaması

ABD'nin terör 
raporunda PKK'nın 
amacının 'bağımsız 
ve demokratik bir 
Kürt devleti kurmak' 
olarak belir
tilmesinin eleştir
ilmesi üzerine ABD 
Büyükelçiliği'nden 
bu cümleye açıkla
ma geldi.
Büyükelçilik, ABD 
Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yayım
lanan 'Küresel 
Terörizm Modelleri 
2004' raporunda, 
PKK'nın amacının 
'bağımsız ve 
demokratik bir Kürt 
devleti kurmak' 
olarak belir
tilmesinin, bazı 
gazeteler tarafından 
eleştirilmesi üzerine 
bir açıklama yaptı. 
Aynı ifadenin önceki 
raporlarda da yer 
aldığının hatır
latıldığı açıklamada, 
"söz konusu cümle 
yalnızca PKK'nın 
amacını kendi tarif 
ettiği şekilde belirt
mektedir. Hiçbir 
şekilde ABD'nin bu 
amaçları destek
lediği anlamını taşı
mamaktadır" denil
di. Açıklamada, 
ABD'nin PKK'nın bir 
terör örgütü olduğu 
konusundaki görüş
lerinin değişmediği 
vurgulanarak, 
"ABD'nin PKK 
tehdidinin saf dışı 
edilmesine yardımcı 
olma konusundaki 
yükümlülüğünde 
hiçbir değişiklik 
yoktur. İnsan 
öldüren, sindirme 
politikası güden, 
gasp yapan ve diğer 
yasadışı 
faaliyetlerde bulu- 
nunan gruplar, 
amaçları her ne 
olursa olsun terörist 
örgütlerdir. PKK 
gayet açık şekilde 
bu kategoride yer

almaktadır. " ifadesi 
kullanıldı.
Büyükelçilik, 
Türkiye'nin yıllardır 
PKK tehdidini yok 
etme çabalarında 
ABD'den daha iyi 
dostu olmadığını da 
belirterek, işbir
liğinin devam ede
ceği vurgulandı. 
ABD terör raporun
da Türkiye'ye övgü 
ABD Dışişleri 
Bakanlığı'nın dün 
açıkladığı 2004 terör 
raporunda Türkiye 
terörle mücadelede 
sağlam bir müttefik 
olarak nitelendirildi. 
Raporun Türkiye ile 
ilgili 
bölümünde,Türkiye' 
de faaliyet gösteren 
terör örgütlerinin 
’Marksist-Leninist, 
radikal dinci, 
ayrılıkçı ve Çeçen 
yanlısı' gruplar 
oldukları belirtildi. 
ABD kongresine 
sunulan ve 2004 yılı 
gelişmelerini kap
sayan raporda yerel 
ve uluslararası terör 
örgütlerinin 40 yıldır 
Türkleri, yabancıları 
ve ABD'li hükümet 
personelini hedef 
aldığı vurgulandı. 
Raporda PKK, 
DHKP-C ve 
Hizbullah'tan terör 
örgütleri olarak 
bahsedildi. 
"PKK ikiye 
bölündü" 
PKK'nın siyasi 
düşünceden yana 
reformcular ve şid
dete başvurulmasını

destekleyen sertlik 
yanlıları olmak 
üzere ikiye 
bölündüğü ve şubat 
2004 tarihinde sert
lik yanlılarının üstün 
geldiği ifade edildi. 
Raporda ayrıca 
PKK'nın, eylemler
ine para toplamak 
ve siyasi propagan
da için Avrupa'yı 
kullandığı kaydedil
di.Terörle 
mücadelede sağlam 
bir müttefik olarak 
nitelenen 
Türkiye'nin 
tehditlere yanıt 
olarak güçlü bir 
kararlılık gösterdiği 
de vurgulandı. 
Raporun terör 
örgütlerinin 
anlatıldığı 
bölümünde 
PKK/KONGRA- 
GEL'in 1974 yılında 
Abdullah Öcalan 
tarafından kurul
duğu ve 1978 yılın
da 'PKK' adını aldığı 
belirtildi.
Örgütün silahlı terör 
eylemlerine 1984 
yılında başladığı 
kaydedilen raporda, 
bu eylemler sonu
cunda yaklaşık 30 
bin kişinin öldüğü 
bildirildi.Raporda 
ayrıca PKK’nın 
amacının 
Türkiye'nin güneyi, 
Irak'ın kuzeyi ve 
İran ile Suriye'nin 
bazı bölümlerinde 
bağımsız, 
demokratik bir Kürt 
devleti kurmak 
olduğu belirtildi.

ABONE OLDUNUZ MU?

KEJrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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Öğrenciye haciz şoku Imtimkurumlarına

îubat 
sert- 
üstün 
lildi.

ler- 
lak 
gan- 
yı 
edil-

ğlam 
rak

’diği

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ye Yurtlar 
Kurumu'na borcu 
olan 66 bin 802 
üniversiteliye haciz 
işlemi yapıldığını 
açıkladı.
Bakan Çelik, Ordu 
Milletvekili İdris
Sami Tandoğdu'nun 
verdiği soru öner
gesini cevaplandırdı. 
Çelik yazılı cevabın
da, 1999 tarihinde 
Yüksek Öğrenim ve 
Kredi Yurtlar 
Kurumu Yönetim 
Kurulu tarafından 
alınan karar doğrul
tusunda aldığı 
krediyi normal 
öğrenim süresinin 
bitiş tarihinden 
itibaren 1 yıl içinde 
ödemeyenlere uygu
lanan TEFE'den 
(Tüketici Fiyat 
Endeksi) yüzde 30, 
ikinci yıl ödemeyen
lere ise uygulanan 
TEFE'den yüzde 20 
indirim uygu
landığını belirterek, 
"Öğrenci borcunu 
öğrenim gördüğü 
öğretim kurumunun 
normal süresinin 
bitiminden itibaren 2

ında 
n
I- 
ılın- 
ıldığı

terör 
14 
jı 
arda, 
nu-
30 
iğü 
da

SENEN BireHatadrtrt
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

leyi, 
e 
fin 
ide

Kürt

L__

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

Omerbey M ah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

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

^^Mrpax'

yıl (öğrencinin lisan
süstü eğitim yap
ması halinde 3 yıl) 
sonra başlamak 
üzere kredi aldığı 
sürenin yarısı kadar 
sürede ve aylık'" 
ödemeler halinde 
Kuruma ödemek 
zorundadır.
Borçlunun Emekli 
Sandığı, SSK, Bağ- 
Kur veya sosyal 
güvenlik kuruluşu 
niteliğindeki başka 
kuruluşlarla ilk defa 
ilişkilendirildiğinin 
tespitine kadar, 
ilgilinin talebi 
halinde borcunu 
ödemesi, kredi alma 
süresinin bitiminden 
itibaren endeks 
uygulamak suretiyle 
ve birer yıllık süreler 
Kurumca uzatılabilir. 
Katkı kredisi borcu 
ödemelerinde de 
aynı esas uygulanır" 
yasa hükmünü hatır

lattı. Yüksek Öğren
im Kredi ve yurtlar 
Kurumunca, kredi 
borçlarından normal 
öğrenim müddeti 
bitimindeki iki yıllık 
bekleme süresi son
rasında 3'er aylık 
dönemler halinde 
ödenmesi gereken 
borç taksitlerinin 
zamanında öden
mesi durumunda 
ilgili kanun gereği 
Bakanlar Kurulu'nca 
tespit edilen oraMfe* 
üzerinden gecikme 
zammı alındığını 
hatırlatan Çelik, bu 
oranın 2001-2002 
tarihleri arasında 
yüzde 10, 2002-2003 
yılları arasında 
yüzde 7, 2003-2005 
yılları arasında 
yüzde 4 ve 27.3.2005 
tarihinden itibaren 
de yüzde 3 olarak 
uygulandığına dikkat 
çekti.

‘Norm Kadro' zorunluluğu
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na (MEB) 
bağlı okullara 
yönetici atamaların
da yönetmelik 
hükümlerinden kay
naklanan sorunlar 
genelgeyle aşıl
maya çalışılıyor. 
Eğitim kurumlarına 
yönetici atanmasın
da Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Kurumlan 
Yöneticilerinin 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği'nin, 
"Yönetici Olarak 
Atanacaklarda 
Aranacak Genel 
Şartlar" başlıkh'7. 
maddesinde 
"Atanacağı kuruma 
branşı itibariyle 
öğretmen olarak 
atanabilecek nitelik
te olmak" hükmü 
yer alıyor.
Yönetmeliğe göre, 
bir okula yönetici

1 Mayıs'ta giiç kullanılmayacak'
Emniyet Genel 

Müdürlüğü Sözcüsü 
İsmail Çalışkan, 1 
Mayıs'ta vatan
daşların anayasal 
hakları olan toplantı 
ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkını 
güvenli bir şekilde 
kullanmalarını 
sağlamak, kendiler
ine yönelik yapıla
bilecek her türlü 
saldırıyı önlemek 
amacıyla bütün ted
birlerinin alındığını 
bildirdi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü sözcüsü 
Güvenlik Daire 
Başkanı İsmail 
Çalışkan Haftalık 
Olağan Basın 
Toplantısına 1 
Mayıs Kutlamaları 
ile ilgili bilgi vererek 
başladı. Emniyet 
Genel Müdürlüğü

atanabilmesi için 
atanacak 
yöneticinin branşın
da o okulda 'norm 
kadro bulunması' 
şartı ve 'en az 6 
saatlik ders olması' 
gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanı 

Hüseyin Çelik, 
yönetmeliğin 7. 
maddesinde geçen 
atama kıstaslarıyla 
ilgili bu hükmün, 
yönetmelik değişik
liği yapılıncaya 
kadar yayınladığı 
genelge 
doğrultusunda 
uygulanacağını 
duyurdu.
2005/29 sayılı

Sözcüsü Çalışkan, 
bütün dünyada 
olduğu gibi 
Türkiye'de de 
çalışanlarının 
düşüncelerini istek
lerini ve mesajlarını 
1 Mayıs vesilesi ile 
dile getirmelerinin 
en doğal hakları 
olduğunu vurgula
yarak,"Ancak, önce
ki yıllarda bir takım 
endişe kaynağı olan 
olayların bu yıl 
tekrarlanmaması 
için gerek güvenlik 
kuvvetlerine 
gerekse kutlamalara

genelgeyi yayın
layan Çelik, söz 
konusu yönetmelik
te,, belirtilen hükmün 
"Aylık ve ücret

, karşılığı okutabile
cekleri dersin, 
bulunması" şek
linde dikkate alın
masını istedi. 
Çelik'in yayınladığı 
genelgeyle bir 
okula atanacak 
yöneticinin branşın
da norm kadro 
olmaması artık 
sorun olmayacak, 
yöneticinin branşın
da aylık veya ücret 
karşılığı derse 
girmesi yeterli 
olacak.

katılacak sivil 
toplum örgütlerine 
büyük görevler 
düşmektedir.
Vatandaşlarımızın 
anayasal hakları 
olan toplantı ve 
gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkını 
güvenli bir şekilde 
kullanmalarını 
sağlamak, kendiler
ine yapılabilecek 
her türlü saldırıyı 
önlemek amacıyla 
bütün tedbirleri 
almış bulunuyoruz" 
dedi.

I
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‘YOK olaylara 
objektif bakmalı’

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, 5333 sayılı 
"Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında 
Kanun"u, 28. 
maddesinin bir 
kez daha 
görüşülmesi için 
TBMM'ye 
iade etti.

Cumhurbaşkanlığı 
Basın 
Merkezi'nden 
yapılan açıkla
maya göre, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, yayımlan
masını uygun bul
madığı Gelir İdare
si Başkanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında 
Kanun"u, 28. 
maddesinin bir 
kez daha 

görüşülmesi için, 
Anayasa'nın 89. 
ve 104. maddeleri 
uyarınca TBMM 
Başkanhğı'na geri 
gönderdi.
ERDOĞAN: 

"KISMEN İADE, 
IMF TOPLANTISI
NI ETKİLEMEZ" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
'Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında 
Kanun"un 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından 
'kısmen iade' 
edilmesinin, IMF 
İcra Direktörleri 
Kurulu toplantısını 
etkilemeyeceğini 
söyledi.
Erdoğan, Yatırım 
Danışma Konseyi 
üyelerine verilen

öğle yemeği son
rasında, gazeteci
lerin 5333 sayılı 
Kanun'un bir kez 
daha görüşülmek 
üzere kısmen iade 
edilmesine ilişkin 
soruları üzerine, 
bunun 
gerekçelerini 
bilmediğini ifade 
etti.
Başbakan 
Erdoğan, 
kısmen iadenin 
IMF İcra 
Direktörleri Kurulu 
Toplantısı'nı etki

leyip etkilemeye
ceği sorusuna 
karşılık, 
"Hayır hiç alakası 
yok" yanıtını 
verdi.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
da, gazetecilerin 
konuya ilişkin 
soruları üzerine, 
kısmen iadenin 
gerekçelerini 
bilmediğini, 
ancak IMF toplan
tısına engel 
olmayacağını 
söyledi.

TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
üniversite öğrenci
lerinin sorunlarının 
çözülebilmesi için 
"YÖK’ün olaya 
biraz daha objektif 
ve gençleri 
düşünerek bakması 
gerektiğini" 
söyledi.
TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
kendisinin de 
mezun olduğu 
Manisa Lisesi 
öğrencilerini kabul 
etti. Arınç, gele
ceğin gençlerin 

elinde olduğunu ve 
yasa organı 
olarak gençlerin 
nitelikli eğitim ala
bilmeleri için 
ellerinden geleni 
yaptıklarını anlattı. 
Arınç, bütçeden 
ayrılan paylar 
konusunda 
hep Milli Savunma 
Bakanlığı’nın ilk 
sırada yer 
ayrıldığını, ilk kez 
az farkla da olsa 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ilk 
sıraya geldiğini 
bildirdi.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

“i

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

rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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‘Dövizle borçlanmayın’ Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Umurspor - Mako

Müstakil Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) 
Adana Şube 
Başkanı Mehmet 
Aygün, sanayici ve 
işadamlarını dövizle 
borçlanmamaları 

-‘Jîi konusunda uyardı.
„ Aygün, yaptığı açık- 

I>ı lamada, düşük 
enflasyon ortamın
da para yönetiminin 
büyük ölçüde 
dikkatli olmayı 
gerektirdiğini 
belirterek, 2004 
Temmuz ayı 
itibariyle mevduata 
tanınan yüzde 100 
devlet garantisinin 
kaldırılmasının, 
hesap başına 50 
milyar TL ile sınır- 
landırılmasının,

* TL’den altı sıfırın 
atılmasının, döviz 

, | fiyatlarının nispeten 
■> i 1 istikrarlı

seyretmesinin, 
TL’nin aşırı değer
lenmesinin, işletme 
yöneticilerinin alış
madıkları değişiklik
ler olduğunu söyle
di.
Değişiklik ve çalka
ntıların belirsizliğe 
neden olduğunu 
kaydeden Aygün, 
"Bu belirsizliklerin 
üstesinden gelmek 
için uyanık ve 
dikkatli olmak 
gerekir. İşletmeler

imiz bu dönemde 
döviz cinsinden 
borçlanmalarında 
itidalli hareket 
etmeleri ve mümkün 
mertebe dövizle 
borçlanmaması 
gerekmektedir" 
dedi.
BDDK denetimi 
sayesinde 
bankaların dövizde 
açık pozisyonu yok 
denecek kadar az 
iken, özel sektör fir
malarının düşük 
kurun cazibesiyle 
aşırı bir döviz borcu 
altına girmelerinin 
ciddi bir risk oluş
turduğuna dikkat 
çeken Aygün, döviz 
cinsinden geliri 
olmayan firmaların 
döviz cinsinden 
borçlanmalarına, 
dolayısıyla açık 
pozisyon taşımaları
na hukuki sınırlama 
getirilmesini istedik
lerini kaydetti. 
Hükümetin sıcak 
parayı tobin vergisi 

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

BakBüCafe^de
Bu akşam fasılımız var. 

Kaçırmayın!
Har Perfembe Kadınlar Matinasi (Fix Mönü) 

Har Cumartesi akşamı Canlı Müzik 
Öza! Gün ve Toplantılarınız için 

Salon temin edilir.
Evfere ve İşyarlarına s iparis alınır.

Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

ile caydırması 
gerektiğini belirten 
Aygün şunları 
söyledi: 
"Enflasyon ve faiz 
düşerken sıcak 
paranın bono 
piyasasında dolar 
bazında 2004'te 
yüzde 36 oranında 
para kazanması 
aşırı yüksek ve hak
sızdır. Cari açığın 
2004'te 15.6 milyar 
dolara ulaşması ve 
GSMH'nin yüzde 
5.5'e yükselmesi, 
ödemeler dengesi 
tablosunda dikkatli 
olmayı gerektirir. 
'Nasıl olsa bu açık 
finanse ediliyor' 
denilmesi ileride 
daha büyük sıkın
tıları beraberinde 
getirebilir. * 
Bunu önlemek için 
tobin vergisi ser
mayenin kalış 
süresinin uzunluğu
na göre aşamalı 
uygulanabilir."

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Umurspor ilk kırkbeş daki
ka Makospor’dan çok 
üstündü ve 8. dakikada attığı 
golle öne geçti.

Oyunu rölantiye alıp ileriki 
dakikalarda bir gol daha ata
cağının sinyalini veriyordu.

Ne yazıkki hiç gereği 
yokken kırmızı kartla oyun 
dışı kalan 
Umurbeyspor’ludan son bir 
duraklamaya başladı. 9 kişi 
kalan Umurbey ister istemez 
müdafaya önem vermeyi ve 
devreyi bu şekilde bitirmeyi 
düşünüyordu ve öyle de 
oldu.

İkinci yarı Mako hızlı 
başladı ve Umurspor 
müdafasının biran durakla
masından yararlanan Mako 
66. dakikada ilk gollerini attı.

Umurspor’un şans faktörü 
yanında değildi. Sakatlanıp 
hastaneye giden futbolcusu 
yerine giren futbolcudan pek 
müdafa sağlanamadı.

Ne varki Mako sağ taraftan 
yaptığı akınların birinde 85. 
dakikada 2. gollerini buldula.

Umurspor’un bana göre 
bazı futbolcuların idman nok
sanlığı olduğunu gördüm. 
Kramp yorgunluktan ileri 
gelir.

Adele yorgunluğu ve 
zayıflığı ayakta kas 
sertleşmesini meydana 
getirir.

Grubunda Umurspor yine 
4. sırayı almış gibi Mako yeri
ni biraz olsun kuvvetlendirdi.

Maç neticesi Mako 2 
Umurspor 1 oldu.

Dış ticaret açığı yükseldi
2005 yılı Mart ayında 
ihracat yüzde 23.5 
artarak 6 milyar 445 
milyon dolar, ithalat 
ise yüzde 20.3 
artarak 10 milyar 171 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Türkiye, Mart ayında 
6 milyar 445 milyon 
dolarlık ihracat, 10 
milyar 171 milyon 
dolarlık da ithalat 
gerçekleştirdi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), Mart 
ayı itibariyle geçici 
dış ticaret verilerini 
açıkladı.
Buna göre Mart ayın
da ihracat, geçen 
yılın aynı ayına oran
la yüzde 23.5, ithalat 
ise yüzde 20.3 arttı. 
Yine Mart ayında dış 
ticaret açığı ise 
yüzde 15.2 artarak 3 
milyar 726 milyon 
dolar olurken, ihra
catın ithalatı karşıla
ma oranı ise yüzde 
61.7'den yüzde 63.4'e 
yükseldi.
2004 yılı Mart ayında 
5 milyar 217 milyon 
dolarlık ihracat, 8 mil
yar 452 milyon dolar
lık ithalat yapılmış, 3 
milyar 235 milyon 
dolarlık dış ticaret 
açığı verilmiş, ihra
catın ithalatı karşıla
ma oranı da yüzde

61.7 olmuştu. 
İHRACAT ARTIŞINDA 
YATIRIM MALLARI 
ÖNDE
Mart ayı ihracatında 
en fazla artış yüzde 
56,4 ile yatırım mal
larında, ithalatta en 
fazla artış ise yüzde 
26,9 ile ara mallarda 
oldu. DİE verilerine 
göre, mart ayında 
795.9 milyon dolarlık 
yatırım 
mah ihracatı, 7.2 mil
yar dolarlık da ara 
mah ithalatı gerçek
leşti.
Mart ayında yüzde 

25,1 artışla 2.7 milyar 
dolarlık ara mah 
ihracatı, yüzde 16 
artışla 2,9 milyar 
dolarlık tüketim mah 
ihracatı 
gerçekleşti. İthalata 
bakıldığında ise Mart 
ayında yüzde 8,6 
artışla 1.7 milyar 
dolarlık yatırım mah 
ithalatı, yüzde 6,4 
artışla 1.2 milyar 
dolarlık tüketim mah 
ithalatı 

gerçekleşti 
ÜRÜN BAZINDA 
İHRACAT VE 
İTHALAT-
Mart ayında 6.1 mil
yar dolarla imalat 
sanayi ihracatındaki 
artış yüzde 22,9'u 
buldu. Tarım ve 
ormancılık sektörü 
ihracatı yüzde 35,5 
artışla 269.9 milyon 
dolar, balıkçılık ihra
catı yüzde 24,4 
artışla 9.1 milyon 
dolar olurken, 
madencilik ve taşo
cakçılığı sektörü ihra
catında yüzde 12,4 
artış ile 55.4 milyon 
dolarlık ihracat 
yapıldı. İmalat 
sanayinde ithalat 
yüzde 19,7 artarak 
8.3 milyar dolar, 
madencilik ve taşo
cakçılığı ithalatı 
yüzde 50 artışla 
1.2 milyar dolar, 
tarım ve ormancılık 
ithalatı yüzde 
8,6 gerileme ile 288,5 
milyon dolarlık ithalat 
gerçekleştirildi.
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VGüzelleşmek uğruna gözünüzden olmayın
Göz çevresinin 
yapı gereği yüzün 
diğer böl
gelerinden çok 
daha hassas 
olduğunu belirten 
uzmanlar, 
"Güzelleşmek 
uğruna göz 
sağlığınızı kaybet
meyin, kozmetik 
malzemelerin için
deki tek bir madde 
bile gözde alerjiye 
sebep olabiliyor. 
Aynı malzeme bir 
kişide alerji yap
mazken, diğer bir 
kişide alerjik reak
siyona sebep ola
bilir" uyarısında 
bulunuyor.
Göz bölgesinin 
daha fazla bakım 
ve özen gösterdiği
ni anlatan Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Mahmure 
Borlu, "Gözlerine 
gerektiği gibi bak
mayan, onlara bil
inçsiz makyajla 
zarar verip hır
palayan pek çok 
kişi var. Gözler için 
bilinçli bakım son 
derece önemli.
Makyajı temizleme

den yatmamak, 
doğru göz kremini 
ve makyaj 
malzemelerini kul
lanmak gözlerinizin 
sağlığının ve 
güzelliğinin 
anahtarları. Bu 
noktalara dikkat 
edilmediğinde aler
jiden, göz enfek
siyonuna kadar 
birçok tehlike göz 
sağlığını tehdit 
ediyor" dedi. 
Gözlerde kozmetik 
ürünlere bağlı 
olarak görülen 
rahatsızlıkların 
başında alerjinin 
geldiğini kaydeden 
Dr. Mahmure 
Borlu, kozmetik 
malzemenin bizzat 
kendisinin yada 
içindeki tek bir 
maddenin gözde 
alerjiye sebep ola
bileceğini, aynı 
kozmetik malze
menin bir kişide 
alerji yapmazken, 
diğer bir kişide 
alerjik reaksiyona 
sebep olabileceğini 
söyledi.
Borlu, şunları 
söyledi:

"Hasta, bir ürünün 
kendisinde alerji 
yapıp yapmadığını 
genellikle bilmiyor. 
Bu durumda kul
lanılan malzeme 
gözde kızarıklık, 
sulanma, batma 
gibi yakınmalar 
yaparsa hastanın 
onu derhal 
bırakarak hekime 
danışması gerekir. 
Bu açıdan özellikle 
sık sık alerji prob
lemi yaşayanların 
su ile çıkabilen 
ürünleri kullan
masında, 
her 3 ayda bir 
kozmetik ürünlerini 
yenilemesinde 
fayda var." 
Kozmetik 
malzemelerin özel
likle gece temizlen
mediğinde 
gözlerde tahrişe 

neden olduğunun 
altını çizen Borlu, 
"Bunu ilk başta 
fark etmek kolay 
değil. Ancak 10-15 
sene gibi bir süre 
sonucunda kişil
erde kuru göz, 
kaşıntı, yanma gibi 
şikayetler görülüy
or. Göze sürülen 
far bile zaman 
içerisinde 
gözyaşında ve 
konjuktiva denilen 
gözün dış zarı ile 
temas ederek 
irritasyon 
oluşturuyor, 
uzun süre rimel 
sürmüş, götüne 
eyeliner çekmiş bir 
hastanın muayen
esinde göz 
kapağını çevirip 
baktığımızda altın
da pürtükler ve 
pürtüklerin içinde 

siyah partiküller 
görürüz. Bu 
durum gözyaşı 
salgılayan hücrel
erde soruna yol 
açar ve göz 
yaşının karak
terinde değişiklik
ler meydana 
getirir. Bu tablo ile 

karşı karşıya 
kalmamak adına 
göz makyajını 
silerek yatmak 
gerekir" şeklinde 
konuştu.
Borlu, yoğun 
olarak yağ içeren 
kozmetik 
malzemeleri kullan
mamak gerektiğini 
de ifade ederek, 
"Bu yağ direkt 
olarak göz yaşına 
karışıp bir tabaka 
oluşturarak 
görmeyi pus
landırıyor. Kornea 
denilen şeffaf taba
ka damarsızdır. Bu 
tabakanın beslen
mesi için 
gözyaşının içindeki 
erimiş oksijene 
ihtiyaç vardır. 
Gözyaşının üstü 
ince bir yağ 
tabakası ile kap

landığında oksijen 
giremez ve göz 
bebeğinde oksijen
sizliğe neden olur. 
Özellikle kontakt 
lens kullanan kişil
erde bu çok önem
lidir. Bu sebeple 
çok yağlı malzeme
den kaçınmak 
gerekir. Kozmetik 
ürünün kullanım 
süresi ve şekli de 
göz sağlığı açısın
dan önemli bir 
faktör. Bir malze
meyi uzun süre 
kullanmamakta 
fayda var.
Kullanım esnasın
da elde bir bakteri 
varsa bu göze ve 
kullanılan kozmetik 
malzemenin içine 
bulaşabilir, burada 
üreyerek tekrar 
tekrar gözü enfekte 
edebilir.
Özellikle göz 
enfeksiyonu geçir
ildiğinde o 
dönemde göz için 
kullanılan tüm 
malzemeleri daha 
sonra kullanma
mak gerekir" şek
linde sözlerini 
sürdürdü.

Öksüren çocuğa dikkat!
Özellikle son iki 
aydır hırıltılı nefes 
eşliğinde 40 derec
eye kadar varan 
inatçı bir ateşle 
seyreden hastalıklar, 
çocukları yemeden 
içmeden kesiyor. 
Doktorlar, 'Koruyucu 
önlem almak şart' 
diyor 
Çocuklarda bu yıl 40 
dereceye varabilen 
yüksek ateş, 
öksürük ve hırıltılı 
nefes alıp verme gibi 
belirtilerle seyreden 
ve yemekten içmek
ten kesen solunum 
yolu enfeksiyon
larındaki artış 
uzmanları endişe
lendiriyor.
Enfeksiyonlarda 
geçen yıllara oranla 
belirgin artış 

olduğunu söyleyen 
hekimler, durumun 
kendilerini de şaşırt
tığını belirtirken, 
"Çocuklar iki aydır 
kırılıyor" diyor. 
Solunum yolu 
hastalıklarında 
görülen bu artışın 
tam nedeni çözüle
mezken, bazı doktor
lar bu kış, bahar gibi 
seyreden havaların 
etkili olduğu 
düşüncesinde.
Kayıt dışı hastalık! 
İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü, solunum 
yolu enfeksiyon
larında artış gözlen
mediğini açıklarken, 
bunun nedenini 
hastalıkların bildiri
minin zorunlu olma
masına bağladı. İl 
Sağlık

Müdürlüğü'nde veri 
bulunmadığından 
hastalık boyutu ve 
nedenleri ortaya 
konamadı. 
Hastanelerin çocuk 
servislerinde çalışan 
doktorlar ise ciddi 
artış olduğunu 
söylüyor. 
Uzmanların görüşleri 
Şöyle:
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Bölümü 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Haluk Çokuğraş: 
Özellikle viral ve sol
unum yolu hastalık
larında bu sene 
ciddi bir artış var. 
Her sene kış ayların
da bu artış olurdu 
ancak bu sene çok 

daha belirgin. Kış 
aylarında yuva, kreş 
ve okula yeni başla
malar nedeniyle 
enfeksiyonlar artar. 
Bu sene o kadar üst 
üste geldi ki bazı 
okullarda hastalık 
nedeniyle sınıf mev
cutları ciddi dere
cede azaldı.
Zatürree, astım krizi 
gibi bütün alt sol
unum yolu enfeksiy
onlarında göreceli 
bir artış olduğu 
görülüyor. Gribal 
enfeksiyona pek 
benzemiyor bu. 
Hava koşulları ve 
kirliliğin yanı sıra 
kışın toplu alanlarda 
bulunma da 
hastalığı tetikliyor. 
Hastalanmamaya 
yönelik koruyucu 

önlemler almak 
gerekiyor. Özellikle 
çocuk hastalandığın
da yuva, kreş ve 
okula gönder- 
ilmemeli.
Hastalandığında 
veya hastalık ortam
larında maske 
takılabilir.
Sadece solunum 
yoluyla bu hastalık
lar geçmiyor.
Öpüşme, tokalaşma 
gibi dokunmalar da 
bulaşmaya neden. O 
yüzden öpüşmemek, 
hastalık ortamların
dan uzak durmak, 
özellikle elleri çok 
iyi yıkamak koruyu
cu olabilir.
48 saat süren yük
sek ateş (39 dere
ceyi geçen), hırıltılı 
soluma, çocuğun 

uyumasını, beslen
mesini ve sosyal 
aktivitesini etkileyen 
öksürük, çok hızlı 
nefes 
alıp verme gibi 
belirtiler olduğunda 
doktora danışılmalı. 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Bilim 
Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Nuran 
Salman: Solunum 
yolu enfeksiyon- 
larında göreceli bir 
artış var. Ancak bu 
hastalıkların verem, 
HIV gibi bildirimi 
zorunlu olmadığı ve 
kayıt sistemi kötü 
olduğu için sayısal 
olarak bu artışı 
destekleyemiyoruz.
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Kaplıcalar sağlık turizminin adresi
Halk arasında 
"ılıca", “kaplıca", 
"içmece", "çermik", 
"girme" gibi değişik 
isimler takılan kaplı
ca suları, yirmi dere
ceyi aşan sıcaklık
ları ve ihtiva ettikleri 
maden tuzları ile 
şifa potansiyeli 
taşıyor. Bu suların 
bileşimlerinde ayrı
ca, karbondioksit ve 
kükürtlü hidrojen 
gibi gazlar veya 
radyoaktif elemanlar 
bulunuyor. Kadın 
hastalıklarından 
mide ağrılarına, 
egzamadan solünüm 
yolu rahatsızlıklarına 
kadar bir çok 
hastalığa iyi gelen 
kaplıcalara gitmeden 
önce mutlaka dokto
ra danışmak gerekiy
or. Çünkü, hangi 
kaplıcanın

sIneSda GELİBOLU ■ ROBOTLAR
bu hafta Rez. Tel: 513 64 06

ATLAS SAKLAMBAÇ ■ GELİBOLU
S NEMASI’NDA n T . cıonoBU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

hastalığınıza iyi gele
ceğine, ne kadar 
müddetle fay
dalanacağınıza 
ancak doktor karar 
vermeli. Günde kaç 
defa, ne zaman ve ne 
miktarda içileceği 
yine doktor tarafın
dan tavsiye edilmiş 
olmalıdır. . 
her kaplıcanın özel
liğine göre bir fay
dalanma şekli var. 
Kiminin suyunu 
içerken kimi ile 
banyo yapılır. Bir 
diğerinin çamur veya 
buharından istifade

edilir.
Banyo Kürleri: 
Sıcaklıkları vücut 
ısısına yakın olan 
(35-38) maden suları 
ile gerçekleştirilir. 
Küvet veya havuz 
gibi bir yere biriktir
ilen suya bütün 
vücut ile girilirse 
buna "tam banyo"; 
yan beline kadar gir
ilirse "yarı banyo" 
denir. Suyu bol olan 
kaplıcalarda "duş 
banyoları" da yapıl
maktadır.
Buhar Kürleri: 
Sıcaklıkları vücut 

ısısının üzerinde 
olan maden sularının 
buharından istifade 
edilmektedir.
Tavandan veya 
tabandan açılan 
deliklerden fışkıran 
buharlar teneffüs 
edilerek (iç çekil
erek) şifa aranır. 
Ayrıca, fışkıran 
buharlar dış deriye 
temas ederek cilde 
de tesirli olur.
İçme Kürleri: Bazı 
maden suları, ihtiva 
ettikleri minerallerin 
özelliğinden dolayı 
içilmekle fayda verir
ler.
Çamur Kürleri: 
Maden sularıyla 
senelerce ıslak 
kalarak çamur halini 
almış olan kaplıca 
toprağı, madensel 
tuzlara doymuştur. 
Bu çamur gözenek
lerden içeriye 
sızarak dokulara 
nüfuz eder.
HASTALIKLARA 
GÖRE KAPLICALAR 
İltihabi Romatizma 
(Artrit): Kalbi ve sinir 
sistemini etkileyen, 
çocuklarda ve 
yetişkinlerde görülen 

bir hastalıktır. Ateşli 
ve sükunetli 
devreleri vardır. 
Ateşli devrede kaplı
ca tedavisi yerine 
yatakta istirahat ve 
ilaç tedavisi uygu
lanır. İlaç tedavisi 
müspet netice verip 
hasta ateşli devreyi 
atlattıktan sonra 
kaplıca destekleyici 
bir tedavi olarak 
tavsiye edilebilir. Bu 
durumda kaplıcanın 
şu faydaları görüle
cektir: Mafsallardaki 
ağrılar azalır. Ateş ve 
nabız normale döner. 
Halsizlik ve iştahsı
zlık sona erer, hasta 
kendisini daha’zinde 
hisseder. Kansızlık 
ve kanda görülen 
romatizma! bulgular 
ortadan kalkar. Yeni 
nöbetler engellenmiş 
olur.
Yaşlılık Romatizması 
(Osteoartrit): 
Genellikle elli yaşın 
üzerindeki erkek
lerde görülür.
Geçmişte hastalan
mış veya kaza geçir
miş eklemleri tutar. 
Eklemler şişer ve 
hareket sırasında 

çok ağrı verir.
Parmak kemiklerinin 
uç eklemlerine yakın 
yerlerde kemik 
büyümesi görülebilir. 
Ağırlık taşıyan 
eklemler, hareket 
sırasında gıcırtılı ses 
çıkarır. Hastalık iler
lemiş ise istirahat, 
fizikoterapi.ve orto
pedik müdahaleden 
sonra ancak kaplıca 
tedavisi uygulan
abilir.
Bir Hastalık 
Sonrasında Ortaya 
Çıkan Romatizma 
(Romatoit Artrit): 
Genellikle, yirmi-kırk 
yaş arası kadınlarda 
görülür. Sebebi tam 
bilinmemeklp 
beraber, iltihabi bir 
kadın hastalığından 
sonra ortaya çıktığı 
için, bir çeşit 
bağışıklık reaksiy
onu olduğu sanıl
maktadır. El ve ayak
ların ufak eklem
lerinde, alt çene 
kemiğinin kafatasına 
birleştiği yerde, 
köprücük ve göğüs 
kemiği eklemlerinde 
ağrı ile birlikte şişlik
ler görülür..

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye , 11Ö
Polis İmdât 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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 11 33
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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 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
Aydyn Turizm . 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberodlu-Esadafı 514 45 49
Anytur 514 47 71

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Demirere gönderilen 
aşk mektubu zmir Körfez’inden tutulan balıklan »o

Ünlü tiyatro 
Sanatçısı Yıldız 
Kenter bir dönemin 
Türkiye Başbakanı 
Süleyman Demirere 
aşk mektubu 
yazdığı ortaya çıktı. 
Kenter, mektubun
da aşkını şöyle iti
raf ediyor;
Tiyatro Sanatçısı 
Yıldız Kenter, 
"Tiyatromu birine 
hibe etmek istiyo
rum, ama tiyatroyu 
tiyatro olarak yaşat
acak kimseyi 
bulamıyorum" dedi. 
Kenter, 
Ondokuzmayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
11. Tiyatro Festivali 
kapsamında, Eğitim 
Fakültesi Kongre 
ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen söyleşide 
öğrencilerle 
biraraya geldi. 
Öğrencilerin, son 
yıllarda Türkiye'de 
tiyatronun konu
muyla ilgili soruları
na karşılık Kenter, 
tiyatronun eski 
desteği bula

madığını söyledi. 
Tiyatroya yeni 
başladığı yıllarda 
basının, devlet 
adamlarının, 
seyircinin tiyatroyu 
desteklediğini 
belirten Kenter, 
aynı desteği şimdi 
görememekten 
yakındı. Kenter, 
ekonomik sorun
ların yanı sıra, trafik 
ve yağmur gibi . 
çevresel sorunların, 
tinerci çocuklar ve 
kapkaç gibi asayiş 
konularının da 
insanların tiyatroya 
gitmelerini etk
ilediğini ifade etti. 
Bir soru üzerine, 
televizyonun insan
ların hayatına 
girmesiyle farklı bir 

seyirci kültürü 
oluştuğunu dile 
getiren Kenter, 
şöyle konuştu: 
"Televizyonda 
insanlar sürekli 
kanal değiştiriyor. 
Hiçbir şeyi tam 
olarak izlemiyor, 
hemen sıkılıyorlar. 
Esniyorlar, oturuy
orlar, kalkıyorlar, 
telefonla konuşuy
orlar, İnsanlar 
böylece disiplinleri
ni de kaybettiler. 
Oysa tiyatro bir 
disiplin işi. 2-2.5 
saat belli bir 
konunun peşinde 
sürüklenmek, kon
santre olmak, ener
jilerini düşlerini, 
düşünme kabiliyet
lerini ona harcamak 
istemiyorlar."

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) 
Fen Bilimleri 
Enstitüsü Biyokimya 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Emel 
Arınç, kirlilik 
nedeniyle İzmir 
Körfezi'nden tutulan 
balıkların yenmeme
si gerektiğini 
söyledi.
Ege Üniversitesi 
Kültür Sanat Evi'nde 
düzenlenen konfer
ansta konuşan Prof. 
Dr. Emel Arınç, İzmir 
Körfezi'nde yapılan 
araştırmada suda ve 
balıklarda kansore- 
jen maddelere rast
landığını belirtti.
Kirliliğin biyolojik 

etkisinin göstergesi 
olan enzim 
aktivitelerinin özel
likle Liman, 
Pasaport, Üçkuyular 
vapur iskelesinden 
yakalanan balıklarda 
yüksek olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Anne, Hekim Adası 
yakınındaki balıklar
da da enzim 
aktivitesinin beklen

medik yükseklikte 
çıktığını söyledi. 
Kirliliğin nedenlerine 
de değinen Arınç, 
"Artan nüfus ve 
evsel atıklaş zirai 
bölgelerden gelen 
akarsuların getirdiği 
tarımsal mücadele 
ilaçları, doğal sen
tetik gübreler, gıda 
ve içecek yağlârı, 
sabun, metal, plas
tik, boya, tekstil atık
ları, orman yangın- 
lari'sonucu yayılan 
PAH (kanserojen 
enzimler) denizde 
kirliliğe neden oluy
or" dedi.
Körfezdeki kirliliğin 

kadın ve erkeklerde 
östrojen ve testos
teron hormonlarında 

bozulmalara ve 
karaciğer ile böbrek * 
yetmezliğine sebep 
olduğunu kaydeden . 
Prof. Dr. Arınç, 
gelişmeyi de 
engellediğini belirtti, i 
Kirliliğin ortadan 
kaldırılmasında en 
önemli etkinin İzmir « 
halkının bil
inçlendirilmesi 
olduğunu söyleyen ; 
Arınç, bunun 
gerçekleşmesinin 
uzun yıllar alacağını 1 
vurguladı. İç ve orta I 
körfezden balık 
tutulmaması 
gerektiğini de kayde- ■ 
den Arınç, 
"Körfezden ne balık I 
tutun, ne de bu 
balıkları yiyin" dedi. ]
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