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Birinci Dünya Savaşı sonlarında, 
Saimbeyli (Haçin) ilçesinde yaşanan Türk- Ermeni 

ilişkilerini, Gemlikli romancı 
Zebercet Coşkün’un “Haçin” adlı romanında anlatılıyor. 

Bugün 5. sayfamızda başladık, mutlaka okuyun.

25 YKr. (250.000 TL.)

Bedelli Askerlikle I 
ilgili bir çalışma yok 

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bakanlık 
olarak bedelli askerlik konusunda bir çalış
ma yapmadıklarını söyledi.
Eskişehir AKP il binasında bir konuşma 
yapan Vecdi Gönül, isteyenlerin kısa dönem 
askerlik yapmak için başvuruda bulunabile
ceklerini söyledi. Haberi sayfa 8’de

Atatürkçü Düşünce Derneği ve EğitinfaSen’in organizasyonu ile il^ç gelen Prof; Server Tanilli, çağdaş eğitimi anlattı.

illi,'’Ça jdaşla jinanın ön ündeki tofato Mriılı” 
Prof. Server Tanilli “Eğitim” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet devrimleriyle gelen laik eğitimin yok edildiğini, 
çağdaş eğitim sistemine dönmek için devrim yapılması gerektiğini söyledi. Tanilli, “Bu devrimi birey olarak, halk olarak kafamız
da gerçekleştirmeliyiz.” dedi. Servet Tanilli, toplumun ve okulun önüne konan barikatların ancak halk tarafından kaldırılabileceği
ni de belirterek, Türkiye’nin en önemli sorunun sol güçlerin bir çizgi üzerinde biraraya gelememesi olduğuna dikkat çekti.
r ı

Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Güne Bakış

Tanilli’yi dinlerken
Prof. Server Tanilli adı 1870 ve 1980’li yıllar- 

da çok duyuldu.
Solcu bilinen bir bilim adamı olduğu için 12 

| Eylül zulmüyle işsiz kalan profesörler arasın- 
! daydı.

Ayağından vuruldu, tekerlekli sandalye ile 
ı yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

Türkiye’de iş bulamayınca uzun yıllar 
Fransa da yaşadı.

| Türk insanının aydınlaması için eserler 
yazdı.

Şimdi, Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazısı 
r yazıyor, kitaplar yazıyor, konferanslar veri 
I yor..

ADD’nin son bir yıldır etkinlikleri! takdire 
değer.

Sayın Tanilli rahatsızlık geçirdiği için konuş
mada güçlük çekiyor. Konferansında anlat
mak istediklerinde kopukluklar oldu.

Konferansların akıcı olmaları daha güzel 
dinlenmelerine neden olur.

Sayın Tanilli’ye acil şifalar diliyorum. 
Mesajını aldık.

I Gemlik Körfez olarak da bu mesajı 
okurlarımıza geniş olarak iletiyoruz.

, Prof. Server Tanilli’nin söylediği şu:
Atatürk’ün devrimleriyle getirdiği laik eğitim 

düzeni darbe yemiştir. Laik eğitmde din 
eğitimin yeri yoktur. Bir yanda pozitif bilim, 
diğer yanda uğrevi bilim çatışır..

I Halk aydınlanması Köy enstitüleri ve halk 
evleriyle başladı. DP bunları kapattı. 
Şimdilerde eğitim paralı hale getirilerek alınır 
satılır meta oldu. Çağdaş eğitimin önüne 
engeller kondu.Bunları halk, devrim ile 
kaldırabilir. Devrim ise kafalarda başlamalı.

Prof. Server Tanilli, bugünkü 
eğitim sistemini eleştirdi.

Gemlikspor Şükraniye yı 
2-0 yenmeyi başardı

Gemlikspor dün Gemlik 
Atatürk Stadında 
Şükraniye ile yaptığı 
karşılaşmada kolay 
sonuç aldı.
Gemlikspor’un üstün
lüğüyle geçen karşılaş
manın skonu 2-0 bitti.

Haberi sayfa 7’de

TTO Gazi İlköğretim Okulu Salonu’nda yapılan konferans büyük ilgi gördü. 
İzleyenler salona sığmadı. Konferansı Kaymakam mehmet Baygül de izledi.

“AKP’ye dur diyecek 
tek parti DSP’dir”

Demokratik Sol partinin 
İstanbul da yaptığı 
Marmara Bölge 
Toplantısında konuşan 
Genel Başkan Zeki Sezer, 
iktidarı eleştirirmen, 
AKP’nin alternnatifinin 
DSP olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 5’de

mailto:kadrijguler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Beyinlerde devrim”
“Toplumun kimyasını bozan şeyleri yok etmeli ve 

toplumu çağdaş hale getirmeli. Bu da ancak devrimle 
mümkündür. Bu devrim birey olarak, halk olarak 
kafalarımızda gerçekleştirilmelidir. Çağdaşlaşmanın önüne 
konulmuş barikatlar ancak halkın bilinçlenmesi ile yıkılır.”

Böyle dedi, ilginin yüksek, katılımın yoğun olduğu bir 
Cumartesi toplantısında Server Tanilli...

ADD ve Eğitim Sen’in ortak etkinliğinde Profesör Server 
Tanilli ile Türkiye’nin eğitim sürecine bir gözlem yaptık. 
Daha doğrusu o söyledi biz dinledik. Dinlediklerimiz yürek
ler acısı eğitim tablosunu bir kez daha önümüze koydu. 
Özellikle 1950 yılından itibaren sürdürülen eğitim politikası 
daha doğrusu politikasızlığı Türkiye’nin önüne kaldırılması 
ağır barikatlar koymuş.

O dönemde iktidara gelen Demokrat Parti’nin temel 
düşüncesi halk eğitiminin önünü tıkamak olmuş.

İlk icraatları da ülke halkının aydınlanmasında ve toplum
sal değerler anlamında bilinçlenmesinde önemli bir kilit taşı 
olan halk evlerinin ve halk odalarının ve köy enistütülerinin 
kapatılmasıymış.

Doğrusu bravo Demokrat Parti’ye, çok öngörülüymüş!
Yoksa onların canlandırdıkları ruh hala yaşar mıydı?
O ruha öyle bir beden sağlamışla ki, hala yaşamını 

sürdürüyor.
Eğitimi önce insan, sonra yurttaş yaratma mekanizması 

olarak tanımlayan Tanilli’nin aksine DP iktidarı “odunu 
koysam seçtiri rim” sloganında ifadesini bulan düşünce 
yapısıyla, odun seçecek bir topluluk yaratmayı başara
bilmiş.

Eğitimin, bir piyasa malı gibi alınıp satılan bir değer 
olmadığını vurgulayan Tanilli’nin saptamasının tam tersine 
bugün; eğitim borsası açılmış, özel dersaneler bu borsanın 
aracı kurumu , sınavlar piyasanın barometresi, öğrencilerse 
alınıp satılan ticari metalar olmuş.

Velilerse söğüşlenecek para babaları..
Sapkın düşünce doğal olarak dönem içinde ürününü 

vermiş, eğitim; paralı, adaletsiz ve anti- laik bir yapıya 
bürünmüştür.

Bu aşamada;
Türkiye’nin ve Türkiye’nin geleceğini düşünen bir avuç 

gerçek aydının “ayağı yere basar”önerilerle ortaya çıkıp 
“batakhğa”saplanmak üzere olan halka “el 
vermesi”gerekiyor.

Gelecek gerçekten çok umutsuz.
Ancak şimdiden alınması gereken önlemler var.
Büyük bir bölümü İstanbul’da yaşayan ve köşe başlarına 

yerleşmiş olan entelejans takımının içine düştüğü aymazlık
tan silkinmesi ve yüzünü Anadolu’ya dönmesi şart.

Tanilli gibi, Manisah gibi diğerlerinin de Anadolu 
Yollarına düşüp birer kibrit çakmalarının zamanı geldi de 
geçiyor bile.

Korkmak yok..
Susmak yok...
Yılmak yok...
Çünkü;
Türkiye’nin ulusal bağımsızlık savaşında kuyruğu 

acıyanlar, siyasal emellerine ulaşamayanlar ülkenin “karan
lıklar” denizine düşmesini ve boğulmasını istiyorlar.

Onlara fırsat vermemek için sağcı-solcu, köylü-kentli, 
ülkücü-devrimci, işçi- işveren ayrımı yapmadan tüm 
toplumsal unsurların bütünleşmeleri, ortak ülkü çevresinde 
buluşup, çoban ateşleri yakmaları gerekiyor.

Ancak, o ateşler, ülkenin geleceğini aydınlatabilir.
Çünkü gericilik, bölücülük bataklığına düşenlerin hal-i 

pür melali ortada..
Türkiye’nin yeniden yükseliş ve topyekün kalkınma 

atağına önemli bir katkı yaptıkları için, çoban ateşini yaktık
ları için Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim- Sen 
Gemlik Şubesi’ne teşekkürler.

Ucuz atlattı
Önceki gün Gemlik Orhangazi karayolunda, havanın yağışlı 
olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 LGL 
45 plakalı Cemil Sarı’nın kullandığı özel oto orta rejüje girdi 
ve yanmağa başladı. Sürücü araçtan yara almadan çıktı.

Önceki gün Gemlik 
Yalova yolu çıkışın
da meydana gelen 
kazada, direksiyon 
hakimiyetini kaybe
den sürücü orta 
refüje girince kaza
yı ucuz 
atlattı.
Bursa yönünden 
İstanbul'a gitmekte 
olan Cemil San'nın 
kullandığı 06 LGL 
45 plakalı özel oto

saat 19.30 
sıralarında Gemlik 
çıkışı Karbeton 
tesisleri önüne 
geldiğinde iki yol 
arasındaki refüje 
girerek yanmaya 
başladı.
Havanın yağışlı 
olması nedeniyle 
direksiyon 
hakimiyetini kay
bettiğini söyleyen 
Cemil Sarı, yangın

anında aracını terk 
etmeyi başardı. 
Çevredeki vatan
daşların İtfaiye'yi 
aramalarının ardın
dan olay yerine 
gelen ekipler 
aracın söndürür- 
lerken, yangının 
elektrik kablo
larının kısa devre 
yapmasından mey
dana geldiği belir
lendi.

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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Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim-Sen’in organizasyonu ile ilçeye gelen Prof. Server Tanilli, çağdaş eğitimi anlattı.

Prof. Server Tanilli “Eğitim” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet devrimleriyle gelen laik 
eğitimin yok edildiğini, çağdaş eğitim sistemine dönmek için devrim yapılması gerektiğini söyledi. Tanilli, 

<M<gu devrimi birey olarak, halk olarak kafamızda gerçekleştirmeliyiz.” dedi. Servet Tanilli, toplumun ve 
«^okulun önüne konan barikatların ancak halk tarafından kaldırılabileceğini de belirterek, Türkiye’nin en 

■* önemli sorunun sol güçlerin bir çizgi üzerinde biraraya gelememesi olduğuna dikkat çekti.

Kadri GÜLER
Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve Eğitim - 
Sen Sendikasının 
ortaklaşa düzenlediği 
“Eğitim” konulu kon
feransta konuşan 
ünlü yazar Prof. 
Server Tanilli, 
“Toplumun kimyasını 
bozan şeyleri yok 
etmeli ve toplumu 
çağdaş hale getirme
lidir. Bu ancak 
devrimle mümkündür. 
Bu devrimi birey' 
olarak, halk olarak 
kafalarımızda gerçek
leştirmeliyiz. Çağ
daşlaşmanın önüne 
konan barikatlar 
kaldırılmalıdır. Bunu 
yaparsak, çağ
daşlığın, okulun 
önündeki engelleri 
kaldırabiliriz.” dedi. 
Atatürkçü Düşünce 
Demeği ve Eğitim 
Sen Sendikasının 
ortaklaşa organizas 
yonu ile iliçemize 
gelen yazar ve düşün 
adamı Prof. Server 
Tanilli, cumartesi 
günü Gemliklilerle 
buluştu.
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Gazi İlköğre
tim Okulu Salonunda 
yapılan “Eğitim” 
konulu konferansa 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ile çok 
sayıda dinleyici 
katıldı.
AAD Gemlik 
Temsilciliği yönetim 
Kurulu başkanı 
Mehmet Kızılkaya ve 
Eğitim-Sen Gemlik 
Şube temsilcisi Yavuz 
Yazıcı’nın açılış 
konuşmalarından 
sonra söz alan Prof. 
Server Tanilli, 
eğitimin amacının 
insan yaratmak, yurt
taş oluşturmak

> olduğunu söyledi. 
> Eğitimin modern- 
, (eşmesinin 200 yıllık 

bir mücade ile sağ
landığını söyleyen

Tanilli, Türkiye’ye 
çağdaş eğitimin 
Cumhuriyet ile 
Atatürk tarafından 
geti rtild iğini söyledi. 
Cumuhriyete kadar 
eğitimde ikili bir 
yapının mevcut 
olduğunu belirten
Prof. Tanilli, “1923 
devrimi ikili yapıyı 
yıktı. Cumhuriyet 
devrimleriyle ülkede 
laik, bilimsel, ulusal, 
karma ve uygulamalı 
eğitim gerçekleştiril
di. Bu yapısıyla müs- 
lüman ülkeler arasın
da Türkiye bir tekdir. 
Laik eğitim bir başka 
müslüman ülkesinde 
yoktur.” dedi. 
Tanilli, Atatürk’ün 
okullarda çağdaş 
eğitim yanında, 
kentlerde halk 
evleriyle, köylerde 
köy enstitüleriyle 
cumhuriyetin çağdaş 
eğitimini yaymaya 
çalıştığını söyledi. 
Köy enstitülerinin 
dünyada benzeri 
olmadığını, köylüyü 
aydınlatmak için 
kurulduğunu belirten 
Tanilli, “Türkiye’nin 
eğitimde dünyaca 
ünlü bir yeniliği 
gerçekleştirmiştir.” 
şeklinde konuştu. 
“Bilginin ve eğitimin 
sınıf içinde kalmadan 
eğitimin üretim 
yapısına bağlandığı 
bir sistemdi Köy

Enstitülerinde uygu
lanan” diyen Server 
Tanilli, “Bu uygula
mayı DP ilktidara gelir 
gelmez kaldırıldı. İyi 
kötü yönleri tartışıl
madı bile.. İyileştir
ilmesi bile 
düşünülmedi. Bugün 
bunun sıkıntılarını 
yaşıyoruz. Bu yön
tem, günümüzün 
koşullarına göre 
yeniden canlandırıl
malıdır.” şeklinde 
konuştu.
Prof. Tanilli, konuş
masında “eğitim hay
atı yakalamak isteyen 
bir devrimdir.” diy
erek, Demokrat Parti 
iktidarında 478 halke
vi, 4332 halk odasının 
kapatıldığını söyledi. 
Tanilli konuşmasına 
şöyle devam etti: 
“Halkevleri yaşatıl- 
saydı. İktidarın 
başının o zamanlar 
söylediği “Ben iste
sem odunu bile mil
letvekili seçtirim” 
diyemiyeceklerdi.
Çünkü .aydınlanan 
halk, kendi temsilcisi
ni seçecekti.
1950 den sonra 
odun üretimi 
sürdürülmüştür.” 
DİN DERSLERİ 
Laik bir eğitimim sis
teminde okullarda din 
dersi okutulmaması 
gerektiğini söyleyen 
Tanilli, "Bizim öğren
cilik yıllarımızda 

felsefe, mantık, sosy
oloji dersleri vardı. 
Din bunların içinde 
anlatılırdı. Biz,dinsiz 
mi yetiştik.” dedi. 
Köy Enstitüilerinin 
yerine 1946 yılından 
başlayarak İmam 
Halip Okullarının 
getirildiğine dikkat 
çeken Tanilli, 
“Böylece ülkede 
eğitimin birliği içinde 
biri başka çizgi ortaya 
konuldu.” dedi.
Tanilli, 12 Eylül 
darbesininde eğitime 
darbe vurduğunu 
belirterek, "Darbenin 
başındakiler 
Atatürkçülük şarkı 
lan söyleyerek 
eğitimin yapısını 
değiştirdiler. 1980 ter
den sonra ise “yeni 
liberaliniz” akımın 
bize de gelmesi, 
bütün kurumlar gibi 
eğitim de başına 
musallat edildi. 
Eğitimdevletin teke
linden çıkarılarak, 
özel ellere bırakıldı. 
Bu eğitimin piyasaya 
meta olarak geti 
rilmesidir. Eğitimin 
kamusal niteliği yok 

edilmiştir. Alınır satılır 
bir meta haline 
gelmiştir. İşte ders 
haneler olayı bunun 
sonucudur. Çocuk
larınızı paranız 
oranında 
okutabilirsiniz di yor
tar. Bu böyle sürerse 
toplum nere ye 
gider.” 
EMPERYALİST 
KUŞATMA 
Türkiye’nin 
emperyalist bir kuşat
ma altında olduğunu 
da söyleyen Prof. 
Sever Tanilli, bu 
eğitim sistemi ile 
üniversitelerde lise 
eğitim düzeyinde 
eğitim verilebileceği
ni, bunun ise acısını 
gençlerin ve ülkenin 
çekeceğini söyledi. 
Tanilli, “Bu yapının 
ortadan kalkması için 
gençlerin ve ana 
babaların mücadele 
etmesi gerekir. 
Verilenle yetinmekle. 
çağdaş olunmaz. 
Türkiye de iki şeyin 
kimyasını bozdular. 
Toplum ve eğitimin. 
Öyle bir şey yapmalı 
ki, bu toplumun 
kimyasını bozan şey
leri yok etmeli.
Ve toplumu çağdaş 
bir toplum haline 
getirmeliyiz.
Çağdaş eğitim nitelik
lerini okullarımıza 
kazandırmalıyız. 
Toplumun ve 
okulların kimyasını 

Mertçe mertoğlu

Hukuk Fakülteleri
Yeniden Hukuk Fakülteleri açıl
mayacak mış?
Hatta kimileri ve kapatılacakmış. 
Hukukun var olmadığı yerde, 
fakülteler ne olmuş?
Ne yazar..
Eskiden hukuk fakülteleri mi 
vardı?
Kadılar vardı kadı....

bozan şeylerin 
nedenlerini ortadan 
kaltırmahyız. Türkiye 
de toplumun ve 
okulların çağdaş düz
eye getirilmesi için 
devrim yapmalıdır. 
Bugün cumhuriyet 
devrimleri geldiği 
noktadan uzak
laştırıldı.
Bunları yeniden yeri 
ne koymak ise 
devrimle olur.
Devrimisözüyle 
sıradan bir askeri 
hükümet darbesi 
öneriyor değilim. 
Aklımdan da 
geçirmem.
Birey olarak, halk 
olarak, devrimi 
kafalarımızda gerçek
leştirmeliyiz.
Halk, barikatları 
ortadan kaldırmalıdır. 
Bunu yaparsak çağ
daşlığın, okulun 
önündeki engelleri 
kadırabiliriz.” dedi. 
Tanilli, bir soru üzeri 
ne Türkiye’de aydın
ların gönül rahatlığı 
ile oy kullanacakları 
sol bir partinin bulun
madığına dikkat çekti. 
Ve şunları söyledi: 
“Bugün Türkiye’nin 
en önemli sorunu sol 
bir çizgi üzerinde 
bütün güçlerin 
biraraya gelip güçlen- 
mesindir.
Bu olmazsa, sağdan 
da sağcı güçler, ikti
dara gelir.
Ötekiler kaybeder.”
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Bursa Gökdere Meydanındaki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu

1 Mayıs coşkuyla kutlandı
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları 
için Zafer-Atıcılar Mahallesi'nde 
toplanan gruplar, kontrollü bir 
şe kilde sloganlar atarak 
Gökdere Meydam'na yürüdü. 
Meydana polis güçleri tarafın
dan tek tek aranarak giren gru
plar, daha sonra alandaki yer
lerini aldı.
Miting alanına sokulmak istenen 
yasadışı 3 pankarta emniyet 
güçleri tarafından el konulurken, 
2 kişi hakkında tutanak düzen
lendi. Pankartların alınması 
sırasında DEHAP İl Başkanı 
Murat Avcı ile emniyet mensup 
lan arasında kısa süreli tartışma 
yaşandı.
Tüm grupların meydana yer
leşmesinin ardından kutlamalar 
start aldı.
AKP ELEŞTİRİLDİ 
Mitingde söz alan Türk-İş 8. 
Bölge Başkanı Mehmet Kanca, 
AKP Hükümeti ve uyguladığı 
politikaları sert bir dille eleştirdi. 
İşsizliğin hızla artığını ve ekono
minin kötü durumda olduğunu 
ileri süren Kanca, IMF ve Dünya 
Bankası'nın talepleri doğrul
tusunda kamu hizmetlerinin tas
fiye edilmek istendiğini iddia 
etti.
Halkın ve işçinin taleplerini dil
lendirmeye devam edeceklerini 
ifade eden Kanca, işsiz iğe mut
laka çare bulunması gerektiğini 
sözlerine ekledi.
Kanca'nın ardından DİSK Güney 
Marmara Bölge Temsilcisi 
Hüseyin Yaman, bir konuşma 
yaptı.
Halkın zor durumda olduğunu 
ve kamu kurumlarının 
özelleştirme adı altında yok 
pahasına satıldığını ifade eden 
Yaman, özgürlük, adalet ve 
emeğin hakkı için direnmeye 
devam edeceklerini sözlerine

ekledi.
Mitingde KESK Dönem Sözcüsü 
Çetin Erdolu ve sanatçı Süavi de 
birer konuşma yaptı.
Gökdere Meydam'nda gerçek
leştirilen organizasyona 2 bini 
aşkın vatandaş katılırken, toplu
luktan, zaman zaman ABD, IMF 
ve hükümet aleyhinde sloganlar 
yükseldi.
Mitingde yer alan bir grup da 
DHKP-C Lideri Dursun Karataş 
lehinde uzun süre slogan attı. 
İSTANBUL’DA 1 MAYIS 
Öte yandan İstanbul'da 1 Mayıs 
kutlamalarının bu yilki adresi; 
Kadıköy İskele Meydanı oldu. 
Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK 
üyelerinin yanı sıra çeşitli parti 
ve sivil toplum kuruluşu 
üyelerinden oluşan gruplar, 
sabahın erken saatlerinden 
itibaren farklı noktalardan İskele 
Meydam'nda toplandı. Ellerinde 
pankart ve bayraklar bulunan 
göstericiler sık sık sloganlar 
atarken, polis ekipleri de mey
dana girişlerin başlamasıyla bir

likte önlemlerini üst düzeye 
çıkardı. Meydan civarında bulu
nan bazı binaların çatılarına 
keskin nişancılar yerleştirildi. 
Polis, kutlamalara katılacak gru
pları, oluşturulan arama nokta
larında sıkı bir kontrolden geçir
di. Kutlamaların yapıldığı alana 
gelen DEHAP Gençlik Kolları 
üyesi bir*grup, "Geliyor geliyor 
Apo'cular geliyor", "Gençlik 
Apo'nun fedaisidir" ve "Apo'ya 
selam" şeklindeki sloganlar 
atarak teröristbaşı Öcalan 
posterleri açtı. Müzikler ve 
marşların çalındığı meydanda 
işçi temsilcileri ve siyasi parti 
temsilcileri konuşmalar yaptı. 
Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı 
gösteriler bayram havasında 
geçti.
ÇIPLAK PROTESTO 
Gruplar yine polis kontrolünde 
dağılmaya başlarken, isminin 
Muzaffer Aydıner olduğunu 
söyleyen bir vatandaş, üstü 
çıplak vaziyette devlet Hazine 
bonosu aldığını ve bunların 

ödemesi yapılmadığı için mağ
dur olduğunu öne sürerek 
hükümeti protesto etti. Çıplak 
vatandaş, ailece Şişli 
Cumhuriyet Savcılığı'na 'ötenazi* 
isteminde bulundlarını söyledi. 
Polis, çıplak eylemciye herhangi 
bir müdahalede bulunmadı. 
Kadıköy'deki mitingin devam 
ettiği sırada, Carrefour Alışveriş 
Merkezi yakınında kurulan polis 
kontrol noktasında gerginlik 
yaşandı. Güvenlik güçleri, 
meydana giriş yapmak isteyen 
bir göstericiye kimlik sordu. 
Şahsın kimliğini tebliğ etmediği 
gerekçesiyle gözaltına alınmak 
istenmesi gerginliğe neden 
oldu. Göstericinin yanında bulu
nan arkadaşları, polis ekiplerine 
tepki gösterdi. Polis grubu 
sakinleştirmeye çalışırken, mey
dandaki farklı bir grupla bu grup 
arasında kavga çıktı. Sopaların 
kullanıldığı kavgaya polis müda
hale etti. Güvenlik güçlerinin, 
göstericilere sert müdahale 
etmemek konusundaki titizliği 
dikkat çekerken, bazı göstericil
er polise sopalarla saldırdı. 
Yaşanan arbede sonrasında 
polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, 
gerginlik bazı sivil toplum 
örgütü temsilcilerinin de araya 
girmesiyle son buldu.
Taksim Meydam'nın gösterilere 
kapatılmasına rağmen bazı gru
pların meydana çıkarak eylem 
yapmak istemesi gerginliğe yol 
açtı. Farklı saatlerde Taksim 
Meydam'nda biraraya gelen gru
plar, sloganlar atarak eylem 
yaptı. Bölgede yoğun güvenlik 
önlemleri alan polis ekipleri, 
izinsiz eylem yapan göstericilere 
müdahale etti. Yapılan müda
haleler sonucunda yaklaşık 45 
kişi gözaltına alındı.

Balık yasakları başladı
Marmara Denizinde balık yasak
ları başladı.
Su Ürünleri Yönetmenliğine 
göre, her yıl 1 Mayıs 31 Ağustos 
tarihleri arasında kara sularımaz- 
da balık neslinin korunması 
amacıyla av yasakları uygulanıy
or.
Bu nedenle dün gece saat 24 ‘e 
kadar Gemlik Körfezinde 
balıkçılar av yaptılar.
Dört ay süren yasaklar nedeniyle 

balıkçılar teknelerinin bakım
larını yaparken, ağalarının 
onarımı yapacaklar. Balıkçılar yıl
lardır 4 ay süren yasakların uzun 
bir süne olduğunu, balıkçıların 
bu sürede çalışamadıkları için aç 
kaldıklarınısöylüyorlar.
Gemlik Körfezinde her türlü dip 
ağla avlanma,algarna, trol, 
lamba ile avlanma yapılamıya- 
cak. Olta ile balık tutmak 
serbest

I
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Demokratik Sol Parti Marmara Bölge toplantısı İstanbulda yapıldı. Gemlik İlçe örgütünün de katıldığı toplantıda konuşan DSP Genel Başkanı Zeki Sezer Ak Parti’ye çattı.

‘Ak Parti’ye dur diyecek tek parti DSP’dir’
DSP Genel Başkanı Zeki 
Sezer, Beşiktaş Akatlar 
Spor Salonunda düzenle
nen Marmara Bölgesi 
DSP'liler toplantısında yap
tığı konuşmada, hükümetin 
sorunları çözmekte yetersiz 
olduğunu belirterek 
"Ekonomide, dış politikada 
büyük sorunlar yaşıyoruz" 
dedi.
Beşiktaş Akatlar Spor 
Salonunu dolduran yak
laşık 5 bin partilinin göster
diği büyük ilgiyle 
karşılaşan Sezer, "İktidarı 
uyarma ve uyandırma" 
toplantılarının 
üçüncüsünde istenilen 
amaca ulaşmak üzere 
olduklarını söyleyen Sezer, 
"İlk seçimde bu oylar bize, 
DSP iktidara gelecek" dedi. 
"Vurdumduymaz hükümeti 
şu ana kadar uyandırmaya 
muvaffak olamadık" diyen 
DSP Genel Başkanı Zeki 
Sezer, "Hiçbir şeyi duymak 
istemediği için sağır, 
görmek istemediği, 
görmediği için kör olarak 
ülkeyi kötüye götüren AKP 
iktidarına dur diyecek tek 
parti DSP olacaktır" şek
linde konuştu.
BÖLGE
AKATLAR'DA

BULUŞTU
Marmara bölgesinin çeşitli 
il ve ilçelerinden gelen par
tililerin "Sezer Başbakan 
DSP İktidar" sloganlarıyla 
inleyen Akatlar Spor 
Salonunda gövde gösterisi 
yapan Sezer, AKP hüküme
tine yüklendi.
Hükümetin uymazlık içinde 
olduğunu, toplumun 
genelinde baskı kurduğunu 
ve bu baskının kimseyi 
yıldırmayacağını savunan 
Sezer, "Bugün iktidar 
uymazlık içinde.
Ekonomi'de, dış politikada 
ulusal duruşumuzda bir
liğimizle ilgili konularda 
büyük sıkıntılar yaşıyoruz. 
Hükümet bu sorunları 
çözmek yerine iktidarın 
olanaklarını kullanarak 
basını, muhalefeti, sivil 
toplumu susturma yoluna 
gidiyor." dedi.
DSP'nin 57. hükümet döne
minde Türkiye'nin gele
ceğini düşünerek kendine 
zarar verse de ekonomide 
çok iyi kararlar aldığını 
söyleyen Sezer, "Temelinin 
sağlam atıldığı ekonomide 
hiçbir yatırım yapılmadı.
Yatırımcı ve girişimcinin de 
önü tıkandı. Bu dedenle de 
Cumhuriyet tarihimizin en

büyük işsizlik sorunu 
ortaya çıktı. Buradan 
hükümeti uyarmak istiyo
rum, işsizliğe son verecek 
yatırımlara yol açılsın" şek
linde konuştu.
DİYET BORCUMUZ 
YOKTUR
DSP'nin hiçbir yere diyet 
borcu olmadığı için ülkeyi 
satanlara, peşkeş çeken
lere asla izin vermeye
ceğinin bilinmesini isteyen 
Sezer, "Borcu daha fazla 
borç alarak ödemek yolsu
zluk ekonomisinin 
gereğidir. Cumhuriyet tari

hinin en fazla yolsuzlukları 
şimdi yapılıyor" dedi. 
"Duble yol yapıyoruz" 
diyenlere de seslenen 
Sezer, "Artık vatandaşın 
üzerindeki kazıkları çeksin
ler, ülkemiz insanını bu 
kazıklardan DSP kurtara
caktır" dedi.
Türkiye'de yatırım yap
mayan girişimcinin başka 
ülkelerde büyük yatırımlara 
girdiklerini hatırlatan sezer, 
"Burada körlerle sağırları 
uyarmak istiyorum. Bunları 
artık görün, yatırımcıya 
olanak sağlayın, esnafımız 

siftah yapmadan dükkanını 
kapatıyorsa ekonomi iyi 
değildir, ülke iyi yönetilmiy
or demektir" şeklinde 
konuştu.
ÇİFTÇİ YOK 
EDİLİYOR 
Gerekli tedbirlerin alınma
ması durumunda halkın 
desteğiyle DSP olarak 
yeniden iktidara gelerek 
kendilerinin yapacağını 
duyuran Sezer, çiftçi ülkesi 
Türkiye'de en çok mağdur 
olan insanının ise çiftçi
lerin olduğunun altını çiz
erek "Bütün Türkiye çalışıp 
sizi mi besliyecek" söz
leriyle çiftçilere haksızlık 
yapıldığını söyledi. 
Bu sözlerin çiftçileri yok 
etme politikası olduğunu 
ileri süren Sezer, alınan 

vergilere de değinerek 
"Ortada depremyok ama 
altı yıl önce konulan 
deprem vergisi hala 
halkımızdan alınıyor, 
Ekonomiyi IMF'ye, dış poli
tikayı AB'ye bırakan 
Başbakan Erdoğan, işi 
olmadığından Afrika'ya 
gezilere çıkıyor" dedi. 
GEMLİK EKİBİ 
ORADAYDI 
DSP Gemlik İlçe örgütü, 
ilçe başkanı Hüseyin 
Poyraz başkanlığında bir 
otobüs ile geldikleri toplan
tıda Genel başkanları Zeki 
Sezer'i yalnız bırakmadı. 
Genel Başkanlarının 
konuşmasını alkışlarla 
destekleyen Gemlik'li 
DSP'liler toplantıyı büyük 
heyecanla ayakta izlediler.

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN
BİRİNCİ BÖLÜM (1)

GAYTANCIZADE MÜNSEL EFENDİ, ağır 
ağır merdivenlerden çıkıyor...İki adım atıp, 
soluk alıyor. Akşam yakın, gün kara; güç 
seçiyor Mürsel efendi bastığı yeri. Bir eli 
tlrabzada, bir eli alnının üstünde... Oda 
kapıları açılıyor, oda kapıları kapanıyor, 
çocuklar koşuşuyor evin içinde; bakıyorlar 
Mürsel Efendiden yana... O hiçbir yanı gör
müyor. Gözleri boşlukta; soluk soluğa... 
Orta boylu, tıknaz, kara kaş, kara göz, 
sakallı, bıyığı gür; başında ak sarığı, 
üstünde kara, takım esvabı... Türk mekte
binde hoca Mürsel efendi. Haçin’in önde 
gelenlerinden...
Ev üç katlı; her katta geniş bir oda, koca
manda bir sofa. Halılar, kilimler, koca ceviz 
konsollar; aynalar tavanlara dek, ayna 
önlernide renk renk karpuz lambalar...
Geneviçe işlemeli ak örtülü sekiler bir boy
dan bir boya...
Üst kat köşe odaya girdi Mürsel efendi. 
Sofada Faik var. Mürsel efendinin küçük 
oğlu olur. On iki, on üç yaşalarında kara, 
kuru bir oğlan. Bıyıkları kararmaya başladı 
bu yıl. Dondu kaldı sofada Faik. Babasını 
böyle görmemişti hiç. Bakmamıştı bile 
ondan yana. Alt alta çocuklar koşuşuyorlar, 
fıkırdaşıyorlar. Faik düşünüyor...
Düşünmeye başladı artık Faik. Seziyor, 

ilgileniyor, dinliyor konuşulanları.. Ve de 
korkuyor... Oysa kardeşleri kahkahadan 
çınlatıyor odaları, sofraları gün boyunca. 
Ancak, Mürsel efendi kapıdan adımını atın
ca, çocukların kahkahaları fıkırdaşmaya 
dönüyor. Koşuşmalar da kaçışmağa... Oda 
kapıları vurulmuyor, çekiliyor... 
Faik, sofradaki konsolun önüne çöktü. 
Oymalı ceviz kapağı açtı usulca. Hırdavat 
kutusu var tenekeden, çekti onu önüne. 
Aradığı şey yok... Oyalanmak onunki... Gün 
ikindiyi akşın, hava serin. Faik, arada bur
nunu çekiyor. Konsol oda kapısının hemen 
dibinde; odanın içini açık, seçik görüyor 
başını kaldırınca. Ama çokluk kaldırmıyor 
gözlerini. Önündeki tekneke kutunun için
dekileri kilimin üstüne boşaltıyor, sonra 
yine dolduruyor kutuya teker teker... 
Mürsel efendi. Sarığını çıkarıp konsol üzeri 
ne bıraktı. Ellerini yüzünde, gözlerinin 
üstünde gezdirdi birkaç kez. Aynanın 
pırıltılı yüzünde babasının saçsız başını 
seyrediyor şimdi Faik. Yanlarda, kulak
larının yukarısında birer tutam saç 
kalmış...Fakat sakalı, bıçığı kalabalık ve de 
kabarık Mürsel efendinin... Hep akla kara 
biribirine karışmış... Göz çevreleri halka, 
halka bugün babasının...
“Babamın nesi ola? Bugün bir garip... 
Biliyorum... Ortalıklar karışık, biliyorum. 
Her bir şeyi biliyorum... Ama babamı hiç 
böyle düşkün görmemiştim... Sanki omuz 
lan, neyi çökmüş... Gözleri kızarık, göz 
bebekeleri donuk... Bakıyor, görmüyor, 
görüyor, bakmıyor... bir garip bugün... Nesi 
ola acep?” 
Mürsel efendi, ceketini çıkardı. Soluğu İyi
den iyiye hışırdıyor. Faik, elindeki çekici 

düşürdü yere. Tangırdadı döşeme, Mürsel 
efendi başını döndürdü. Faik çivileri mor 
kilimin üstüne döşüyor şimdi... Büyükler 
bir yana, orta boylar bir yana... Eğri, büğrü 
olanlar ortaya... Gözleri yerde, yüreği 
tıkırdıyor... Suçlu bir durumu yok 
görünüşte, fakat o suçlu olduğunu biliyor... 
Adam gözlemek, kapı dinlemek... Mürsel 
efendi mektepte çocuklara hesap dersi 
gösterirken, ahlak dersi de gösterir gerek
tiği zaman. Faik, babasının en birinci 
talebesi... Hem mektepte, hem de evde.. 
Onun için tıkırdıyor yüreği, yoksa bunda 
suçlu bir yan yok...Çivi seçiyor... Görüşte... 
Mor kilimin üstünde turuncu şekiller var, 
kırmızı, yeşil, ak... İçiçe geçmiş, birbiri ardı
na dizilmiş renkler, şekiller çıkmış ortaya 
birbirini bütünleyen.
Merdivenler gıcırdadı. O yan pek loş, açık 

seçik görünmüyor şekiller. Fatma hanımın 
ak örtüsü, sonra tombul omuzları, en sonra 
da al pandufla terelikler ışığa çıktı. Fatma 
hanım, Faik’in annesi olur. Ak namaz 
örtüsünü sıkıca dolamış başına, boynunun 
kulaklarını sarmış ve başı üstüne atıvermiş 
yumuşacık tülbentin bir ucunu. Her adımda 
bir başka şıkırdıyor pul oyalar... Allı, mavili, 
karışık çiçekli pazanden entari giymiş 
Fatma hanım. Aynı kumaştan şalvar var 
ayağında. Ortanın az aşağısında boyu, az 
da tombul. Ten kar rengi, yanakları pembe 
pembe... “Hacının biriciğidir benim 
annem... Onun gibisi, eşi benzeri yoktur. 
Anaların en güzeli, anaların en tatlısı” 
Görmedi oğlunu Fatma hanım.
Kucağında odun kırıntıları köşe odaya 
girdi.

DEVAMI YARIN
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Eylül saldırılarının 
bir sırrı daha çözüldü

İran nükleer çalışmaya 
yeniden başlıyor

ABD'deki 11 Eylül 
eylemlerinde 
Savunma Bakanlığı 
Pentagon'a 
düşürülen uçağı ele 
geçiren iki 
teröristin uçak 
biletlerini, bir 
üniversite 
kütüphanesindeki 
bilgisayarları kulla
narak satın aldıkları 
belirlendi.
VVashington Federal 
Başsavcısı Ken 
VVainstein, 
Kongre'deki bir 
oturumda yaptığı 
açıklamada, iki 
teröristin Ağustos 
2001'de bu 
bilgisayarları ayrı 
zamanlarda dört 
kez kullandıklarını, 
bu sırada 
rezervasyonlarını 
kesinleştirdiklerini 
belirtti.

VVainstein şahıs
ların, internette kul
landıkları para 
hesaplarında, 
Navaf Alhamzi ve 
Halid Almihdhar 
adlarıyla kayıtlı 
olduklarını 
belirtti. Alhamzi ve 
Almihdhar, 
American 
Airlines'ın 
VVashington kenti 
dışındaki Dulles 
uluslararası hava 
limanından kalkan 
77 sefer sayılı 

uçağını kaçırarak 
Pentagon'a 
düşüren beş 
teröristten ikisi. 
Bu kişilerin de dahil 
olduğu ve 11 Eylül 
terör eylemlerine 
karışan 
en az 6 kişinin, bu 
eylemden çok kısa 
bir süre öncesine 
kadar, New 
Jersey'deki 
Paterson kentinde 
ikamet ettikleri 
belirlenmişti.

İran Ulusal Yüksek 
Güvenlik Konseyi 
(UYGK) Genel 
Sekreteri 
Hüccetülislam 
Haşan Ruhani, 
uranyum zengin
leştirmeyle ilgili 
bazı nükleer 
faaliyetlerine gele
cek hafta yeniden 
başlayacaklarını 
bildirdi.
AB ile İran arasın
daki görüşmelere 
başmüzakereci 
olarak katılan 
Ruhani, nükleer 
programları 
konusunda dün 
İngiltere'nin başken
ti Londra'da, 
Fransa, Almanya ve

İngiltere ile yapılan 
görüşmede anlaş
maya varılamaması 
üzerine nükleer 
faaliyetlerine 
yeniden başlaya
caklarını söyledi. 
Ruhani, santrifüjlere 
uranyum gazı zer- 
ketmek suretiyle 
yapılan asıl 

uranyum zengin
leştirme faaliyetine 
başlanmayacağını, 
ancak İsfahan'daki 
uranyum 
dönüştürme 
tesisinin yeniden 
faaliyete geçeceğini 
belirtti.

BAYRAM OĞLUN 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

Irak'ın güneyinde, 
büyük bir toplu 
mezar bulundu. 
Samava yakınında
ki toplu mezarda 
1500 kadar kişinin 
iskeletinin bulun
duğu, kurbanların 
büyük bölümünün 
kadın ve çocuk 
olduğu belirtildi. 
jKazılan çukurun 
önünde sıraya 
dizilerek AK-47 
tüfekleriyle vurul
dukları sanılan kur
banların 1980'lerin 
sonunda 
evlerinden sürülen 
Kürtler olduğu tah
min ediliyor.
Mezardan şimdiye 
kadar 110 iskeletin 
çıkarıldığı, kurban

ların üzerinde 
geleneksel Kürt 
kıyafetlerinin 
bulunduğu belirtil
di.
Saddam Hüseyin 
rejimi 1987-1988'de 
bölgedeki Kürt 
muhalefetini bastır
mak için harekete 
geçmiş ve 
Halepçe'de 
kimyasal gaz kul
lanmakla suçlan

mıştı.
Mezardan çıkarılan 
kalıntılar üzerinde 
yapılacak 
incelemeden elde 
edilecek delillerin, 
Saddam ve yardım
cılarına karşı 
açılacak savaş 
suçu, insanlığa 
karşı suç ve 
soykırım davaların
da kullanılacağı 
belirtiliyor.

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 3437

ABONE OLDUNUZ MU?

Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN K
ABONE OLUN _______________
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Gemlikspor rahat yendi 2-0
İlçe Atatürk stadında 
dün oynanan Birinci 
Amatör küme 4. grup 
maçında Gemlikspor, 
Şükraniyespor'u 2-0 
yendi.
UEFA'da 
görevlendirilen Bursa 
bölgesi hakemlerinden 
Bülent Demirlek'in 
yönettiği maçta zevkli 
geçti.
UEFA'nın görev verdiği 
hakemlere Amatör 
kümede dinlenme 
maçları oynattığı için 
Demirlek'in tercih 
ettiği Gemlikspor- 
Şükraniye maçında 
zaman zaman sertlikler 
yaşandı.
Maça iyi başlayan 
Gemlikspor, ilk 
dakikadan itibaren 
Şükraniye kalesinde 
gol aradı. 33. dakikada 
Şükraniye kalecisi 
Murat'ın yaptığı hatayı 
iyi değerlendiren 
Muharrem aşırtma 
vuruşla Gemlikspor'u 
1-0 öne geçirdi. 
İkinci yarıya gol 
sayısını artırmak için 
çıkan Gemlikspor, 
aradığı golü yine 
Muharremle buldu. 
Maçın 55. dakikasında 
yine kalecinin hatasın
da topla buluşan 
Muharrem takımını 
2-0 öne geçirdi.
Maçta zaman sert 
mücadeleler yaşa 
nırken tatsız olayları 
tecrübeli hakem 
Bülent Demirlek 
önledi.

EN Balıbe^HataleriM
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 

r ve diğer mahımeler ile/ııunetiniıdeyh

üstünlüğünü rakibine 
kabul ettiren 
Gemlikspor, sahadan 
2-0 galip ayrıldı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : Bülent 
Demirlek (***) Ali 
kızılağaç (***) Engin 
Nurkaya (***) 
GEMLİKSPOR : Murat 
(**) İsmail (**) Arif (**) 
(Serdar ** Yalçın *) 
Rıdvan (**) Akif (**) 
Emrah (***) Dinçer (**) 
Yusuf (***) Ahmet (**) 
Zeynel (***) Muharrem 
(***) 
ŞUKRANIYESPOR :

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14

Murat (*) Aytaç (*) 
Salih (**) Gürcan (**) 
Yılmaz (**) Soner (**) 
Murat (*) Yalçın (**) 
Serdar (*) (Vedat *) 
Ertan (*) Özcan (*) 
Fatih (*) (Bülent *) 
GOLLER : Dk. 33-55 
Muharrem 
(Gemlikspor)DİĞER 
MAÇLARDA: 
Kumla Belediye : 0 
Burgazspor : 2 
Görükle Ipekspor: 7 
Umurspor : 0 
Zeytinspor: 2 K. 
Yeşildağ : 2 
Körfezspor: 3 
Atıcılar: 1

Gemlikspor dün kendi sahasındra Şükraniye spor’u 2-0 yendi. 
Karşılaşmayı UEFA hakemi Bülent Demirlek yönetti.

Memurlara
'ferdi kaza sigortası'

Türkiye Kamu-Sen, 
üyelerine Ferdi 
Kaza Sigortası yap
tırdı. Yaklaşık 1 yıl 
içerisinde, Kamu- 
Sen'e bağlı 9 
sendikaya üye 46 
kişiye 300 milyar 
liralık tazminat 
ödendi.
Türkiye Kamu-Sen 
"Genel Başkanı--------
Bircan Akyıldız, İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, Yapı 
Kredi Sigorta ile 
yaptıkları anlaşma 
çerçevesinde, yak
laşık 250 bin 
üyelerinin Ferdi 
Kaza Sigortası kap
samına alındığını 
söyledi. Türkiye'de 
bir çok memurun 
aldıkları maaşa 
göre yoksulluk 
hatta açlık sınırının 
altında yaşadığını 
hatırlatan Akyıldız, 
kamu çalışanlarına 
Ferdi Kaza 
Sigortası yaptırarak 
sosyal güvenceleri
ni zenginleştirmeyi 
hedeflediklerini kay
detti.
Akyıldız, Kamu- 
Sen'e bağlı Türk 
Eğitim-Sen üyesi 16 
memur, Türk Sağlık- 
Sen üyesi 9 kişi,

Türk Büro-Sen 
üyesi 4-kişiT-Tanm— 
Örman-Sen üyesi 6 
kişi, Türk Diyanet
sen üyesi 3 kişi, 
Türk Haber-Sen 
üyesi 3 kişi, Türk 
Ulaşım-Sen üyesi 2 
kişi, Türk İmar-Sen 
üyesi 2 kişi ve Türk 
Enerji-Sen üyesi 1 
kişi olmak üzere 
toplam 46 memura 
yaklaşık 300 milyar 
liralık ölüm ve kaza 
tazminatı ödedik
lerini ifade etti.
Akyıldız, işlemleri 
devam eden ve 
ödenmesi kesin
leşen dosya 
sayısının ise 6 
olduğunu kaydetti. 
Memurların Ferdi 
Kazı Sigortası 
karşılığında prim 
ödemediklerini vur
gulayan Akyıldız, 
"Yapı Kredi Sigorta 
ile yaptığımız anlaş
ma gereğince 
üyelerimiz bu özel 

sigorta karşılığında 
herhangi bir ücret— 
ödemiyor. Yapı 
Kredi Sigorta'ya 
ödenmesi gereken 
aylık toplam prim 
tutarını biz karşılıy
oruz" dedi.
Bircan Akyıldız, 
memurların çoğu
nun Ferdi Kaza 
Sigortası sahibi 
olduklarından 
haberi olmadığını 
belirterek, 
"Geçtiğimiz gün
lerde vefat eden bir 
memur 
arkadaşımızın evine 
giderek Ferdi Kaza 
Sigortası kapsamın
da hak ettiği özel 
tazminat miktarı 
olan 5 milyarı teslim 
ettik. Bu acılı gün
lerinde verdiğimiz 5 
milyar lira gözü 
yaşlı ailenin maddi 
sıkıntılarını 
karşıladı. Bu da bizi 
çok memnun etti" 
şeklinde konuştu.
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‘Irak isteğe göre parsellenemez’
Irak'ın ulusal 
uyumu, huzur ve 
istikrarının sadece 
İraklıların değil, 
herkesin sorunu 
olduğunu belirten 
Erdoğan, 'Ortak 
beklentimiz, Irak'ın 
kendi içinde 
barışık, komşu
larıyla ve dünyayla 
barışık düzenini 
kurabilmesidir" 
dedi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Dolmabahçe 
Sarayı'nda gerçek
leştirilen "Irak'a 
Komşu Ülkeler 
Dışişleri Bakanları 
8. Resmi 
Toplantısı"nın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 23 
Ocak 2003'te 
Türkiye'nin İstan
bul'da başlattığı 
bölgesel girişim 
çerçevesinde 
düzenlenen "Irak'a 
Komşu Ülkeler 
Dışişleri Bakanları 
Resmi 
Toplantısı"nın

8'incisinin bugün 
yapıldığını hatırlat
tı.
Erdoğan, aradan 
geçen sürede 
Irak'ta birçok şeyin 
değiştiğini, bu 
ülkedeki 
gelişmelerin bölg
eye ve uluslararası 
ilişkilere önemli 
yansımalarının 
olduğunu dile 
getirerek, "Ancak 
bölge ülkeleri, 
Irak'ın birliği ve 
toprak bütünlüğü 
ile bölgesel barış 
ve istikrarın 
korunup 
güçlendirilmesi 
yönündeki ortak 
tutumunu kararlılık
la sürdürdü" dedi. 
Bölgesel girişimin 
aradan geçen 2 yılı 
aşkın sürede 
olgunlaştığını, 
güçlendiğini ve 
bölgesel bir işbir
liği ve dayanışma 
zemini haline 
geldiğini ifade 
eden Erdoğan, 
bugün Irak'ın da

içinde yer aldığı 
komşu ülkeler plat
formunun Irak'ın ve 
bölgenin barış ve 
güven ortamına 
kavuşması için çok 
önemli bir teminat 
haline geldiğini 
özgüvenle ifade 
edebileceğini 
söyledi.
IRAK'TAKİ 
SEÇİMLER...
Başbakan Erdoğan, 
Irak'ta 30 Ocak'ta 
yapılan genel 
seçimlerin sadece 
mevcut geçiş süre
ci içinde değil, 
Irak'ın yakın tari
hinde de önemli bir 
dönemeci teşkil 
ettiğini anlatarak, 

sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Bu seçimler, 
yapıldığı koşullar
daki ciddi 
aksaklıklara rağ
men, Irak halkının 
siyasi süreci ve 
dolayısıyla kendi 
geleceğini 
sahiplenmesi 
yönünde önemli bir 
aşama olmuştur. 
Bundan sonra 
yapılacak referan
dum ve seçimlerde 
benzeri aksaklık
ların yer almaması 
için uluslararası 
gözlem mekaniz
malarının da 
işletilmesini gerekli 
görüyoruz. Dedi.

8m ı askerlikle 
ilgili tir 

çalışı» yok
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, "Bakanlık 
olarak bedelli 
askerlikle ilgili 
çalışmamız yok" 
dedi.
Partisinin Eskişehir 
İl Teşkilatı'nı 
ziyaretinde 
konuşan Gönül, 
bedelli askerliğin 
Bakanlık pro
gramında bulun
madığını belirterek, 
"kişiler kısa dönem 

yapmak istiyor
larsa, kısa döneme 
müracaat ederler.
6 aylık askerlik 
imkanı var. 
Bununla iş hayat
larını bozmadan 
kısa dönemde 
meseleyi halleder
ler. Bakanlık olarak 
bedelli askerlikle 
ilgili çalışmamız 
yok. Bunu tekrar 
tekrar söyledik, 
bedelli askerlik 
yok" diye konuştu.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Türkiye en borçlu 5. ülke
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 170 
ayrı endeksi bir 
araya getiren ve 
dünya liglerinde 
Türkiye'nin yerini 
araştıran "Dünya 
Ölçeği Türkiye 
Gerçeği" adlı 
raporu, Türkiye'nin 
israfta dünya reko
runa sahip 
olduğunu, en borçlu 
ülkeler liginde ise 5. 
sırada yer aldığını 
ortaya koydu. 
ATO'nun Dünya 
Bankası, OECD, 
IMF, Birleşmiş 
Milletler (BM), FAO, 
CIA, Dünya 
Ekonomik Forumu 
gibi çok sayıda 
uluslararası kuruluş 
tarafından, endek
slerden faydala
narak hazırladığı 
"Dünya Ölçeği 
Türkiye Gerçeği" 
başlıklı rapora göre, 
Türkiye nüfus 
bakımından dünya
da 17. sırada 
bulunurken, nüfus 
yoğunluğu en yük
sek ülkeler sırala
masında 80. sırada 
yer alıyor. En geniş 
topraklara sahip 
ülkeler sıralamasın
da 36. olan Türkiye, 
kentlerde yaşayan 
nüfus oranında ise 
13. sırada bulunuy
or. Dünyada, krom, 
bor rezervinde 1., 
altın ve toryum rez

ervinde 2., 
mücevher üreti
minde 5., cıva, mer
mer üretimi ve 
jeotermal enerjide 
7., mermer ihra
catında 8., çelik üre
timinde 9., kömür 
üretiminde 15. sıra
da olan Türkiye, 
ekonomik 
büyümede 16., 
ekonomik büyüklük 
olarak Satmalına 
Gücü Paritesi'nde 
18., milli gelir sırala
masında ise 21. 
sırada bulunuyor.
Dış borcun milli 

gelire oranında 4., 
en borçlu ülkeler 
liginde 5., gelir 
dağılımı bozuk
luğunda 55., kişi 
başına düşen milli 
gelirde 65. sırada 
bulunan Türkiye, 
refah liginde 92. 
sırada yer alarak 
ekonomik büyük
lüğüyle çelişki 
yaratan kötü skor
lara imza atıyor. 
İsrafta dünya reko
runu elinde bulun
duran Türkiye, 
günde ortalama 4

saat televizyon 
izleme oranıyla 
dünya 2.'liğini 
alırken, en çok tele
fonla konuşan ülkel
er sıralamasında 6., 
kablolu telefon 
abone sayısında ise 
13. sırada yer alıyor. 
En çok resmi tatil 
yapan ülkeler 
liginde ise Türkiye 
yıllardır dünya 
3.'lüğünü kaptırmıy
or.
ATO'nun hazırladığı 
rapora göre, Türkiye 
yumurta üretiminde 
üst sıralarda yer 
alırken, yumurta 
tüketiminde ise lis
tesinin üstünü zor- 
layamıyor. Çocuk
ların gelişiminde 
önemli bir yer tutan 
yumurta üretiminde 
dünyada 14. sırada 
bulunan Türkiye, 
yumurta tüketi
minde ise 88. sırada 
yer alıyor. Türkiye, 
arı varlığında 4. 
sırada yer almasına 
karşın bal üreti
minde ancak 7. 
sıraya kadar çıka
biliyor.

ta pttol ittt fiizıb rt
2005 yılı Mart 
ayında ham petrol 
ithalatı yüzde 
42.7 arttı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü 
(DİE) verilerine 
göre, 2004 yılı 
aynı ayında 
466 milyon 869 
bin dolar olan itha 
lat, 2005 yılı aynı 
ayda 666 milyon 
456 bin dolara 
yükseldi.

Ocak-Mart 
döneminde ise 
ithalat yüzde 20.4 
artarak 1 milyar 
590,4 milyon dolar 
oldu. 2004 yılı

aynı dönemde 
ithalat
1 milyar 320,9 
milyon dolar 
seviyesinde 
bulunuyordu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor Şükraniye

Gemlikspor Şükraniye maçı 
sabah yağan yağmura karşın, 
maç saatinde günlük güneşlik 
bir havada oynandı.

Gemlikspor, orta sahada 
oynayan Ufuk’tan yoksun bir 
kadroyla sahaya çıktı.

Hiç oynanamış genç Yusuf, 
bu maçta ilk defa yer buldu.

Nedense 4-2-4 şeklinden vaz 
geçemiyoruz.

Bu dizilişte ne var ki?
Daha çok gol atmak için bana 

göre forvetin üçlü olması lazım.
Genç Yusuf’un, orta sahanın 

ortasında top kesici, top 
toplayıcı ve pasör olarak görev 
yapması istendi, ama yapamadı.

Orta sağanın sol kulvarında 
oynayan Zeynel’in, Yusuf’un 
üstlendiği mevkide oynamış 
olsaydı, bana göre daha verimli 
ve iyi olurdu.

Zeynel’in her zamanki 
çalışkanlığı yanı sıra, ayağında 
fazla top tutması yadırgandı.

Sağbek olarak İsmail’in 
çıkana kadar takım kaptanı 
Arifin iyi oldukları gözlendi.

İleri oynanan paslarla gene ilk 
onbirde yer bulan Dinçer, iyi 
yolda olduğunun sinyallerini 
verdi.

Arif yerini genç Serdar’a 
bıraktı.

Ne var ki oynadığı maçlarda 
şanssız bir şekilde yüzüne gelen 
bir tekme ile sakatlandı.

Hastane dönüşünde bur
nunun kırıldığını üzüntü ile 
öğrendik.

Genç Muaharrem eğer 
oynarsa, oynaması gerekli.

90 ve 50. dakikalarda iki gol 
şık ve güzeldi.

Muharrem biraz dtaha topa

girdiğindei leride daha iyi oyna 
yacağını şimdiden yazabilirim.

Gemlikspor. puan cetvelinde 
Gemlik’in altında yer alıyordu.

Şükraniye yi ilk devredeki 
gücünü kaybetmiş gördüm. 
Şimdiden liğ maratonuna havlu 
atmışlar sanırım.

İlk oynadığımız maçta , orta 
sahada etkili olan iki futbol
cusundan yoksundu Şükraniye..

Galibiyet gene de güzel.
Neden geçen haftalarda 

cesaretli- oynayamadık?
Bu sütunda iyisini doğrusunu 

yazdım, ben gene de İyi yapılan 
işleri yazacağım.

Ama, yanlışı da yazmak 
benim bir spor yazarı olarak 
görevim. Ben ne kadar 
Gemlikspor’da yönetici olsam da 
köşe yazarlığım başkadır.

Yöneticilik görevimi ve gerek
lerini iyi bilen biriyim.

Yönetici olmam, köşe yazarı 
olmama engel teşkil etmez.

Her kim olursa olsun, yaptığı 
iş iyiyse bundan dolayı takdir 
edilir. Yazar, izlediği maçta yan
lışı görürse köşesinde yazar, 
yorumda bulunabilir.

Bana hiçkimse, ‘kişiler için 
yazı yazamassın’ diyemez.

Nasıl görev yapan kişiler 
ekmek parası kazanıyor diye, 
görevini yapıyorsa , benim de 
görüşümün iyisini kötüsünü yaz
mam işimdir.

Kim gönül koyarsa koysun, 
ben sporun içinde bugüne kadar 
faal olarak görev yaptım.

Tehdit ediliyorum ama 
şimdiye kadar kimseye taviz ver
medim, vermiyeceğim.

Uyudu değilim, bilinsin ki 
olmam da.
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Sizin için en uygun model hangisi?
Gardrobunuzu yeni 
sezona uydur
manız için ihtiy
acınız olan tek şey 
moda anlayışınıza 
ve sezon trendler
ine uygun 
ayakkabıları 
seçmek. Peki sizin 
için en uygun 
model hangisi? 
Okuyun, öğrenin... 
Yeni sezon açıldı. 
Baharlıklar ve 
hatta yazlıklar vit
rinleri çoktan 
doldurdu. Bu da 
dolayısıyla en 
dayanıklı insanda 
bile bir alışveriş 
tutkusu doğuruyor. 
Her şey o kadar 
renkli ve canlı ki, 
siz de illa ki 

modanın bir 
parçası olmak 
istiyorsunuz. Oysa 
işin parasal boyu
tuna gelince insan 
ne alacağını 
şaşırıyor. Bizim 
önerimiz 
gardrobunuzu 
yenilemeye ayak
lardan başlamanız; 
çünkü olan yazlık 
giysilerinizin altına 
giyeceğiniz, sezon 
trendlerine uyan 
şık ayakkabılar, 
sizi otomatik 
olarak yaza hazır 
hale getirecek. 
Bu sezon özellikle 
hasırdan platform 
topukları, babetleri, 
stilettoları, lofurları 
ya da düz topuklu
ları sıkça göre
ceğiz. Peki bunlar
dan hangisi size 
uygun? Buyrun 
seçimi siz yapın. 
Girgin ve sosyetik 
tip: Trendleri her 
zaman yakından 
takip eden bu tip 
kişilere göre giy in

mek eğlenceli ve 
heyecan verici 
olmalıdır. Bu 
nedenle yeni 
şeyler denemekten 
hoşlanırlar. Bu 
sezon geniş ve 
balon etekler, 
denizcilerin giydik
lerini andıran pan- 
talon ve üstler ve 
tüm malınızı 
mülkünüzü 
tıkıştırabileceğiniz 
kadar büyük olan 
bir çanta mutlaka 
edinmeniz 
gerekenler arasın
da. Peki kıyafetinizi 
tamamlayacak 
uygun ayakkabı 
nasıl olmalı?
Rengarenk, baskılı 
platform topuklar 

sizin için yaratılmış 
gibi.
Kadınsı trend 
takipçileri:
Bu gruba dahils

eniz, cicili bicili 
giysilerden ve 
aksesuarlardan 
hoşlanıyorsunuz 
demektir. Mesela 
yakasında ince 
dantel ya da işleme 
olan boyundan 
bağlı bir üst, şeker 
pembesi bir 
trençkot, beyaz 
deri çanta tam 
sizin tarzınız.
Kadınsı dedik ama 
bu illa fırfırlar ve 
çiçekler anlamına 
da gelmiyor. Öte 
yandan retro 
desenler ve 

baskılardan ve 
modern siluetler
den hoşlanıyor
sunuz. Sizin için 
mükemmel olan 
ayakkabılar 
espadriller ve esin 
kaynağı makrame 
olan her türlü 
ayakkabı.
Seksi sirenler: 
Sizin için giyin
menin anlamı sek
sapelinizi artırmak. 
Çapraz kesimli 
etekler, derin 
dekolteli V yaka 
bluzlar ve 50*li yıl
lardaki poster 
kızlarını anımsatan 
giysiler tam da 
sizin tarzınız. Öte 
yandan cazibeli 
görünmek için asla 
klasınızdan 
vazgeçmiyorsunuz 
ve gardrobunuz 
sade ama seksi 
giysilerle dolu. 
Sizin için ideal 
olan ayakkabılar 
ise, iki ton renk 
kullanılmış metalik 
stilettolar ile bon

cuklu, desenli düz 
ayakkabılar. 
Klasikten şaş
mayanlar: Modayla 
ilgilenmiyorsunuz. 
Hatta sizin bahar 
ve yazlıklarınız da 
yıllardır sabit: Sıfır 
yaka pamuklu 
kazaklar, kumaş 
pantalonlar ve 
önden düğmeli tatlı 
renklerde yarım 
kollu üstler. Bu 
sezon çok şanslı 
olduğunuz 
söylenebilir; çünkü 
bu tarz giysiler çok 
moda. Sizin için 
uygun ayakkabıya 
gelince... Lofurlar, 
babetler, kısacası 
mokasenler sizin 
için ideal.

F

İnek sütü kullanmayın S/>OTL'J'.X ©W\

Anne sütü yeter
sizse veya yoksa 
bebeğin beslen
mesinde inek 
sütünün bir alter
natif olarak kesinlik
le düşünülmemesi 
konusunda uyaran 
uzmanlar, inek 
sütünün çok düşük 
miktarlarda demir ve 
C vitamini içer
mesinin bağırsaklar
da gizli kanamalara 
ve kansızlığa 
(demir eksikliği 
anemisine) neden 
olduğunu bildirdi. 
Anne sütünün ver
ilemediği durumlar
da özellikle ilk bir yıl 
inek sütü kullanıl
ması gerektiğine 
dikkat çeken uzman
lar, bunun Dünya 
Sağlık Örgütü dahil 
uluslararası 
otoritelerin ve tıp 
dünyasının tümünün

kabul ettiği bir 
gerçek olduğunu 
hatırlatıyor. İnek 
sütünün ilk 12 ay 
içinde kesinlikle; 
1-2 yaş arası ise 
mümkünse kullanıl
maması gerektiğinin 
altını çizen uzmanlar, 
bunun nedenlerini 
ise şöyle özetliyor: 
- İnek sütünün çok 
düşük miktarlarda 
demir ve C vitamini 
içermesi bağırsaklar
da gizli kanamalara 
ve kansızlığa 
(demir eksikliği ane
misine) neden olur.

- İnek sütü bebeğin 
beyin hücreleri, 
merkezi sinir 
hücreleri ve gözde 
görmeyi sağlayan 
retina tabakası için 
çok önemli olan 
Omega-3 / 
Omega-6 yağ asitleri 
bakımından çok 
yetersiz bir kaynak
tır.
- İnek sütü Sodyum, 
Potasyum ve Klor 
minerallerini fazla 
miktarda içermesi 
sebebiyle 
bebeğinizin henüz 
tam gelişememiş 

böbreklerine aşırı 
yük bindirir. Bu da 
bebeğinizin böbrek 
fonksiyonlarını 
olumsuz yönde etkil
er.- Eksikliğinde 
zihinsel gelişimin 
yavaşlamasına 
neden olan Çinko ve 
İyot inek sütünde 
çok düşüktür. 
- İnek sütünün 
içerdiği yağ 
nedeniyle hazmı çok 
zordur.
- İlk 1 yıl içeresinde 
inek sütü alan 
bebeklerin solunum 
hastalıkları ve aller- 
jik reaksiyonlara 
yakalanma olasılığı 
çok yüksektir.
- İnek sütü alan 
bebeklerde düşük 
D Vitamini ve yük

sek Fosfor içeriği 
sebebiyle iyi bir 
kemik ve iskelet 
gelişimi sağlanamaz.

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00
SATILIK VİLLA

kullanıma hazır
2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli

Te! : 513 96 83

SATI
- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı
2250m2 imarlı satılık arsa

Nliiraccaat Tel: 513 96 83
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Günlük beşlenme nasıl olmalı?
Hacettepe Üniver
sitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
Beslenme Bilimleri 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Sevinç Yücecan, 
günde 4-6 fincan 
yeşil çay tüketi
minin, mide, özafa- 
gus, kolon, meme, 
sindirim sistemi 
kanseri riskinde 
azalma sağladığını 
belirtti.
Prof. Dr. Yücecan'ın, 
"Sağlıklı yaşam 
sürecinde fonksiy
onel besinlerin yeri 
ve önemi" başlıklı 
yazısı, Dünya Sağlık 
Örgütü Türkiye İrt
ibat Ofisi'nin internet 
sitesinde yayınlandı. 
Yazıda Prof. Dr.
Yücecan, sağlık har
camalarındaki artışta 
en önemli etmenin 
hatalı beslenme

. TUTKU 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA
, ATLAS 

SÎNEMASI’NDA
BU HAFTA

alışkanlıkları 
olduğunu vurgula
yarak, hatalı beslen
meye bağlı şişman
lık, koroner kalp 
hastalıkları, kanser, 
diyabet, osteoporoz 
gibi sağlık sorun
larının tedavi 
maliyetinin çok yük
sek olduğuna işaret 
etti.
Türkiye'de tüm 
ölümlerin ilk sırasın
da koroner kalp 
hastalıklarının 
geldiğini belirten 
Prof. Dr. Yücecan, 
kadınlardaki kanser 

GELİBOLU-ROBOTLAR
Rez. Tel: 513 64 06

SAKLAMBAÇ - GELİBOLU
Rez. Tel: 512 03 46

vakalarının yüzde 
60'ının, erkeklerdeki 
kanser vakalarının 
ise yüzde 40'ının 
beslenme alışkanlık
larına bağlı 
olduğunu ifade etti. 
Beslenme alışkanlık
larına bağlı kanser
lerin başında meme, 
kolon ve mide 
kanserlerinin geldiği
ni kaydeden Prof. Dr. 
Yücecan, kanserin, 
dünyada ve 
Türkiye'de yetişkin
lerde ölüm nedenleri 
arasında 2. sırada 
olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yücecan, 
yazısında şunları 
kaydetti: "Eğer 
beslenme alışkanlık
ları düzeltilip, enerji 
dengesine uygun 
beslenme alışkanlığı 
sağlanırsa, fiziksel 
aktivite de 
fazlalaştı rılırsa 
sadece şişmanlık 
değil, şişmanlığın 
tedavisi için yapılan 
harcamalar da büyük 
ölçüde azalabilir. 
Sağlıklı beslenme 
alışkanlığı ve egzer
siz, sağlığın korun
ması ve geliştirilmesi 
için çok önemlidir." 
Türkiye'de beslenm
eye bağlı kronik 
hastalıklardan şeker 
ve kemik erimesinin 
görülme sıklığının da 
giderek arttığına 
işaret eden Prof. Dr. 
Yücecan, şeker 
hastalığının son 5 
yılda erkeklerde 
yüzde 25, kadınlarda 
yüzde 14 oranında 
arttığını ifade etti. 
FONKSİYONEL 
BESİNLER VE 
SAĞLIK 
Sağlıklı beslenme 
için, doğal olarak 
içerdikleri fizyolojik 
aktif bileşenler ile 

sağlıklı beslenmeye 
katkıda bulunan 
fonksiyonel besin
lerin önemine işaret 
eden Prof. Dr. 
Yücecan, fonksiy
onel besinleri, 
sağlığı geliştirici, 
hastalık riskini 
azaltıcı etkiler oluş
turduğu bilimsel 
olarak kanıtlanan 
besin bileşenleri 
olarak tanımladı. 
Fonksiyonel besin
lerin besin olarak 
kalması, kesinlikle 
hap veya kapsül şek
line 
dönüştürülmemesi 
gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Yücecan'a 
göre, bazı fonksiy
onel besinler ve 
yararları şöyle: 
-Tam buğday unun
dan yapılmış ekmek 
ve soya kalp 
hastalıklarında azal
ma sağlıyor.
-Havuç, kanser riski
ni azaltıyor, brokoli, 
lahana, brüksel 
lahanası akciğer, 
mide, kolon kanser
lerinde azalmaya 
neden oluyor.
-Soğan, pırasa ve 
elma, kalp hastalık
ları riskinin azal

masını sağlıyor. 
GÜNLÜK KULLANIM 
ÖNERİLERİ 
Bazı fonksiyonel 
besinlerin sağlık için 
önerilen günlük orta
lama tüketim düzey
leri ise şöyle: 
-Günde 4-6 fincan 
yeşil çay, mide, 
özafagus, kolon, 
meme, sindirim sis
temi kanseri riskinde 
azalma sağlıyor.
-Günde 25 gram alı
nan soya proteini, 
LDL kolesterol (kötü 
huylu kolesterol) 
düzeyinde düşmeye 
neden oluyor. Günde 
60 gram tüketilmesi 
halinde ise menopoz 
semptomlarında 
azalma sağlıyor.
-Sarımsak kan 
basıncını düşürüyor, 
günde alınan 
1 diş sarımsak 
kolesterol düzeyinde 
düşmeye neden 
oluyor.
-Günde 5-9 porsiyon 
sebze ve meyve 
tüketimi kolon, 
meme, prostat gibi 
kanser türlerinde 
azalmaya neden 
oluyor ve kalp ve 
damar hastalıklarının 
riskini azaltıyor.

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 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 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
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
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam 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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 614 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

2 MAYIS PAZARTESİ 
YASEMİN ECZANESİ 

Hamidiye Mah. 
İstiklal Cad.

GEMLİK ___________________  

SâKZS 
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2120 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dünya anneler 
gününe hazırlanıyor Setbaşında taba »j

Bursa Setoşı'odıbi Jî utlarına Sosyal teftin yakınlan' 
na bırakılan şüpheli valiz, fûnye ile failli, 8iı işyerinden 
çalındığı düşünülen valizden temizli malzemeleri çıktı.

Her yıl Mayıs ayının 
ilk haftası kutlanan 
“Dünya Anneler 
Günü” nedeniyle 
hediye sektöründe 
büyük hazırlık 
başladı.
Bu yıl 8 Mayıs 2005 
pazar günü kut
lanacak olan 
Anneler Günü için 
mağazalar 
camekanlarında 
değişiklikler 
yaparak tanıtım 
kampanyaları 

başlatlıyorlar.
Büyük mağazaların 
yanında başta 
çiçek sektörü şim
diden siparişlerini 
alıyor.
Anneler Günü 
nedeniyle annelere 
verilecek armağan
ların dünyada mil
yar dolarlar tutması 
bu işi bir sektör 
haline getirdi.
En küçük armağan
dan en pahalısına 
kadar geniş bir yel

paze teşkil eden 
armağan sektörü, 
şimdiden radyo, 
televizyon, internet 
ve gazete ilanlarıy 
la pazardan pay 
kapmağa çalışıyor. 
Dünyanın en kutsal 
yaratığı olan 
annelerimize, siz 
de çam sakızı 
çoban armağanı 
,bir hediye vermek 
için ne alacağınızı 
düşünmeye 
başlayın.

Edinilen bil-’ ' 
gilere göre 
Karaağaç 
Mahallesi İpekçi
lik Caddesi 
General Şükrü 
Nail Sokak'ta 
bulunan 
Jandarma Sosyal 
Tesisleri 
karışısındaki 
Orman Bölge 
Dinlenme 
Tesisleri önünde 
saat 12.00 
sıralarında bir 
aracın yanına 
bırakılan valiz, 
çevredekilere

korku dolu anlar 
yaşattı.
Tesislerin işlet
meciliği yapan 
Yaşar Camuz, 
polisi arayarak 
ihbarda bulun
masıyla olay yeri 
ne gelen ekipler, 
sokağı araç ve 
yaya trafiğine 
kapattı.
Kuşadası'ndaki 
bomba faciasın
dan sonra 
şüpheli paketlere 
yönelik daha 
dikkatli davranan 
bomba imha

uzmanları, özel 
kıyafetleriyle val
izi inceledi.
Ardından kanca 
takılan valiz, dört 
yol ayrımına 
kadar sürüklen
di. Burada fünye 
ile patlatılan val
izin içinden temi
zlik malzemeleri 
çıktı. Polis 
şüpheli valizin 
içinden çıkan 
malzemelerin bir 
iş yerinden 
çalındığından 
şüpheleniyor.
BHA



Haber Müdürümüz Seyfettin ŞEKERSÖZ, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer İle Gemlik Körfez İçin özel görüştü.

'Halk bizden özür diliyor'
İstanbul Marin Princess Hotel'de gazetemiz Haber Müdürü Seyfettin Şekersöz ile görüşen 
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Sandığa küsen, oy kullanmayan vatandaş şimdi 'DSP'nin 
kıymetini bilemedik' diyor.”dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 4. sayfamızda

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
3 Mayıs 2005 Sah korfezgenılik @ yahoo.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda, Borusan Yolu’nun genişletilmesi ile ilgi karar aldı

Sanavi Bölgesine illematil vo
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Belediye Meclisi dünkü oturumunda Bursa asfaltından Borusan 
Fabrikasına kadar uzanan yolun 30 metre olarak genişletilerek imar planına işlen
mesine karar verdi. Öte yandan, Askeri Hara’nın yanından Kurşunlu Belde asfaltı
na doğru giden bozuk yolun, alternatif yol olması ve genişletilmesi kararı alındı.

Onurlandırmak gerek
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 

Derneği, türk sanat müziği, türk halk müz
iği ve çocuk korosuyla, kurulduğundan 
beri dört dörtlük hizmet veren ender 
derneklerdendir.

Geçtiğimiz hafta Şef Erdinç Çelikkol 
yönetimde, önceki gün de Çocuk Korosu, 
Şef Mehmet Taşpınar yönetimde yıl sonu 
konserlerini gerçekleştirdi.

İki nefis konser izlendi.
Bu derneğin çalışmaları amacına uygun 

olarak sürüyor.
Yöneticileriyle, şefleriyle, çalıştırıcılarıy

la, korodaki ekibiyle ve müzisyenleriyle 
birlikte, bu takımı kutlamamak elde değil.

Bir dernek çatısı altında, kahvehane 
kültürünü geliştirmeden, ulusun müziğine 
çok yönlü olarak sahip çıkan, kaç tane 
Kuruluş var ilçemizde..

Sahip çıkmak bir yana, bu müziğin 
gelişmesi, yeni kucaklara sevdirilmesi, 
öğretilmesi için disiplinli ve planlı çalış
ması takdire değer.

Gemlik KaymaKamlığı, Gemlik Belediyesi 
bu dernek yöneticilerine, bu kentin 
verelebileceği en büyük ödülü vermelidir.

Bugüne kadar böyle bir çalışma yapıl
madı.

Hak eden ödüllendirilmediği sürece, 
güzel eserler ortaya çıkmaz.

| Adına ister “Kent Onur Belgesi”, ister, 
, "Kent Kültür Nişanı” ne ad koyarsanız 
I koyun,Gemlik’in adına müzik ile duyuran 
R ve müzik sanatını yücelten bu kurum onur- 
II landırmak gerekir.
L Benden hatırlatması.

Büyükşehir Belediye 
Yasanın kabul 
edilmesinden sonra 
her ayın ilk pazartesi 
günü toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
Bursa yolundan 
Borusan Fabrikasına 
doğru giden ve sanayi 
kuruluşlarının özel 
mülkiyeti olan yolun 
imar planına işlenme
sine karar verirken, bu 
yola alternatif yol 
kararı da aldı. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün haberi 
sayfa 3’de

Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda, Azot Sanayi - Borusan Yolunun 30 metr
eye genişletilerek, imar planına işlenmesini kararlaştırdı.

Çocuk Korosunda 8 yılda 345 çocuğa müzik eğitimi verildi

Minikler korosuna alkışlar
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk Korosu 
yıl sonu konserinde 
büyük beğeni kazandı. 
Kültür Merkezindeki 
konseri Kaymakam 
Mehmet Baygül de 
izledi. Haberi 12’de

Belediye 
Turnuvası 

iddialı 
geçiyor

Bu yıl ilk kez düzenle
nen "Belediye 
Başkanlığı Futbol 
Trurnuvası” ikinci 
karşılaşmalarda kıran 
kırana geçiyor 7’de

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

Herkese Yargı gerekir...!

Edebiyat iki defa okumaya değer metni yazma sanatıdır..
Gazetecilik ise ,Tek okunuşta anlaşılacak metni yazma 

sanatıdır..
Onun için yeni başladığım köşe yazarlığımda olayları 

basite çevirmeye kolay anlaşılır bir dil kullanmaya çalışıyorum.
Bazı çok bilmişler bu tarzımı küçümserler ama bu gazeteyi 

her sınıf halkın okuduğunu da unutmamak gerekir.
Türkiye gündemi ( konuşulanlar) çok çabuk değişen bir 

ülke.
Yeni bir konuşma, yeni bir haber bir anda önemsediğimiz 

olayı örtüp unutturuyor.
Bir gazeteci için konu bulmak - yazmak kolay. O kadar çok 

yanlış yapılanlar -sözler - eksik yönlerimiz var ki...
Bu düzen içinde yaşarken birden yapılan çarpıcı konuşmalar 

- uyarılar yalnız iktidarı değil halkı da kendine getiriyor...
Bir zaman bu uyarılar ile yaptığımız yanlışlıkları görüyor, 

rotamızı düzeltmeye çalışıyor ama başımızda ki kaptan acemi, 
bazen de kötü niyetli ise doğru yolumuzdan çıkıyor yine çalka
ntılı,tehlikeli sularda seyre devam ediyoruz...!

Önce Cumhuriyet Baş Savcısı Nuri Ok konuşuyor...
Genel Kurmay başkanı Orgeneral Hilmi Özkök konuşuyor...
Anayasa Mahkemesi başkanı Mustafa Bumin konuşuyor...
Yanlış işler yapılıyor, rotanızı düzeltin, İrtica var, devlet 

dairelerine sızma var, türban yasağı var. Bunları yapamazsınız, 
YASA’lar var..

Televizyonda seyrediyoruz; Dış İşleri Bakanı yüzünü - 
gözünü oynatıyor

Büyük Millet Meclisi Başkanı alkışlamıyor, arkasını dönüy
or...!

Milli Eğitim Bakanı başında bulunduğu Bakanlık ismine 
yakışmayan sözler söylüyor. (Vatandaş bunların hepsini değer
lendiriyor.)

Anayasa mahkemesi Başkam’nın türban yasağını savunan 
sözleri Başbakanı kızdırmış. Kızgınlığını “Halkın mutabakatı ile 
kurumların mutabakatı (Bir konuda aynı düşüncede olmak) 
henüz oluşmuyor” sözleriyle dile getirdi...

Halkın türban konusun da mutabakatı nereden çıktı.?
Halkın Üniversiteler ve kamuda türban serbest bırakılmasını 

istiyor diyebilmek için % 50 - 60 oy oranı ile iktidara gelmek 
gerekir.

% 25 oy alıp seçim yasalarının azizliği ile mecliste çoğunluk 
olunur ama sizi - düşünce yapınızı istemeyen % 75 halkı ne 
yapacaksınız ?

Bu halk türbanı isteseydi % 75’i size oy verirdi...!
Ayni halk milletvekilleri dokunulmazlığının sınırlandırılması, 

hortumculardan hesap sorulması, hırsız - uğursuzların 
affedilmemesi konularında mutabık. Önünüzde her hangi bir 
hukuk engeli olmadığı halde neden halkın bu isteklerini - 
gereğini yerine getirmiyorsunuz.?

Halk Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi müdürlüğüne bir 
AKP’li milletvekilinin İMAM olan kardeşinin atanmasını mı istiy
or ?

Başbakan hoşuna gitmediği yazı -karikatürleri için yargıya 
şikayet ediyor, “yargının verdiği karara saygı gösterelim” diyor.

Kendi dokunulmazlıklarını "yargıya güvenmediğimiz için” 
kaldırmıyor.

Ama kendilerinden önce ki iktidarı Yüce divana gönderirken 
pek ala yargıya güveniyorlar. Hukukun değil kendi akıllarından 
geçenlerin üstünlüğüne inanmak gibi tuhaf bir yol izliyorlar.

Hukuk kültürüyle değil “Rabbena hep bana “ kültürüyle 
yoğrulmuş tek yönlü düşünceden kurtulamayan bir zihniyet 
sergiliyorlar...

O yüzden hem kendileri, hem Ülke gereksiz sorunlarla vakit 
geçiriyor.

Türkiye bir türlü layık olduğu iktidarı seçemiyor...!
Bu konuda çok yeteneksiziz gibi geliyor bana...

temizleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Vatandaşların 
ellerine ne 
geçerse attıkları 
Çarşı deresi 
Belediye temizlik 
ekipleri tarafın
dan temizleniyor. 
Sokaklardaki 
çöplerin rahatça

atıldığı yer haline 
dönüşen ve 
pazarcılarında 
bolca pislik attık
ları çarşı deresi 
son zamanlarda 
iyice 
pislik 
yuvasına 
dönmüştü.

Belediye temizlik 
ekipleri 
geçtiğimiz haf
tadan itibaren 
başlattıkları 
temizlik çalış
malarını 
bitirerek 
dereyi 
temizlediler.

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 1
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

1
 87801 - 87850’e kadar olan fatura koçanımızı 

16901 -16950’ e kadar olan İrsaliye 
koçanımızı kaybettik. Hükümsüzdür.

Yanık Nakliyet Oto Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

mailto:ozcanvural1933@hotmall.com
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Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda, Borusan Yolu’nun genişletilmesi ile ilgi karar aldı

Gemlik Belediye Meclisi dünkü oturumunda Bursa asfaltından Borusan Fabrikasına kadar 
uzanan yolun 30 metre olarak genişletilerek imar planına işlenmesine karar verdi. Öte yandan 
Borusan Fabrikasından Askeri Hara’nın önüne doğru giden, Daniş Ekim Çiftliği’nden geçen 
yolun da genişletilerek alternatif yol haline getirilmesi ve plana işlenmesi kararlaştırıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclis dün yapılan 
toplantısında, 
Borusan Yolu 
olarak bilinen ve 
sanayi kuru
luşlarının kullandığı 
yolun yükünü azal
tacak alternatif yol 
planlanıyor. 
Borusan tesisleri 
önündeki yolun 15 
metreden 30 met 

, reye çıkarılması 
mecliste kabul 
edilirken, askeri 

* * bölgenin yanından
Daniş Ekim 
Çiftliği’nden 
geçerek Engürücük 
Köyüne bağlantılı 
yol için, İmar 
Komisyonu olumlu 
görüş bildirdi. 
Belediye 
Meclisi’nin Mayıs 
ayı olağan toplan
tısı, 23 üyenin 
katılımıyla yapıldı. 
İki maddeden 
oluşan meclis gün
deminde, 2004 yılı 
gelir ve gider kesin 
hesap cetvelleri 

' meclisin oy bir
liğiyle kabul 
edilirken, MHP'li 
meclis üyesi

OSMAN DOĞAN 
DAN SONU 
ÖNERGELERİ 
Osman Doğan, 
cevaplandırılmak 
üzere başkanlığa 6 
maddelik soru 
önergesi verdi. 
Osman Doğan’ın 
soru önergesinde, 
sözleşme hakların
dan faydalanan kaç 
işçinin bulunduğu, 
bu işçilere 
sözleşme gereği 
yıllık izinlerinin ver
ilip verilmediği, izin 
kullandırılmayan 
kaç işçinin olduğu, 
bunların kimler 

olduğu, eğer izin 
kullandırılmayan 
işçi varsa hak
larının nasıl karşı
landığının cevap- 
lanadırılması isten
di.
Gündemin ikinci 
maddesi olan imar
la ilgili konularda 
ise geçtiğimiz ay 
görüşülerek 
komisyona havale 
edilen Borusan 
önündeki yolun 
genişletilme çalış
maları ile askeri 
bölgenin yanından 
geçecek olan ve 
Engürücük köyüne 

bağlantılı alternatif 
yol hakkında İmar 
Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, açık
lamada bulundu. 
Azot Sanayi önün
deki yolun 30 metre 
genişlikte olmasına 
karşın, Borusan 
önündeki yolun 15 
metre olmasının 
sıkışıklığa neden 
olacağı 
düşünülerek, bu 
yolun da 30 met 
reye çıkarılarak 
rahatlama 
sağlanması karar
laştırıldı.

Askeri bölgenin 
yanından geçecek 
ve diğer yolun 
yükünü azaltacak 
olan yolun 30 da 
metre olarak plana 
işlenmesinin 
komisyon tarafın
dan uygun 
olduğunu belirtildi. 
İmar 
Komisyonu'nun 
görüşleri meclis 
üyeleri tarafından 
oy birliği ile kabul 
edildi.
Gemlik'in 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesinden sonra 
su ve kanalizasyon, 
ulaşım, mezarlık ve 
itfaiye personelinin 
de Büyükşehir'e 

alınması için bu 
kadroların Gemlik 
Belediyesinden 
iptali gerektiğin
den, görüşülen 
konu oy birliği ile 
mecliste kabul 
edildi.
Borusan yolunun 
genişlemesi ile 
alternatif yol için 
meclis kararının 
plancı tarafından 
acil olarak plana 
işlenmesi karar
laştırıldı.
Gemlik Belediye 
Meclisi 
işilenen planları 

görmek için 5 
Mayıs 2005 
Perşembe günü 
yeniden toplanma 
kararı aldı.

Mertçe sEn^LÜ
Önemli olan 

görmek
Başbakan, “AB içinde Türkiye’yi 
bölmeye yönelik girişimler 
olduğunu” söylemiş.
İçerinden görünmüyor olacak ki.
Kuzey’den kuşbakışı bakmakla ancak 
görebilmiş.
Önemli olan görmek, anlayabilmek!
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DSP Genel Başkam Zeki Sezer, gazetemiz Haber Müdürü 
Seyfettin Şekersöz’e iddialı açıklamalar yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Marmara böl
gesinde yayın 
yapan yerel basın 
mensuplarıyla bir 
araya gelen DSP 
Genel Başkanı 
Zeki Şezer, 
AKP İktidarının 
yerel basını sus
turmak için elinden 
geleni yaptığını 
söyledi.
İstanbul Marin 
Princess Hotel'de 
bir araya gelen 
yaklaşık 300 yerel 
basın mensubunu 
ağırlayan DSP 
Genel Başkanı 
Sezer, yemekli 
toplantıda yerel 
basının sorunlarını 
dinledi.
Toplantı sonunda 
Gemlik Körfez 
Gazetesi Haber 
Müdürü Seyfettin 
Şekersöz'ün soru
larını yanıtlayan 
Sezer, ilginç açık
lamalarda 
bulundu.
HALK BİZDEN 
ÖZÜR DİLİYOR 
"Sandığa küsen, 
oy kullanmayan 
vatandaş şimdi 
’DSP'nin kıymetini 
bilemedik' diyor. 
Hükümet, muhale
feti de bıktırmış. 
Yeniden umut 
olduk" diyen 
Sezer, geçen 
seçimde sandığa 
gitmeyen 11 mil

yon siyaset 
küskünü seçmenin 
büyük çoğunluğu
nun DSP'li 
olduğunu söyledi. 
"Yerel, Ulusal 
Medya ile buluş
ma, iktidarı 
uyarma, uyandır
ma" toplantısıyla 
bir araya gelen 
basın mensu
plarının desteğini 
aldığını ifade eden 
Sezer, "Biz, DSP 
olarak basına 
zaten yakınız. 
Bizim kurucu 
başkanımız sayın 
Bülent Ecevit bili 
yorsunuz gazeteci
lik yapmış biri.
Bu toplantımızın 
amacı da özellikle 
yerel basını yakın
dan tanımak, 
kendimizi ve par

timizi daha geniş 
şekilde tanıtmak
tır" dedi.
GEMLİK'E 
GELMEK 
İSTERİM 
DSP Genel 
Başkanı olduktan 
sonra Bursa'ya 
geldiğini hatırlatan 
Zeki Sezer, 
Marmara'nın incisi 
olarak bilinen 
Gemlik'e 
gelemediği için de 
üzgün olduğunu 
belirtti.
Sezer, "Büyük 
ağırlığımız olan 
Bursa'daki seç
menimizi yeniden 
geri alacağız, yap
tığımız hizmetler 
hala konuşuluyor. 
Bursa'da şaibesiz 
başkanlık yapan 
DSP iktidarı 

çalışana kıyım 
yapmamıştır. 
Halkımız bunu 
biliyor ve bizi 
yeniden iktidar 
yapacaktır" dedi. 
Önümüzdeki 
seçimlerde 
halkımıza değişik 
projelerle gelecek
lerinin altını çizen 
DSP Genel 
Başkanı Zeki 
Sezer, "Gemlik bu 
ilçelerden biri ola
caktır. Gemlik 
DSP'nin yöneti
minde daha iyi 
hizmetler alacaktır. 
DSP Genel 
Başkanı olarak 
Gemlik halkı 
ile Körfez 
Gazetesi okurları
na sevgi ve 
selamlarımı gön
deriyorum."dedi.

Manastır’a 
doğalgaz boruları

döşeniyor

GEMDAŞ tarafın
dan ilçemize getir
ilecek olan doğal- 
gazın boru döşeme 
çalışmaları 
Manastır bölgesine 
kaydırıldı. 
Sunğipek 
Fabrikası’ndan 
başlayarak Karsak 
Deresi yanından 
Hürriyet 
Caddesinden 
Manastır’a 
ulaştırılacak olan 
boru döşeme çalış
maları, devam edi 
yor.

Sunğipek Fabrikası 
içinde çalışmalar 
devam ederken, bir 
ekipte Manastır giri 
şinden itibaren yol
lar kazılarak çelik 
boru dönmesine 
başlandı.
GEMDAŞ ilgilileri, 
çelik boruların 
üzeri ne poliüretan 
boru döşeneceğini 
söylediler.
Manastır da çalış
maların kısa sürede 
bitirilerek evsel 
bağlantılara hazır 
hale getirilecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti Gemlik 
Kadın Kolları, 
Ankara'da yapılacak 
Genel Merkez
Kadın Kolları kongre
si için kolları sıvadı. 
Başbakan ve AKP 
Genel başkanı 
Recep Tayip 
Erdoğan'ın da 

katılımıyla gerçek
leşecek olan Kadın 
Kolları 1. Olağan 
Büyük Kongresi için 
Gemlik'ten kalabalık 
katılım bekleniyor. 
AK Parti Gemlik 
Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, Cumartesi 
akşamı saat 24.00 de 
İskele Meydanı

Gurup Çay 
Bahçesi yanından 
hareket edecek 
otobüslerin ücretsiz 
olacağını duyurdu. 
Tüm halkı 
Ankara'ya davet 
eden Yalçın, 
otobüs tahsisi için 
mutlaka isim yazdırıl- 
ması gerektiğini 
söyledi.
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2004-2005 Öğretim yılı okullar arası Yıldızlar "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" devam ediyor.

Belediye turnuvası iddialı geçiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2004-2005 öğretim 
yılı okullar arası 
Yıldızlar "Belediye 
Başkanlığı Futbol 
Turnuvası" iddialı 
maçlara sahne 
oluyor.
Dün, ilçe stadında 
oynanan maçlarda 
takımlar sahada 
mücadele er'. kan 
öğrenci taraftarlarda 
tribünlerde takımları
na destek verdi.
Zaman zaman öğren
ciler arasında 
yaşanan sert tartış

malar ise Öğretmen
lerin zamanında 
müdahale etmesiyle 
önlendi.
A gurubunun birin
cisini belirleyen ilk 
maçta 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
iddialı Atatürk 
İlköğretim'i 3-1 
yenmeyi başardı.
11 Eylül'den Ferdi (2) 
ve Mustafa'nın attığı 
gole Kadir'le cevap 
yeren Atatürk 
İlköğretim maçı 
kaybederken 
kupadan da elendi.

Günün ikinci maçın
da Şehit Etem, 
Hamidiye'yi 3-2 yen- 
erken goller Şehit 
Etem adına Ramazan 
(2) ve Fatih'ten geldi. 
Hamidiye'nin 
gollerini ise 
Samed (2) 
kaydetti.
Son maçta ise 
Şehit Cemal İlköğre
tim Lale-Kemal'i 
2-1'le geçerken 
Şehit Cemal'in golleri 
Caner (2) Lale- 
Kemal’in golünü 
Selahattin attı.

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN

“ Dur, Mürsel Efendi! Sobayı tutuşturayım! 
Soyunma gadanı alayım!...’’1 
Köşe odanın bir duvarında beş pencere var, 
iki de köşelerde, etti yedi. Yedi pencerenin 
yedisinde bir örnek ak, patiska perdeler... Al, 
yeşil, mavi çiçek işlemeli... Dallar, dallarda 
kuşlar. Perde uçları bir karış eninde tentene
den. Dolgu delik, dolgu delik... Cam önü bir 
baştan bir başa seki. Seki üstünde yine aynı 
örnek patiska örtüler. Yine al, mavi çiçekler, 
yeşil yapraklar, dallar, dallarda kuşlar. Seki 
örtüsünün uçlarında ak tenteneler var bir 
karış eninde.. Fatma hanımın el emeği, göz 
nuru. Sekinin yanında ceviz konsol var. Ayna 
önünde karpuz lambalar... Yine çiçek ak 
örtüler. Bir dal, dört yaprak, beş çiçek.. Dala 
basmış bir kuş. Odanın dip köşesinde geniş 
pirinç karyola. Yerde göbekli al halı, duvarlar
da duvar halıları.. Sarı, mavi, al..

Odun kırıklarını sobaya doldurdu. Fatma 
hanım. Soba tahtasının önüne diz üstü 
duruyor. Bir çıra, bir kibrit...

- Gittiniz mi ola?
Faik babası ne dedi işitmedi, yine annesi 

konuşuyor.
- Ne oldu Mürsel Efendi? Söyle gadanı 

alayıml
-Olacağı... Geliyorlar!... İşte bul...

Sonra oda kapısı kapandı Faik’in yüzüne 
... Onu gören yok. Kapı dibinde çivileri 
topluyor, sonra yine seriyor mor kilimin 
üstüne. Büyükler bir yana, küçükler bir yana, 
eğru, büğrü olanlar öteye... İçeride mırıl
danıyorlar. Babasının sesini işittiği yokm. 
Hep kadın sesi...

Geliyorlar... Biliyor Faik kimlerin geldiğini.. 
‘‘Gelecekleri varsa, görecekleri de var!" 
Yaşıtları toplanıp konuşuyorlar aylar var ki.. 
Kendi aralarında... ‘‘Gelecekleri varsa, göre
cekleri de var" Ne gösterecekler onu da pek 
bilemiyor. Neyse ne !.. Oralarını babaları bilir, 
ağabeyleri bilir.. Gösterirler elbet günlerini... 
Gelen gavyr... Gavura ne edilir? Sofada bir 
başına Faik. Hava serin, ikide bir burnunu 
çekiyor. Aşağı odada soba yanıyor, kardeşleri 
var, halası, halasının çocukları. Şu odanın 
kapısı ardında da anası babası Faik’in. O 
soğukta burnunu çekiyor; mor kilimin üstüne 
diz üstü otunmuş. Üşüdüğünü hissettiği yok. 
Birbiri ardına şekiller geliyor, geçiyor göz
lerinin önünden.

Bağ evi... Tek katlı, tek odalı. Evin önünde 
kocaman bir kazan kaynıyor. Kara şalvarlı iki 
kadın durmadan karıştıyor kazanı. Bir yanda 
hasır serili. Kadınlar var, çoluk çocuk var 
hasırın üstünde, ellerinde iri iğneler, iğne 
ucunda kalın iplikler.Orta yerde ceviz içleri 
tepeleme... İplere diziyorlar ceviz içlerini. 
Annesi mavili basma entarisinin altına kara iç 
donunu çekmiş, tombul ayakları sarı hasırın 
önünde kıpırdanıyor, toprak üstünde sekiyor 
arada. Dalgalı saçlar ak örtünün yanlarından 
taşmış, alnının bin yanını gözlerinin üstüne 
dek kapatmış. Bal rengi gözleri ışıl ışıl Fatma 

hanımın...
Her anısında annesi vardır Faik’in... Kar 

gibi teni, bal rengi gözleri, bal rengi saçlarıy
la, tombalacık omuzlarıyla... Kazanda pekmez 
kaynıyor. İpe dizdikleri cevizleri pekmeze 
batırıyorlar... Kimin dizisi daha uzun? Kim 
daha çabuk yapıyor? Aferin! Bu çocukta iş 
var...

Babam geldi o sırada. Tozlu yolun ucunda 
göründü. Bu zaman gelmez babam, gece hiç 
kalmaz bağ evinde... Aşağı Haçin’de yatar. 
Gündüzleri gelir, gider; yiyecek getirir, hazır 
yemek götürür... Bağ eviminde bir göz 
odamız var. Yerlere döşekler serilir akşam 
olunca, biz çocuklar sıra sıra dolarız döşek
lere... Annemgil mi? Onları hiiç bilmem... 
Yatarlar mı? Yoksa hiç girmezler mi döşeğe? 
Yattığımız yerde ftkırdaşırız, itişip, kakışırız... 
Bakan eden olmaz... Annem halam hep dışar- 
dadırlar. Kazanın altı hiç sönmez, gündelikçi 
kadınlar çalışır çifter çifter annemlerle 
beraber.. Biz uyuruz, onlar dışarıda çıralarla, 
fenerlerle çalışırlar... Kazanın ateşi üstlerine 
vurur, dev anaları gibi irileşir gölgeler; Bir 
bakarsınız peri padişahının kızı sihirli 
değneği ile dokunmuş yok oluvermişler. 
Sabah uyanırız yine dışarıdadır annemler. 
Onun için hiç bilmem yarlar mı yaoksa hiç 
girmezler mi döşeğe? Ah bağ bozumu gün
leri! Ne şenliklidirl... Oturdun! diyen yok, kir
lettin! diyen yok... Döküp saçtın diyen yokl... 
Bitişik bağda komşumuz, aşağıda bir 
başkası.. Hep beraber göçeriz bağa güzün ve 
de hep beraber Haçin’e döneriz, şarkılarla, 
türkülerle...

Devamı Yarın....
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Caferi: Sünni Arapların
hakkını yemedik

New York Times’tan
Kemal Dervlş’e övgü

Irak Başbakanı 
İbrahim Caferi yeni 
kurulan hükümetin 
oluşumundan 
kesinlikle Sünnileri 
göz ardı etmedik
lerini ileri sürdü. 
Boş kalan ve kimin 
atanacağı kesin
leşmeyen bakanlık
lar için açıklama 
yapan Başbakan 
Caferi, "Sünni
Arapların hakkını 
yemedik," dedi. 
Caferi, 
"Belirlenemeyen 
bazı bakanlıklar 
var onları da 
belirlememiz 
gerekiyor. Bunlar 
belirlendikten 
sonra Savunma 
Bakanlığı, bazı 
başka bakanlıklar

BAYRAM OĞLU* N DAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN • Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

ve Başbakan 
yardımcılığı Sünni 
Araplara ver
ilebilir," dedi. 
Caferi, son gün
lerde art arda mey. 
dana gelen patla
malar konusunda 
da hükümetin 
bir çalışma pro
gramı hazırladığını 
söyledi. Caferi, 

hükümetin 
kurulmasından 
sonra meydana 
gelen patlamaların 
araştırılması için 
İçişleri, Savunma 
Bakanlığı ve 
Emniyet yetk
ililerinin ortak 
bir çalışma pro
gramı hazırladık
larını belirtti.

Kemal Derviş’in 
UNDP başkanlığı 
için BM Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan tarafından 
önerilmesinin 
yankıları sürüyor. 
New York Times 
gazetesi, Derviş’e 
övgüler yağdırırken 
"BM’de doğru 
seçim, kutlanmalı" 
ifadesini kullandı. 
New York Times 
gazetesi, BM Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan’ın, Kemal 
Derviş’i UNDP 
Başkanı olarak 
önermesinin bu 
kuruluşun potan
siyelini teyid ettiğini 
ve uluslararası 
memurluğun çapını 
yükselttiğini 
belirterek hem 
Annan’ın, hem de 
Derviş’in kutlan
mayı hak ettiğini 
yazdı.
DERVİŞ TÜRKİYE’Yİ 
UNUTULMAKTAN 
KURTARDI 
Kemal Derviş’in bir 
parlâmento üyesi 
olduğunu, 
Türkiye’yi ekonomik 
alanda unutulmak
tan kurtardığını 
belirten gazete,

Derviş’in 
Türkiye’nin ekono
mi bakanı olmak 
üzere 22 yıldır 
çalıştığı Dünya 
Bankası’ndan 
ayrıldığını belirtti. 
NYT, "Benzer 
gerginlikler yaşayan 
ülkelerin bir türlü 
yakalayamadığı bir 
ekonomik istikrar 
düzeyini iki yıldan 
az bir süre sağladı. 
Türkiye şimdi 
Avrupa Birliği adayı 
bir ülke" ifadesini 
kullandı. NYT şöyle 
devam etti: 
"Etkileyici 
özgeçmişinin 
ötesinde Derviş’in 
seçilmesinin özel 
bir anlamı var. 
Çünkü BM Genel 
Sekreteri ve onun 

yardımcısından 
sonra BM’nin 
üçüncü en kıdemli 
yetkilisi olan UNDP 
başkanı, genel 
olarak Amerikalı 
olurdu. Tek istis
nası, İngiliz olan 
son başkandı." 
NYT, Kemal 
Derviş’in yardım 
alan bir ülkeden 
gelen ilk başkan 
olacağını belirterek 
"Bu perspektif ve 
kalkınma bankacısı 
olarak tercübesi, 
Sayın Derviş’in hem 
katkıda bulunan 
ülkelerin kaygılarını, 
hem de yardım 
alanların 
ihtiyaçlarını 
karşılarken bir artı 
olacak" yorumunu 
yaptı.

UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN - Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit Müslümanlar kime oy verecek?
İngiltere’deki beklenmiyor. Konseyi’nden İnayet

<=> 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 Merkez: İbrahim Akıt

İŞ YERLERI-ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelöpir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı

, -'Cad. PTT Karşısı 
Tel: (0.224) 513 34 37

Müslüman 
toplumun, perşembe 
günü yapılacak 
genel seçimlerde 
kullanacağı oyun, 
seçim sonuçlarına 
önemli bir etkisi 
olacak.
2001 ’de yapılan 
seçimlerde Tony 
Blair’in İşçi 
Partisi’ne oy veren 
Müslümanların 
büyük bölümünün, 
11 Eylül saldırıların
dan sonra kendiler
ine yönelik önyargı 
ve tutumla 
İngiltere’nin Irak 
savaşına dahil 
olması nedeniyle 
aynı desteği 
Perşembe günkü 
seçimde oy pusu
lalarına yansıtması

Çoğunlukla 
Bangladeş kökenli 
Müslümanların 
yaşadığı Londra’nın 
"East End" böl
gesinde yaşayan 
Muhammed Miah’ın, 
"Blair, Irak’ta birçok 
masum kişinin 
ölümüne sebep oldu. 
Bence hapse 
atılmalı.
Blair’in İşçi 
Partisi’ne oy vere
ceğime, bu partiden 
ihraç edilen George 
Galloway’e oy verir
im" şeklindeki açık
laması, 1.6 milyon 
nüfusu olan 
Müslümanların 
büyük bir kısmının 
fikrini yansıtıyor.
İngiltere 
Müslümanlar

Bunglawala da, 
"Müslümanlar 
burada kendilerini 
toplumdan soyutlan
mış hissediyor" 
diyerek tepkisini 
dile getiriyor.
İşçi Partisi’nden, 
Irak savaşını 
protesto ettiği ve 
Blair ile ABD 
Başkanı George 
Bush’u eleştirdiği 
gerekçesiyle ihraç 
edilen Gallovvay’in 
yeni partisinin, 
İşçi Partisi’ne gide

cek Müslüman 
oylarının bir kısmını 
kendisine çekmesi 
bekleniyor.
Blair’e yönelik 
hoşnutsuzluk 
sadece Londra ile 
sınırlı kalmıyor.
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Kitaplar gelecek
yılda bedava

MEB'de 'e-egitim'
donemi başlayacak

V>

Milli Eğitim 
Bakanlığı, gelecek 
eğitim döneminde 
de ilköğretim 
öğrencilerine kita
plarını ücretsiz ver
meye devam ede
cek. Bakanlık, bu iş 
için 250 trilyon YTL 
ayırdı.
Milli Eğitim 
Bakanhğı’nca son 
iki yıldır gerçek
leştirilen ilköğretim 
öğrencilerine beda
va kitap uygulaması 
gelecek eğitim- 
öğretim döneminde 
de sürdürülecek. 
İlköğretimde eğitim 
gören 10.5 milyon 
dolayındaki 
öğrencinin ders 
kitapları için yine 
bütçe ayrıldı. MEB, 
250 trilyon liraya 
aşan bir bütçeyle 
2005-2006 yılında 
70’i aşkın ders

kitabını ilköğretim 
öğrencilerine ücret
siz vermeyi 
öngörüyor.
DURUMU İYİ 
OLAN 
PARAYLA 
ALSIN
Öte yandan
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın bu 
yılkı uygulamada 
farklılığa gitmesi de 
bekleniyor.
MEB yetkilileri, 
2005-2006 eğitim- 

öğretim yılında 
üçüncüsünü 
gerçekleştirecekleri 
uygulamada 
velilere bir uyarıda 
bulunacakları 
ve ekonomik 
durumu iyi olan 
ailelerden, uygula
madan yararlan
madan çocuklarına 
kitaplarını
ücret karşılğı 
almalarının 
isteneceği 
kaydedildi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, ulus
lararası hibe ve 
ikraz (kredi) kay
naklarıyla, "Eğitime 
Yüzde Yüz Destek" 
projesi gelirleri ve 
genel bütçe imkan
larıyla, okul ve 
diğer eğitim kurum- 
larına Bilişim 
Teknolojileri'nin 
yerleştirilmesi çalış
malarına hız verdi. 
Bakanlık yasal 
düzenlemelerle bir
likte okul ve kurum- 
ların bilgisayar ve 
donanımlarının 
bedelsiz ve bunlara 
ilişkin yazılım tesli
mi hizmetlerinin 
2010 yılına kadar 
"katma değer" ver
gisinden istisna 
(muaf) tuttu. Bir 
yandan bağış ve 
desteklerin teşviki 
sağlanırken diğer 
yandan daha çok 
araç ve gerecin 
eğitim sistemine 
kazandırılmasının 
yolu açıldı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü, Bilişim 
Teknolojileri'nden 
(BT) daha etkin kul
lanılması için 
Bakanlığın bilişim 
alt yapısının 
yenilenmesi ve çok 
güçlü hale getir
ilmesi çalışmalarını 
başlattı. MEB'in 
Bilişim Sistemi 
(MEBSİS) olarak 
adlandırılan yöne
tim bilgi siste
mindeki yazılım
ların, web tabanlı ve 
güncel ihtiyaçlara 
uygun hale getirile
cek, yeni modül ve 
yazılımlar

sağlanacak. 
Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı ile 
okul ve kurumlan 
aynı yazılımlarda 
buluşturan ve uyum 
sağlanması için 
yeni "yönetim bilgi 
sistemi" oluşturul
masına başlandı. 
Yeni sistem 
çerçevesinde 
öğrenci, veli ve 
öğretmenler arası 
bilgi alış verişi 
sağlanacak. 
Öğrencinin notları 
internetten veliye e- 
maille ulaştırılacak. 
Öğrencinin devam
sızlığı velisi tarafın
dan takip edilecek. 
Bu çerçevede 
"Karar ve Destek 
Birimi" kurularak, 
zengin içerikli 
eğitim materyaller
ine öğretmenlerin 
ve öğrencilerin 
erişim imkanı 
sağlanıp, merkez
den alınan kararlar 
ve mevzuat ilgili bil
giler yer alacak. 
MEB'e bağlı birim
lerce kullanılan bil
işim sistemlerin 
uyumlu hale getir
ilmesi ve merkezle 
taşra teşkilatı 
arasındaki iletişimin 
yeni sistemle haya
ta geçirilmesiyle 
kaynak ve zaman 
tasarrufu elde 
edilmesi planlanıy
or. Milli Eğitim

Bakanı Hüseyin 
Çelik, yayınladığı 
bir genelgeyle 
MEB'e bağlı kurum- 
larda kullanılmakta 
olan tüm bilişim 
hizmetlerinde uyu
mun sağlanmasına 
yönelik çalışmaların 
başlatıldığını haber
dar ederek, hiçbir 
kurumun Eğitim 
Teknoloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
(EĞİTEK) bilgisi 
dışında yeni bir sis
tem kurulumuna 
gitmeyeceğini 
bildirdi. Çelik, bütçe 
imkanlarının dışın
da dahi olsa yapıla
cak veya yapılması 
planlanan donanım 
ve yazılımlarla ilgili 
çalışmaların 
EĞİTEK ile 
yürütülmesi gerek
tiğini kaydederek, 
"Okullarda açılacak 
olan Bilgi Teknoloji 
(BT) sınıflarının 
EĞİTEK ile işbirliği 
içinde yapılacak, 
proje uygulamaları 
EĞİTEK'in gözeti
minde ve yön
lendirmesinde 
yapılacak.
Bakanlığın merkez 
teşkilatı birim
lerinde kurulmuş 
bilişim merkez
lerinin EĞİTEK'in 
sorumluluğundaki 
bilişim alt yapıları 
ile birleştirilecek" 
talimatı verdi.

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BHMI

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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2005 yılı Şubat ayın
da kayıtlı işsiz sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
46,53 artışla 872 bin 
84'e yükseldi. 2004 
yılı Şubat ayında 
kayıtlı işsiz sayısı 
595 bin 176 olarak 
açıklanmıştı.
Türkiye İş 
Kurumu'nun (İŞKUR) 
aylık istatistik bülte
nine göre, Şubat 
ayında kuruma 
başvuru sayısı yüzde 
48,05 artışla 35 bin 
165'ten 52 bin 61*e 
çıktı. Aynı ayda açık 
iş sayısı 8 bin 353 
olarak açıklandı.
Böylece 2004 yılı' 
Şubat ayındaki 6 bin 
844 açık işe göre 
yüzde 22,05'lik bir 
artış görüldü.
Şubat ayında 23 bin 

77 kişi işverene 
takdim edildi. Bu 
rakam geçen yılın 
aynı ayında 13 bin 
816 olmuştu. 
Böylece işverene 
takdimlerde geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 67,03'lük bir 
artış kaydedildi. 
Şubat ayında işe yer
leştirme sayısı yüzde 
54,04 artışla 6 bin 
394'e ulaştı. Geçen 
yılın aynı ayında işe 
yerleştirme sayısı 4 
bin 151 olmuştu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, en son 
2004 Aralık-2005 
Şubat dönemine 
ilişkin işsizlik veri
lerini açıklamış ve 
işsiz sayısının 2 
milyon 697 bin 
olarak tahmin 
edildiğini bildirmişti.

■■■ GÜNLÜK IYYABY OAZITI

Bülent Arınç Anayasa Mahkemesi 
ile ilgili açıklamasını düzeltti

TBMM Başkanı 
Arınç, bir TV 
kanalındaki konuş
ması ile ilgili 
'Anayasa 
Mahkemesi'ni kap
atırız' şeklinde 
cümle kullan
madığını açıkladı. 
Arınç sözlerinin 
'ash'nı özetledi, 
isim vermeden 
sitem etti: 'Niye bu 
kadar büyük laflar* 
Arınç, Karaman 
Valiliği ve belediye
si tarafından 
Dolmabahçe 
Sarayı'nda düzenle
nen "Karaman Türk 
Dili Ödül 
Töreni"nin ardın
dan basın mensu
plarının sorularını 
yanıtladı.
Bülent Arınç, bir 
gazetecinin 
"Anayasa 
Mahkemesi'nin 
kapatılabileceğini 
söylüyorsunuz. 
Burada hukuk ne 
işe yarıyor?" şek

lindeki sorusu 
üzerine, şunları 
söyledi: "(Anayasa 
Mahkemesi'ni kap
atırız) şeklinde bir 
cümlem olmadı. 
Anayasa 
Mahkemesi 
kaldırılabilir, 
Anayasa 
Mahkemesi ile ilgili 
Anayasa'nın 
hükümleri değiştir
ilebilir. TBMM, 
yasama yetkisine 
sahiptir. Bir örnek 
olarak söylen
miştir."
TBMM Başkanı 
Arınç, dün katıldığı 
bir televizyon pro
gramında Anayasa 
Mahkemesi 
Başkanı Mustafa 
Bumin'in geçtiğimiz 
günlerde yaptığı 
konuşmayla ilgili 
kendi düşüncesinin 
sorulduğunu haty- 
lattı. Arınç, ken
disinin de bunun 
üzerine şunları dile 
getirdiğini söyledi:

"Sayın Bumin'in 
türbanla ilgili söz
lerini çok önem
semiyorum. Çünkü 
bu konular zaten 
geçmişten bu yana 
konuşuluyor. 
Herkesin hemen 
hemen fikirleri aynı. 
Sayın Başkan'ın 
emekliliğine 2 ay 
kala niye böyle bir 
konuya temas ettiği 
konusuyla da ilgili 
değilim. Bu da beni 
ilgilendirmiyor. 
Ama beni 
ilgilendiren bir 
yönü var. Bir 
siyasetçi, milletvek
ili, TBMM'nin 
Başkanı olarak 
Sayın Bumin'in

Sayfa 8

konuşmasıyla ilgili 
önemli gördüğüm 
husus şudur: 
TBMM, Anayasa'nın 
7. maddesi 
gereğince egemen
liği halkı adına kul
lanır ve yasama 
yetkisi O'na ver
ilmiştir. Bu yasama 
yetkisi mutlaktır. 
Yasama yetkisini 
kısıtlayacak, üzer
ine gölge düşüre
cek, bölecek, bir
birinden ayıracak 
bir mekanizma yok
tur. Yasama yetkisi
ni Meclis, halkının 
adına, egemenlik 
adına kullanır 
dedim." diye 
konuştu.

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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ



3 Mayıs 2005 Sah Sayfa 9
SPOR - EKONOMİ

Kayıtlı işsiz
sayısında artış

Türkiye İş 
Kurumu'nun 
(İŞKUR) aylık ista
tistik bültenine 
göre, Şubat ayında 
kuruma başvuru 
sayısı yüzde 48,05 
artışla 35 bin 
165'ten 52 bin 61'e 
çıktı.
Kayıtlı işsiz sayısı 
2005 yılı Şubat ayın
da geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
46.53 oranında 
artarak 872 bin 84'e 
yükseldi. 2004 yılı 
Şubat ayında kayıtlı 
işsiz sayısı 595 bin 
176 olarak açıklan
mıştı.
Türkiye İş 
Kurumu(IŞKUR)'nun 
aylık istatistik bülte
nine göre, Şubat 
ayında kuruma 
başvuru sayısı 
yüzde 48,05 artışla 
35 bin 165'ten 52 
bin 61'e çıktı. Aynı

ayda açık iş sayısı 8 
bin 353 olarak açık
landı. Böylece 2004 
yılı Şubat ayındaki 6 
bin 844 açık işe 
göre yüzde 22,05'lik 
bir artış görüldü.
Şubat ayında 23 bin 
77 kişi işverene 
takdim edildi. Bu 
rakam geçen yılın 
aynı ayında 13 bin 
816 olmuştu.
Böylece işverene 
takdimlerde geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 67,03'lük bir 
artış kaydedildi.
Şubat ayında işe

yerleştirme sayısı 
yüzde 54,04 artışla 
6 bin 394'e ulaştı. 
Geçen yılın aynı 
ayında işe yer
leştirme sayısı 4 bin 
151 olmuştu. DİE 
ise en son 2004 
Aralık-2005 Şubat 
dönemine ilişkin 
işsizlik verilerini 
açıklamış ve işsiz 
sayısının 2 milyon 
697 bin olarak tah
min edildiğini ve 
aynı dönemde işsiz
lik oranının yüzde 
11.5 olduğunu açık
lamıştı.

- BURSA HAKİMİYET VE
■ KENT GAZETELERİNE
| İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM
1 TEL: (0.224) 513 96 83

BakBiîCafe’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 sipariş alınır.

Tel. (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

İMİ Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Antranör Futbolcu - Genç Takım Diyalogu
Antrenör ile takımda 

oynayan hoca - talebe arasın
daki diyalogların nasıl olması 
gerekli?

Bu yazıyı bizim takımın 
hocası için yazmıyorum.

Zira spor hayatımda aşağı 
yukarı on yedi futbol hocasıy
la çalıştım, deneyimim bun
dan ileri geliyor.

Bir de sporun içinde 
olduğum müddetçe bir çok 
hocalarla temasım oldu.

İlk hocam Refa Genç 
Takımında; rahmetli Tatar 
Şükrü idi.

İdmanlar bugünkü gibi bil
imsel olarak beslenme metod- 
ları ile yapılmıyordu.

Gençler ailesinin imkanı 
olduğu şekilde beslenmesini 
yapar ve aldıkları bu gıdalarla 
spor hayatını sürdürürlerdi.

Bu gençlerin içinde beslen
meden ötürü kuvvetsiz ve hal
siz olan kişiler olduğu 
görülmüştür.

Tabi hoca futbolcuların 
sabah kahvaltısını nasıl yap
tığını sormazdı.

Bugünkü gibi 10-12, 12-14, 
14-16, 16-18 gibi yaş grubuna 
ayrılan gençler de yoktu.

Zaten 11-12 yaşlarındaki 
gençlerin hiçbir zaman hoca 
gördüklerini zannetmiyorum. 
Bir takımda 2 hocadan fazla 
olmazdı ki. Amatör tamılarda 
ise bir tek hoca bulunurdu.

Rahmetli Tatar Şükrü 
Vefa’da futbol oynamış kişiliği 
çok iyi, karakteri yüksek olan 
bir kişiydi. İdmanlarda hitap 
tarzı sert ile yumuşak arasıy
dı, konuşmaları emir verir gibi 
değildi.

Zaten genç takım oyuncu
larının çoğu 15-16 yaş arasın
da idi. Ciddiyeti hiç bir zaman 
bozmaz ve idmanı devam 
ettirirdi.

Her idmanın içinde 
muhakkak eğlencele birleşik 
olarak yaptırırdı.

Hocamız hiçmi sert 
olmadı? Oldu. Sertleşmesini 
hemen anlardık. Biz de işi

daha ciddiye alırdık. Öğrettiği 
her hareketin muhakkak ki 
gösterdiği şeklide olmasını 
isterdi. Bir öğrenciye göster
diği hareketleri defalarca bık
tırana kadar yaptırırdı.

Bu genç futbolcuların en 
büyük hediyeleri zaman 
zaman yapılan genç takımlar 
maçlarında oynamaktı.

Hoca, hiç bir zaman oyun
cularını azarlamaz, daha 
mülayim şekilde yapıcı 
davranırdı.

Maçların bitiminde ilk 
idman gününde bütün hatalar 
su üstüne çıkarılır, herkesin 
yalnışları tek tek anlatılırdı.

Şuna şait oldum; Hiç bir 
hoca talebesine ve hiç bir 
talebe de hocasına sitemkar 
veya benzeri sözlerle hitap 
etmezdi.

Bu yazdığım yazının başlığı 
aslında ‘takım nasıl çalıştırılır’ 
değil; ‘takıma nasıl hitap 
edilir’, ‘sevgi ve saygı nasıl 
kazanılır?’ olmalıydı.

Aralarındaki fark zaten 
kendiliğinden gelir.

Ufak bir anı;
İdmanda gösterilen 

hareketleri yapmaya çalışıyo
rum. Yaptığımız iş, top alıp 
vermek ve üçgenler yapmaktı. 
Bir idman maçında üçgenlerle 
kaleye yaklaştığımızda top 
bende idi. Tekrar pas yerine 
topla kaleye kadar gidip şutu
mu atmıştım.

Kendime göre başarılı idim 
ama gelin görün ki; idman 
sonu hocam beni kenara 
çekip ‘‘Gel bakalım büyük 
golcü, neden orada arkadaşı
na topu vermedin? O top 
onun hakkıydı" dedi ve elin
deki top ayakkabısıyla az da 
olsa ikaz mahiyetinde başıma 
dokundu.

Bu benim kulağıma küpe 
olmuştu.

Hiçbir zaman kendi 
arkadaşlarımız arasında, hiç 
birimize yüksek sesle bağır
madı ve bizi küçük 
düşürmedi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

av/zzr/rz 
/////.vrz, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Yeni bir seliilit silahı: Zeforat
Genç ve güzel 
kalma arzusu art
tıkça, bu alanda 
yapılan buluşlar 
da çeşitlilik kaza
narak artıyor. Bu 
alanda, kadın
ların en büyük 
düşmanlarından 
selülite karşı 
yapılan en yeni 
uygulamalardan 
biri ise Zerofat. 
Zerofat aslında 
bir yürüme 
bandı. Ancak 
içerdiği 10.980 
adet soğuk kızıl 
ötesi ışın onu ben
zerlerinden ayırıy
or; kendisini 
selülit ve yağlara 
karşı en yeni silah 
olarak selamla
mamıza neden 
TfrıryDT. Ttenrtal 
bölgesel kilo 
verme, sportif 
antrenman ve fit- 
ness için de kul
lanılıyor.

Son teknoloji 
ürünü Zerofat (ZF) 
karın, alt bacaklar, 
kalça, popo ve 
belde yerleşen 
yağ ve selülit 
depolarına karşı 
savaşan yepyeni 
bir silah.
Zerofat=sıfır yağ 
şeklinde formüle 
edilebilen ürünün 
yağların yok 
edilmesini başla
tan aerobik etkisi 

de var. 
Zerofat'ın en 
önemli özelliği 
içerdiği 10.980 
soğuk kızıl ötesi 
ışın. Bu ışınlar 
sayesinde üç 
spesifik etki oluş
turuyor ZF; besliy
or, canlandırıyor 
(tonik), rahatlatıy
or (masaj).
Böylelikle de 
dokulara tokluk 
(sertlik) ve esnek
lik kazandırıyor.

ZF'nin soğuk kızıl 
ötesi ışınları 
vücudun yumuşak 
dokularına tama
men girecek şek
ilde dizayn 
edilmiş.
Uygulama 
esnasında bant 
bağlama-çözme, 
kemer takma- 
çıkarma, jel 
sürme-silme gibi 
vakit kaybettiren 
işlemler olmadan, 
zayıflamaya giden 
yolda en kolay, en 
pratik, en 
kestirme, en hızlı, 
en etkili ve en 
başarılı yöntem. 
Zerofat'ın iki pan
eli vücudu sarıyor, 
yağ hücrelerini 
stimüle ediyor 
ve dengeliyor, 
ödemleri azaltıyor. 
Lenf ve kan drena
jını aktive ediyor, 
dokular arasında 
sıkışmış durgun 

sıvıların geri emili- 
mini ve dolaşım 
ile atılmasını 
sağlıyor.
Bacak ve ayak
ların daha kolay 
hareket etmesine 
yardımcı oluyor. 
Diğer sistemlerin 
aksine, kızıl ötesi 
sistem ve yürüme 
bandının hareketi 
drenaj etkisini 
iyileştiriyor ve art
tırıyor. Bölgesel 
kilo kaybını 
sağlıyor.
Zerofat'ta birkaç 
dakikalık yürüyüş 
bile kişinin ken
disini daha hafif 
hissetmesi için 
yeterli.
Seans sonunda 
yüzeysel dokular
da düzelme ve 
tokluk hissediliy
or, sonrasında 
kullanılan 
kozmetik ürünlerin 
daha iyi emildiği 

gözlemleniyor. 
Yazılı protokole 
göre uygu
landığında her
hangi bir yan etk
isi olmayan ürünü, 
sportif antrenman 
ve fitness için kul
lanmak da 
mümkün.
Soğuk kızıl ötesi 
ısının etkileri: 
Lokal kan 
dolaşımını arttırır. 
Anti-ödem etki 
yapar.
Sinir uçları 
geçici olarak uyu- 
tulduğu için ağrı 
kesici etkisi 
vardır.
Kızıl ötesi ışınlar, 
dokuya zarar vere
cek mikro organiz
maları ve bakteri
leri öldürür. 
Antikor üretimini 
arttırdığı için 
vücudun 
bağışıklık sistemi
ni güçlendirir.

PIRELLI’DE KAMPANYA Çocuklarda psikolojik sorunlar
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

KREDİ KARTINA
8 TAKSİT

12R 22.5 DH 03
HANKOOK LASTİKLER

440 YTL.
Diğer lastik ebatları hakkında bilgi için bize başvurun.
ÖZKAYA OTOMOTİV
L / m GEMLİK BAYİİ

■ I R ELLİ ^rfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK■ I n E LLI Td ; (0 224) 513 73 93 Fax , 514 40 44

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Ak, 
çocukların "yapma" 
denilene karşı aksi
ni davrandıklarını 
ve sorunların 
kızarak değil, 
çocuğun seviyesine 
inilerek çözülmesi 
gerektiğini söyledi. 
Trabzon Valiliği 
Konferans 
Salonu'nda bugün 
bir konferans veren 
Prof. Dr. İsmail Ak, 
çocuklarla yaşanıla
cak sıkıntıların 
konuşularak aşıla
cağını ifade ederek, 
"Çocuğu sıkmaya 
çalışırsanız daha 
fazlasını yapar. 
Çocuğa, bir 
davranışında 
'uğraşma, yapma' 

dediğiniz zaman bu 
defa başka 
meşguliyetler arar. 
Sıkıntılarını kızmak 
yerine konuşarak, 
gerekirse onun 
seviyesine inerek 
çözmeye çalışın. 
Yine de 
davranışlarında bir 
düzelme görünmüy
orsa, bu defa bir 
psikiyatra gitmede 
fayda var. Mutlaka 
okul öncesi 
eğitimine önem ver
ilmeli. Çocuğun 
oluşabilecek kişilik 
bozukluğu öncesi 
bu eğitimin önemi 
daha da ortaya çık
maktadır" dedi. 
Prof. Dr. Ak, ruhsal 
bozukluğu olanları 
aşağılama, 
hastalığını yüzüne 
vurma yerine onları 
anlamaya çalışmak 
gerektiğinin altını 
çizerek, gerekirse 

bu hastaları yalnız 
başına bırakılmanın 
uygun olacağını 
söyledi. "Bu tür 
hastalar genellikle 
bakımı zor olur, 
konuşma ilgisi aza
lır" diyen Ak, 
"Onları aşağılama 
yada hatalarını 
yüzüne vurma yer
ine onları anlamaya 
çalışmak gerekir. 
Bazen onlara 
yardım etmek iste
diğinizi söyleyin, 
ancak bu yardım, 
bazen hiçbir şey 
yapmamakta olur. 
Zaman zaman onları 
yalnız bırakmakta 
yarar var ancak 
kendine zarar ver
mek isterse onu 
gözleyin. Kendisine 
yardımcı olabile
ceğini söylerken, 
bunun cevabını bir
likte bulun" diye 
konuştu.
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Diş Umm pil noktalan Drö mantarlarına
İngiliz bilim 
adamları, dişleri 
uzun süre ve sert 
şekilde fırçalayarak 
daha çok bakteri 
öldürüldüğü 
inancının yanlış, diş
leri bu şekilde 
fırçalamanın zararlı 
olduğunu bildirdiler. 
Newcastle Üniver
sitesinde görevli 
bilim adamı Peter 
Heasman ve ekib
inin gönüllüler 
üzerinde 4 hafta 
süreyle yaptığı 
araştırmada, 2 
dakikayı aşan 
fırçalamanın daha 
çok bakteri 
öldürmediği tespit 
edildi.
Dişlerin sert şekilde 
fırçalanmasının diş 
minesine ve etine 
zarar verebileceğini

belirten Heasman, 
bakterilerin belirli 
bir süre içinde 
öldüğünü, dişlerin 
bu süreden daha 
uzun ve sert şekilde 
fırçalanmasının 
olumlu etkisinin 
bulunmadığını, hatta 
zararlı olabileceğini 
kaydetti.
Araştırmada 16 
değişik diş fırçalama 
kombinasyonunun 
etkisi incelendi. 30, 
60, 120 ve 180

saniye ile 75, 150, 
225 ve 300 gramlık 
basınçları kombine 
eden bilim adamları, 
gönüllülerin basınç 
ve süreyi ölçmek 
için bilgisayara bağlı 
diş fırçaları kul
landığını belirttiler. 
Her uygulamadan 
sonra diş plağının 
ne kadar temi
zlendiği ölçüldü. 
Araştırma sonucun
da, ideal sürenin 2 
dakika ve dişlere

uygulanan en uygun 
basıncın 150 gram 
olduğu ortaya çıktı. 
Sürenin kolaylıkla 
ölçülebileceğini 
kaydeden bilim 
adamları, basınç 
konusunda emin 
olmayan kişilere en 
uygun tekniği diş 
hekimlerinden 
öğrenmeyi, dişleri 
çok sert fırçalama- 
mayı, diş ipi kullan
mayı ve dişleri 
günde en az bir kez 
fırçalamayı önerdi. 
Bilim adamları, 
deneyin elektrikli diş 
fırçalarıyla 
yapıldığını, fakat 
sonucun normal diş 
fırçaları için de 
geçerli olduğunu 
söylediler.

dikkat!

. TUTKU 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA
GELİBOLU ■ ROBOTLAR

Rez. Tel: 513 64 06
, ATLAS SAKLAMBAÇ - GELİBOLU

SNENIASI'NDA n , . ,ınno
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

Nisan yağmurlarıyla birlikte doğada 
kendini göstermeye başlayan mantar
ların zehirli ve zehirsiz olanları birbirine 
çok benzediği için toplanıp yenmemesi 
gerektiği bildirildi.
Selçuk Üniversitesi Mantarcılık 
Araştırma ye Uygulama Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Celalettin Öztürk, batısın
dan doğusuna kadar farklı iklimlerin 
görüldüğü Türkiye'de yüzlerce tür man
tar yetiştiğini söyledi.
Doğa mantarlarının, zehirleme olasılığı
na karşı uzmana danışılmadan 
tüketilmemesi gerektiğini belirten 
Öztürk, gruplar halinde ya da ailece 
yapılan "mantar toplama keyfinin" de 
dikkat edilmemesi durumunda üzücü 
durumlarla sonuçlanabileceğini belirtti.

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberaöju-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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
51345 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 51345 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84 
544 30 60 

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

Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar •

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ

51312 95
51316 37
51316 37
51388 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
51417 00
513 10 79 
513 30 33

S13 14 26

3 MAYIS SALI
DEMİRİZ ECZANESİ
Semerciler Yokuşu

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2121 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Minikler korosuna alkışlar
Gemlik Belediyesi Sanat Ve Kültür Derneği Çocuk Korosu önceki gece Belediye Kültür 
Merkezi’nde unutulmaz bir konsere imza attı. Şef Mehmet Taşpınar’ın yönettiği konser, 
salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeni ile izlendi.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk 
Korosunun 
Belediye Kültür 
Merkezindeki kon
seri büyük beğeni 
topladı.
Küçük sanatçılar 
izleyicilerden bol 
bol alkış aldılar. 
Geçtiğimiz pazar 
günü akşamı Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
yıl sonu konserini 
şef Mehmet 
Taşpınar çalıştırdı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Kıdemli 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman
Cura'nın da izlediği 
Çocuk Korosu, 
büyük ilgi gördü. 
Belediye Kültür 
merkezi ilk kez bu 
denli yoğun ilgi ile 
karşılaştı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, yaptığı 
konuşmada, sanat 
ve Kültür 
Derneğinin çalış
malarını büyük ilgi 
ve beğeni ile 
izlediğini, takdirle 
karşıladığını söyle
di.
Baygül, izleyiciler
den küçük 
sanataçılar için 
alkış istedi.
Salon, küçük 
sanatçılar için 
alkışlarla çınladı. 
Aykent İlköğretim 

Okulu’nun sponsor
luğunda gerçek
leştirilen Çocuk 
Korosu hakkında 
katılımcılara bil- 
gileren Dernek 
Başkanı Edip Özer, 
Çocuk Korosunun 
8. yılını doldur
duğunu belirterek, 
“Bugüne kadar 
koromuzda 235 
çocuğa müzik eğiti
mi verildi. 2 yıllık 
devreler halinde 
yürütülen çalış
malarda, 
çalıştırıcımız şefimiz 
Mehmet Taşpınar’ın 
üstün gayretleri ile 
bu koro meydana 
gelmiştir.
Ekim ayında 50 kişi
lik yeni bir ekip 
kuracağız. Bu 
çocuklar gelecekte
Türk Sanat Müziği 
ve Halk Müziği 
koromuzu oluştura- 
caklar”dedi.
İlgi ile izlenen koro 
büyük beğeni 
toplarken, konser 
sonunda TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
foiklorçüleri 
çalıştırıcıları Arzu 
Özçelik gözeti
minde Bursa yöresi 
halk oyunlarını 
oynaldılar.
Konser bitimide 
koradaki öğren
cilere belge 
dağıtıldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise şef 
Mehmet Taşpınar’ı 

Gemlik Sanat ve Kültür Derneği Çocuk Korosu yıl sonu konserinde büyük beğeni topladı. 
Şef ve Çalıştırıcı Mehmet Taşpınar ve öğrencileri toplu halde görülüyorlar.

Kaymakam Mehmet Baygül şef ve koroyu 
hazırlayan Mehmet Taşpınar’ı çalışmaların
dan dolayı kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, korodaki 
öğrencilere katliam belgelerini verirken 
görülüyor.

kutlayarak bir 
buket çiçek 
sundu.

Koroyu konsere hazırlayan ve yöneten Mehmet Taşpınar çocuk 
müzisyenlerle birlikte konserde saz çatlarken görülüyor.

Garnizon Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Selami Saruhan da öğren
cilere katılım belgelerini dağıttı. Ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Haçin
Rabıta ekipleri pazarcı esnafının bulundukları yeri aşması üzerine çareyi yerleri ölçmekte buldu.

Bugün 5. sayfamızda

Pazar yerleri ölçülüyor
Belediye zabıta ekipleri salı pazarında sürdürdüğü denetimlere bu kez kiralanan işyerlerinin alanlarını ölçerek 
devam ediyor. Dün, zabıta görevlileri çelik metre ile işyerlerini ölçtü . Fazla yer işgal edenler uyarıldı. Haberi 4’de

CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek İş Güvenliği Haftası nedeniyle çalışma yaşamını değerlendirdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sözcüklerin kullanımı..
AKP İktidarı zaman zaman devletin üst 

düzey kurumlarıyla çatışmaya giriyor.
Bu kimi zaman bu Anayasa Mahkemesi 

oluyor, kimi zaman Yargıtay, kimi zaman 
YÖK..

Hukuk devletinde güçlerin ayrılığı ilkesi 
çok önemlidir.

Mutlakiyetlerde başta bulunan kral, 
padişah, şeh ne derseniz deyin, mutlak 
hükmedendir.

Yargı da odur, yasa da odur..
Ama, demokrasilerde kuvvetler ayrılığı 

ilkesi geçerlidir.
İktidar, yargıya hükmedemez.
Yasaları çıkır, ama uygulayıcısı değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

veya Başbakan zaman zaman devletin 
kurumlan ve bunların başındakilerle 
çatışıyorlar..

Yönetenler istiyor ki, bizi halk seçti, 
öyleyse, biz ne istersek onu yaparız.

Demokratik sistemde böyle bir keyfiyet 
söz konusu olamaz.

Kafası esen “Anayasa Mahkemesini 
isteresek kaldırız” diyemez.

Anayasa’yı değiştiriz deseler, anlarım.
Devletin ali makamını işgal edenler, ağız 

larından çıkan sözcüleri dikkatli kullan
malılar. Yoksa zor durumdra kalabilirler.

CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
çalışma 
yaşamının 
bireyler üzerinde 
oluşturduğu 
bedensel, ruhsal 
ve sosyal 
tehlikeleri düşün
mek gerektiğini 
hatırlatarak, 
Türkiye de çocuk
ların çalışma 
yaşımına erken 
atılmalarının yok
sulluktan kay
naklandığını 
söyledi.

Erdem, çalışma 
yaşamında işçi 
sağlığı ve iş 
güvenliğinin 
önemli olduğunu 
belirterek, "Küçük 
ve orta boy işlet
melerde çocuk, 
genç ve kadın 
işçi çalıştırılması 
yaygınlaşmıştır. 
Bunun için tüm 
çalışanlar sosyal 
güvenlik şem
siyesi altına alın
malıdır." dedi.

Seyfettin 
Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de
CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, çalışan
ların yaşam kalitelerinin arttırılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Zübeyde Hanım Anaokulu 4-6 yaş grubu 
öğrencileri yıl sonu sergisini dans ederek açtılar.

Güller açtı, kelebekler dans etti
Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nda öğrenim 
gören 4-6 yaşlarındaki 
öğrenciler, yıl sonunun 
yaklaşması nedeniyle 
Belediye Sergi. 
Salonu’nda yıl sonu 
sergisi açtılar.

Haberi sayfa 5’de

Açığa 
alınan 
doktor 
göreve 

iade edildi
Bir süre önce bir ölüm 
raporu isteyen bir 
kişiden para istediği 
iddia edilen Doktor 
F.D. ifadesi alınınca 
görevine iade edildi.

Hab. 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Vicdanca

Muktedir iktidar...
"Gemi azıya almak.."
"Ağzından çıkanı kulağı duymamak.."
Bu deyimleri bana TBMM'nin "Muktedir" Başkam'mn 

"gerekirse Anayasa Mahkemesi'ni kapatırız.
Meclis'in çok büyük yetkileri vardır.
Meclis sadece kadını erkek, erkeği kadın yapamaz. Onun 

dışında herşeyi yapar" demeci anımsattı.
Demek ki meclisimizde çoğunluğu elinde bulunduran siyasal 

otorite önüne çıkan engelleri sayısal gücünü kullanarak aşa
bilecek.

Halk egemenliğini halkın yararına değil de, iktidarı elinde 
bulunduran siyasal otoritenin düşünsel emelleri uğruna kullan
mak herhalde böyle bir şey olsa gerek.

"İsterseniz siz hilafeti bile geri getirebilirsiniz"
"Odunu koysam milletvekili seçtiririm" diyen zihniyetlerle 

yönetilen bu ülkede şimdiki iktidarın da yukarıda belirtilen söz
leri sarfetmesi çok da şaşırtıcı değil.

Ama gerçek olan bir şey var ki, o da; Türkiye Cumhuriyeti 
çok sağlam temellerle kurulmuştur.

İmanla, inançla, azimle, ısrarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 
yurdunu, milletini canından çok seven yurttaşları sayesinde 
ilelebete kadar da payidar kalacaktır.

Benim kuşkum yok.
Kimsenin de olmasın.
Çünkü, bu ülke çok muktedir iktidarlar gördü.
Ne var ki tarihin tozlu yaprakları elde ettiği sayısal çoğun

lukla sistemi değiştireceğini sananların başına gelenlerle dolu.
Onun için, kim olursa olsun hiç kimse ya da güç milletin 

üzerinde değildir.
Ve bu millet hiç bir zaman ümmete dönüşmeyecektir.
Bir Mayıs.. Bir Mayıs.. İşçinin Emekçinin Bayramı..
Biz de her şey yukarıdan aşağıya doğru yapılandığı için ne 

■ŞÇİ işçiliğini, ne sendika sendikahğım, ne de işveren işveren
liğini biliyor.

Tarafların tümü de pastadan payı kendi istediği biçimde 
almak istiyor.

O zaman da kargaşa yaşanıyor..Hakça paylaşım gerçek
leşmiyor.

Dolayısıyla işçinin kutlamak istediği bayram da "bazı özel 
durumlarda" amacının dışına çıkabiliyor.

Çok şükür, bu kez korkulanlar olmadı.
Varsayımlar üzerine kurgulanan senaryolar gerçeğe 

dönüşmedi.
Binlerinin ekmeğine yağ sürülmedi.
1 Mayıs İşçi Bayramı adına layık bir biçimde kutlandı..
Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da ve Türkiye'nin işçi 

yoğunluıklu diğer illerinde bir bahar coşkusu içinde kutlanan 
bayramda bu kez itiş kakış, kavga gürültü olmadı.

Bahar coşkusuna gölge düşürecek bir iki girişim olduysa da 
polisin ve tören düzenleyicilerinin sağduyulu yaklaşımlarıyla 
gerginliğe yolaçmadan önlendi.

Demek ki istenince oluyor.
Önemli olan tansiyonu yükseltmemek..
Olağanı olağanüstü bir havaya sokmamak,üretenden kork

mamak gerek.
Çünkü toplumsal kaynakları işleyen ve yaşamsal kaynak 

haline dönüştürenin insan olduğu gerçeğini hiç bir zaman akıl
dan çıkarmamak gerekiyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Yosun kasabamın Kaymakamı’na....

- Vatandaşa bugün git yarın gel denmeyecek
- İmza defterleri düzgün tutulacak.
- Çalıştıkları yeri ‘Dingonun Ahırı’ zannedenler var.
- Benim yetkilerimi kullanan daire müdürleri var.
- Bazı görevliler, vatandaşlar arasında ayrıcalık yapıyor.
- Proje üretmeliyiz.
- Personeline söz geçiremeyen yöneticileri var.
- Hata yapanı kesinlikle af etmem.
- Böyle halk kütüphanesi olmaz, sanki cezaevi.
Altı ay önce Çeşme Kaymakamlığından yosun ilçemize 

atanan Mehmet Baygül, devlet daireleri müdürleri ve amir
leriyle yaptığı toplantısında bu sözlerin altını çizmiş..

Yosun kasabamın yosun gazetesi Körfez’de öyle diyor..
Helal olsun...
Yosun kasabamın Kaymakam’ı sizinle tanışmak istiyorum.
Yosun kasabamın sohbetinde demlenmek yani..
O kasaba bir zamanlar yosun kokardı, denizinde 

yüzülürdü, herkes birbirini tanırdı, bürokrat - vatandaş 
ayrımı olmazdı, çay bahçelerinde yosun kokusunda demle
ndirdi, sıcak sohbetlerle..

Sonra yetkili kişiler geldi, yetkilerini dingonun ahırı gibi 
kullandı..

Adamına göre, kendine göre icraat..
Türkiye’nin fotoğrafı yaaa..
1950’lerden bu yana çekilen fotoğrafta onlar..
Ve yosun kentime geliverdiniz, Türkiye’nin bürokrat 

fotoğrafı içinden..
Ve köylerimi gezdiniz, eğitim - sağlık - yatırım - üretim 

çalışmalarına açık davet verdiniz...
Sayın Kaymakam, sizin emekliliğinize daha var mı?
Sizin bu kaçıncı görev yeriniz?
Kaç yıldır bu işte görevlisiniz?
Merakımı bağışlayın... Yüreği ile iş yapanlara hasretiz!..
Kasalar ve yasalar ile vicdanlarını yok edenler öyle doğur

ganlaştı ki, son yıllarda!!!
Ülkemin insan manzaralarındaki insanları da o vicdanı 

arayıp duruyor...
Gemlik’de papatyalar kalmadı, ama ben sizi papatya 

demeti ile ziyaret etmek istiyorum..
Tarihi siz veriniz, ben yanıbaşınızda biterim..
Zira , yosun kokusuna hasret bir anne, bir yazar olarak 

kasabama hizmet için gelen Kaymakam’ı tanımak isterim...
Halkla içice...
Şimdiden duyar gibi oluyorum;
Gemliğimde bir Kaymakam var ki...
Ama bu sözler Gemliğim de bir kaymakam var dı ki... 

olmasın!..
Korkarım...
Çalışan, üreten insanın önünde engeller de çoktur..

Yanıbaşınızdadır o engeller..
Uzaktan gelmez ...
Ve de ...
-Devletin malını kendi malımız gibi kullanmayız.. 

Sözleriniz..
Kasabamı yüreğinle gören Kaymakam, eğer bu sözleriniz 

yaşama imza atarsa..
Yosun kokulu kalemimle yanınızdayım..
Kolay gelsin yosun kasabasının Kaymakam’ına..
Sevgilerle...
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CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, çalışma yaşamının bireyler üzerinde oluşturduğu bedensel, ruhsal ve 
/ sosyal tehlikeleri düşünmek gerektiğini hatırlatarak, Türkiye de çocukların çalışma yaşımına erken atıl

malarının yoksulluktan kaynaklandığını söyledi. Erdem, çalışma yaşamında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
ı önemli olduğunu belirterek,”Küçük ve orta boy işletmelerde çocuk, genç ve kadın işçi çalıştırılması 
' yaygınlaşmıştır. Bunun için tüm çalışanlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.” dedi.

- Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, yayın
ladığı basın açık
lamasında işçi 
sağlığı ve iş 
güvenliği 
konusunda öneri 
lerde bulundu. 
İş Güvenliği 
Haftası nedeniyle 
İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
tarafından yapılan 
açıklamada, çalış
ma yaşamının 

* - bireyler üzerinde 
oluşturduğu, 
bedensel, ruhsal 
ve sosyal 
tehlikeleri düşün
mek gerektiği, 
insanı çevresi ile 
bir bütün olarak 
gören sosyal 
hekimlik yaklaşımı 
ile bu yaklaşımın 
olmazsa olmaz 
koşulu olduğu 
ifade edildi. 
Yaşam koşulların
daki yoksunluk
ların ülkemizde

' çocukların çalış
ma yaşamına 
erken yaşta atıl

masının da neden
lerini oluştur
duğunu belirten 
Akyürek, "Öte 
yandan çocuk 
çalışması ile işçi 
sağlığı iş güven
liğindeki yetersiz
likler, birbiriyle 
etkileşim ve eşza
manlılık içindedir. 
Her şeyden önce 
Türkiye'nin konu
munu belirlemesi 
açısından bundan 
tam 112 yıl önce 
Rusya dışında 17 
Avrupa devleti 
tarafından kabul 
edilen Berlin 
Konferansı 
sonuçlarına göz 
atalım.
İş sağlığı güven
liğinin de içinde 
olduğu 4 temel 
önceliği kabul 
etmiştir.
Bu önceliklerden 
geri kalan üçü de 
iş sağlığı güven
liği ile bağlantı 
kurabileceğimiz 
çağdaş olmanın 
temel yapı 
taşlarıdır.
Çocukların

çalıştırılmaması, 
Sosyal güvenliğin 
sağlanması, çalış
ma süreleri 
tehlikeleri görmek 
istediğininin 
kısaltılması gibi 
ne yazık ki, bu 
gün ülkemizdeki 
verilere baktığımız 
zaman bu dört 
temel yapı taşının 
da yeterli düzeyde 
sağlanamadığını 
görmekteyiz. 
İşçi sağlığı ve 
güvenliği alanın

daki sorunlar, 
son yıllarda 
özelleştirmeler, 
taşeronlaşma, 
küçük ve orta boy 
işletmelerde 
çocuk, genç ve 
kadın işçi çalış
masının yaygın
laşmasıyla daha 
da artmıştır. 
Bu hafta 
dolayısıyla CHP 
Gemlik İlçe 
Örgütü olarak, 
işçi sağlığı ve iş 
güvenliği

konusundaki 
çözüm önerileri 
miz şunlardır: 
Uluslararası norm
lar dikkate alı
narak, tek bir işçi 
sağlığı yasası 
hayata geçirilme
lidir.
Tüm çalışanlar 
sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına 
alınmalıdır.
Devlet kaçak işçi
likle mücadele 
etmeli, sigortasız 
ve sendikasız

çalıştırma önlen
meli.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı ve SSK, 
müfettiş sayısını 
artırmalı.
Okullarda televiz 
yon aracılığıyla 
ve iş başında işçi 
sağlığı ve iş 
güvenliği eğitimi 
yapılmalıdır. 
Denetimler etkin 
olmalı, cezalar 
caydırıcı olacak 
biçimde yeniden 
düzenlenmelidir." 
dedi.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak 
isteklerinin 
çalışanların 
yaşam 
kalitelerinin art
tırılması olduğunu 
söyleyen Akyürek, 
işletmelerin üre
time devam edip 
ayakta kalması ve 
ülkenin verimlilik 
düzeyinin yük
seltilmesi gerek
tiğini belirtti.

I ■

Arö alınan Mm görevine Mü
Yakını ölen bir 
kişinin yakınının 
ölüm raporu 
almak için başvur
duğu
1 nolu Sağlık 
Ocağı Hekimi F. D. 
nin özel bir polik
liniğe 100 YTL 
bırakmasını 
istemesi üzerinine

vatandaşın 
şikayeti sonucu 
hakkında açılan 
soruşturmanın 
sağlıklı yürütülme
si bakımından İlçe 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
tarafından açığa 
alınmıştı.
Yaklaşık bir haf

tadır görevine 
gidemiyen 
doktor F. D 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından oluştu
rulan 
kurula ifade 
verdikten sonra 
görevine döndü. 
Soruşturmanın

devam ettiğini 
bildiren ilgililer, 
iddia sahiplerinin 
de ifadesine 
başvurulduktan 
sonra gerekli 
kararın Devlet 
Memurları 
Yasasına göre 
verileceğini 
söyledi.

Mertse
Önemli olan görmek
Başbakan, “AB içinde 
Türkiye’yi bölmeye yönelik gir
işimler olduğunu” söylemiş. 
İçerinden görünmüyor olacak 
ki.
Kuzey’den kuşbakışı bakmakla 
ancak görebilmiş.
Önemli olan görmek, anlaya
bilmek.
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Zabıta ekipleri pazarcı esnafının bulundukları yeri aşması üzerine çareyi yerleri ölçmekte buldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Pazar yerinde 
denetimlerini 
sürdüren Zabıta 
ekipleri pazarcı 
esnafının bulun
dukları yeri aşması 
üzerine çareyi yer
leri ölçmekte 
buldu.
Dün yapılan dene

timlerde 
Belediyenin tahsis 
ettiği yerleri aşan 
esnaf ikaz edildi. 
Pazar yeri içinde 
ise bir taraftan 
zabıta denetimleri 
yapılırken öte yan
dan zabıtanın 
geçmesini 
bekleyen seyyarlar 
yine araları doldur

maya başladı. 
Pazar içinde 
serbestçe dilenen 
ve vatandaşlara 
duygu sömürüsü 
yapan dilenciler 
ise işlerini 
rahatlıkla 
sürdürmeye 
devam ediyorlar. 
İlçe pazarına 
çeki düzen ver
mekte kararlı olan 
zabıta ekipleri, 
kendilerine 
hakarette bulunan 
pazarcı esnafının 
yerini ise iptal 
ettiler.
Demir parmaklıkla 
kapatılan Pazar 
yerine hiçbir 
esnafın tezgah 
açmasına müsaade 
edilmedi.
Pazarcılar arasında 
en çok ihlal 
yapılan fazla yer 
işgal etmelere ise

Pazarcılar arasında en çok ihlal yapılan fazla yer işgal
etmelere zabıta artık göz yummuyor.

zabıta artık göz 
yummuyor.
Ellerinde ölçü alet
leri ile tezgah boy
larını ölçen ekipler, 
fazla yer işgal 

edenleri ikaz ediy
orlar.
Pazar içinde zabıta 
ekipleri ile adeta 
köşe kapmaca 
oynayan seyyarlar 

ise zabıtanın 
geçmesini bekleyip 
yeniden ortaya 
çıkıp satışlarına 
devam etme yo
lunu buluyorlar.

“Gönüllü trafik m jfettişi olalım”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Trafik Haftası 
nedeniyle basın 
açıklaması yapan 
AKP Gençlik Kolları 
başkanı Gencay 
Yılmaz, üzerlerine 
deşecek görevi her 
zaman yapmaya 
hazır olduklarını 
söyleyerek, 
""Kurallara 
uymayanları ikaz 
edip birer gönüllü 
trafik müfettişi 
olalım" dedi.
Bilim ve teknolo
jinin gün geçtikçe 
gelişimi, kuşkusuz 
ulaşım alanında da 
en ileri düzeyde 
sürdüğünü ifade 
eden yılmaz, 
"Kırsal kesimden 
göç, kentlerde 
nüfus artışını da 
beraber getirmiştir. 
Kentlerde nüfus 
artışına paralel 

olarak taşıt sayısı 
da gün geçtikçe 
artmış Trafik 
canavarı da gün
deme gelmiştir" 
dedi.
Cumhuriyet sonrası 
ülkemizde "Ulaşım 
milli politikası" 
gereği demir yol
larına ağırlık veril
erek yurdun demir 
ağlarıyla 
örüldüğünü hatırla
tan Yılmaz, "1950 
yılından itibaren 
karayollarına ağırlık 
verilerek petrol ve 
taşıt tüketimi 
hızlanmış, 
ekonomimiz ve 
ulaşımımız dışarı 
bağlı hale gelmiştir. 
50 yıllık bir ulaşım 
politikasının olma
ması trafik canavarı 
gibi bir ucube 
yaratmıştır. Her yıl 
binlerce insanımız 
kendi yarattığımız 

bu canavara kur
ban gitmektedir. Bu 
canavara dur 
demenin zamanı 
gelmiştir ve 
geçmiştir.
ABD ve Avrupa 
ülkeleri trafik soru
nunu çözmek için 
demir yolları ve 
raylı sistemlere 
ağırlık vermiştir. Bu 
sorunu çözmek için 
Avrupa ülkelerinin 
katılımıyla trafik 
konseyi kurulmuş
tur. Merkezi Paris'te 
olan bu konsey 
belli aralıklarla 
toplanarak trafik 
sorunlarına çözüm 
aranmaktadır. İşte 
trafik haftası da bu 
çözüm arayışları 
arasında doğmuş
tur. Mayıs ayının ilk 
haftasında kutlanan 
trafik haftasıyla 
halkın bilinçlen
mesi amaçlanmak

tadır.
AK Parti Gençlik 
Kolları olarak bu 
önemli haftada 
yayalara ve 
sürücülere hitap 
eden broşürleri 
dağıtarak üzerim
ize düşen bu göre
vi yapma arzusun
dayız. Sevgili yay
alar, Bursa'mız da 
2002 yılında trafik 
kazalarında ölen 30 
kişiden 22'si yay
alardır. Yaya ölüm
lerinin olduğu nok
talarda yaya geçit
lerinin alt ve üst 
geçitlerinin kullanıl
madığı tespit 
edilmiştir. Ülkem
izde meydana 
gelen yüz binlerce 
trafik kazasında 
binlerce insanın 
hayatını kaybettiği, 
yüz binlerce 
insanın yaralandığı 
ve sakat kaldığı ve

3 katrilyon civarın
da milli servet 
kaybı olduğu bilin
mektedir.
AK Parti Gençliği 
olarak biz diyoruz 
ki; ülkesini, 
toplumunu, ailesini 
seven insan kendi
ni seven insandır. 
Bilgi ve tedbir 
trafiğin temelidir. 
Yayalara, özellikle 
de çocuklara itina 
edelim. Soruna 

değil, çözüme ortak 
olalım. Trafik kural
larına uyalım trafik 
kurallarına 
uymayanları 
Alo Trafik 154 hat
tını arayarak 
bildirip birer gönül
lü trafik müfettişi 
olalım. Herkesin 
canı tatlıysa 
canımızı koruyalım 
ve trafik kurallarına 
uyalım." çağrısında 
bulundu.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nabağlıZiibeyde Hanım Anaokulu 4-6 yaş grubu öğrencileri yıl sonu sergisini dans ederek açtılar.

Güller açtı, kelebekler dans etti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanhğı'na bağlı 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu 4-6 yaş 
grubu öğrencileri 
öğretmenleriyle bir
likte hazırladıkları 
yıl sonu sergisini 
kelebekler gibi 
dans ederek açtılar. 
Belediye Sergi 
Salonunda hazır
lanan serginin 
açılış kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 
kestiler.
4-6 yaş gurubu 
öğrencilerinin mo
dern dans gösterisi 
izleyenler tarafın
dan alkışlandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile okul 
müdürlerinin de 
katıldığı el işi ker
mesinde Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
öğrencileri öğret
menleri nezaretinde 

yıl içinde artık 
materyallerden 
ürettikleri ürünleri 
velilerine 
sergilediler.
8 sınıftan oluşan 
etkinliklerde 4-5 yaş 
grubu Papatyalar 
sınıfı, 4-5 yaş grubu 
Mutlu Şirinler 
grubu, 5-6 yaş 
grubu Mutlu Şirinler 
grubu ile 6 yaş 
grubuna ait Çiçek
ler sınıfı, Kelebekler 
sınıfı, Mutlu 
Ceylanlar sıryfı, 
yıldızlar sınıfı ve 
güller sınıfı diye 
ayrılan öğrenciler 
hazırladıkları 
şovlarla büyük
lerinden tam not 
aldılar.
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Müdürü 
Pervin Unurlu, 
sınıflara ayrılan 
grupların kendiler
ine taktıkları isim
lerle açtıkları 
sergiyi tüm 
Gemlik halkının 
görmesi gerektiğini 
söyledi.

HAÇİN =
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dündem devam..
Babam geldi, demiştim. Ceviz dizisini yere fır

latıp koştum. Naime de kalktı, küçük kardeşim de, 
halamın çocukları da fırladılar...

- İsmail nerede?
- Buranlardaydı!... İşte geliyol...
Ağaçların arasında göründü ağabeyim. Sarı 

saçlı, sarı tenli, ince yüzlü, uzun boylu... Yanında 
Hüsnü dayım var.

Geldiği gibi gitti babam... Ağabeyimi de aldı 
yanına, Hüsnü dayımı da aldı.

- Ben de geleyim mi?
- Otur, anayın, bacılarıyın yanında!.„
- İş var, dedin del...
- Erkek işi... Çoluk, çocuğa göre değil...
Oturdum yerime... Annam, halam usul usul 

konuşuyorlar. Gündelikçi kadınlar kendi aralarında 
fısıldaştılar... Bayka da bir şey oylmadı. Yine eller
imizde yorgan iğneleri, uçlarında kalın iplikler. 
Cevizleri birbiri ardına geçiriyorlar iplere. İğne bir 
yandan giriyor, bir yandan çıkıyor. Boşa giden, 
yaralanan ceviz kalmıyor ortada. Hemen küçük bir 
el yumaklanıyor, derleyip, topluyor ortalığı... Kaç 
kez bile bile parçaladığımı bilirim ceviz içlerini.

Gün karardı. Toplandık peynir, ekmek, reçel... 
Yedik akşam yemeğimizi. Yatmağa çıktık sonra. 
Bağ evinin tek penceresinden bakıyorum. Hiç 
unutamam o geceyi. Gökyüzü kıpkızıl.

■ Aneyl Hacın yanıyol
* Sus, ses etme! diyor annem dışarıdan.
* Evimiz, neyimiz yanıyo aneyl...

- Bi şey yok! Baban, ağbeyin, dayın hep 
oradalar!...

Ötekiler uyudular, Naime ile ikimiz bir zaman 
kaldık pencerenin önünde. Besbelli babam onun 
için geldi zamansız. Ağabeyimi, dayımı onun için 
götürdü. Anlıyorum... Naime kıkırdıyor yanı başım
da, benim içim titriyor... Gökyüzü sarı, turuncu ve 
de kızıl... Bu bana korku ile karışık bir heyecan, bir 
haz veriyor.

O gecenin bir de sabahı var. Naime ile etele 
tutuşup düşeriz Haçin yollarına. Zekiye’yi ve hala
mın kızlarını almadık. İstemediler de... Onlar daha 
bebe... Onlar ne bilir... Bağ yollarında koşuyoruz. 
Bizim gibiler dolu ortalıkta, bizden büyükleri var, 
gidenler var Haçin’e doğru, Haçin’den gelenler var. 
Gülüşenler, fısıldaşanlar, bağrışanlar... Evimizi 
gördüm içim rahatladı. Yanık, yıkık yok hiç bir 
yanında. Bizim mahalle olduğu gibi duruyor. 
Prostestan mektebinin oraya dek her şey eskisi 
gibi duruyor. Ordan ötesi yok. O güzelim evler 
yerle bir olmuş. Kara isli duvarlar, toprak üstüne 
dökülmüş kiremitler, taş parçaları... Ucun ucun 
hala tüten kara kalaslar... Bez kokusu yanık 
yanık... Ağaçlar bile kül olmuş. Çoluk, çocuk dolu 
yangın yerleri... Herkesin elinde bir değnek, 
herkes külleri karıştırıyor. Naime renkli cam 
parçalarına yumuldu, üstü resimli birkaç kırık 
tabak buldu. Ben bir zaman bakındım oraya, 
buraya. Neden bilmiyorum, içimde bir burukluk 
var.

- Yürü, kız, gidekl...
- Evcik düzüyoml...
- Gavur malıylan ev düzülmez!..
Sofada, oda kapısının önünde Faik bunları 

düşünüyor. Yerde çiviler boy boy... Naime ve öteki 
çocuklar aşağıda koşuşuyorlar. O biliyor kimlerin 
geleceğini... Şu kapının arkasında annesi, babası 
var. Mırıldanıyorlar, arada yükseliyor sesleri, sonra 

kesiliyor. Sobada yanan tahta parçalarının 
çıtırtılarını işitiyor Faik. Annesinin söyledikleri 
seçilmez duyuluyor... Daha çok korkuyor o 
zaman...

Mürsel efendi pastiska örtülü sekiye uzanmış, 
başının altında işlemeli bir yastık, elleri en
sesinde... Çizgili gecelik entarisi var üztünde. 
Karısı takım esvapları çiviye takıyor. Sarığı konsol
un üstünde. Soba çıtır çıtır yanıyor.

- Neredeyse başlarlar gelmeye...
Her cümlenin ardında birkaç dakikalık sesizlik 

oluyor... Gözler dalgın, düşünceli.
- Ne olacak dersin Mürsel efendi?
- Olacağı... Eskiden neyse o...
- Esikisi gibi olur mu ola?
Bir pencerinin kafesi yukarı kalkmış, Mürsel 

efendi doğruldu., kolunu ot yastığa dayadı, elleni 
de çenesine... Bir zaman dışarı baktı dalgın gözler
le. Karşı tepeler canlanmış bile... Erikler çiçek 
açmış. Toprak yeşermiş. Manastırın taş duvarlarını 
seyrediyor Mürsel efendi. Dört yıl. Dört koca yıl 
geçti aradan. Manastır bahçelerini Mehmet efendi 
kullanıyor dört yıldır. Kayalıoğulların Mehmet efen
di... İçinin de öte berisini götürdü diyorlar. Evinde 
manastırın şamdanları, eskisinde, manastırın kil
imleri dururmuş, öyle söylüyorlar... Gözü ile gör
müş değil Mürsel efendi. Kadın sözü, onun, bunun 
sözü. Herkesin evinde yok mu birşeyler? Gidenin 
bir gün döneceğini kim düşündü... “Gavur gitti, 
malı helal!” Köylüsü, kentlisi, dağlısı, hayırlısı 
üşüşüverdiler... Ermeni mahallelerini bir uçtan 
ateşe verdiler yağmadan sonra. Yerlisi de 
olmasaydı içinde, bir işaret kalmayacaktı koca 
Haçin’den... Sabaha dek çabaladılar o gece o 
yangını söndürmek için... Şimdi gel de anlat 
gavurlara olanları!.. Bunları düşünüyon Mürsel 
efendi, yoksa Ermeninin gelişi önemli değil onun 
İçin.

DEVAMI YARIN...
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Iran, Saddam’ı
öldiirtecek mi?

Uluslararası Af
örgütünden suçlama

İran, desteklediği 
Iraklı siyasetçilerin 
Irak’ın devrik lideri 
Saddam Hüseyin’i 
kaldığı cezaevinde 
öldürtmeyi plan
ladığı yolundaki 
iddiayı yalanladı. 
İran Dışişleri 
Bakanlığı sözcüsü 
Hamid Rıza Asefi, 
Saddam’ın Ürdünlü 
avukatı Ziyad El 
Hasavne’nin 
"Hazım El Ubeydi 
adlı eski bir Iraklı 
hükümet yetkil
isinin, Saddam 
Hüseyin’in savun
ma ekibini, 
’Saddam’ı öldürme
den önce özel 
muhafızı olarak 
görev yapacak 
birinin İran’da eği-
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tilmekte olduğu 
yolunda uyardığı" 
iddiasının doğru 
olmadığını söyledi. 
Asefi, "Saddam 
uzun zamandır ölü. 
Öldürülmesine 
gerek yok" diyerek, 
İran’ın bu tür iddi
aları "saçma" 
olarak nite
lendirdiğini belirtti. 

Iraklı ulusal güven
lik danışmanı 
Muvaffak El Rubai 
de bu iddiaların, 
Saddam Hüseyin’in 
başka bir ülkeye 
gönderilerek ulus
lararası 
mahkemede 
yargılanması için 
ortaya atıldığı 
görüşünü savundu. 

Uluslararası Af 
Örgütü, Türkiye'de 
devlet yetkilileri 
tarafından insan 
hakları savunucu
larına yönelik taciz
lerin sürdüğünü 
iddia etti.
Avrupa ve Orta 
Asya'da insan hak
ları için çalışan kişi
lerin taciz edildiğini, 
işkence yapılıp 
gözaltına alındığını 
belirten Uluslararası 
Af Örgütü, bu ihlal
lerin Rusya 
Federasyonu, 
Belarus, 
Türkmenistan ve 
Türkiye'de gerçek
leştiğini savundu. 
Türkiye'de son 
zamanlarda yapılan 
anayasal ve hukuki 
reformlara karşın, 
insan hakları 
savunucularının 
hala tacizlere hedef 
olduğunu vurgu
layan Uluslararası 
Af Örgütü raporun
da, "Türkiye'de 
insan hakları 
savunucularının 
faaliyetleri, fikir 
özgürlüğü ve 
toplantı yapma gir
işimleri çok sayıda 
yasa ile kısıtlanmak-

Türk-Alman ekonomi kongresi başlıyor
Avrupa Birliği ile 
yapılacak üyelik 
müzakerelerinin 
başlama tarihinin 
yaklaşmasıyla ve 
kısmen buna bağlı 
olarak ekonomik, 
politik ve sosyal 
etkenlerin gelişme
siyle beraber, 
Türkiye'nin bir 
yatırım bölgesi 
olarak önemi ve caz
ibesi de her geçen 
gün artmakta.
Yarın İstanbul'da 
başlayacak olan 
Türk -Alman 
Ekonomi Kongresi 
vesilesiyle, 
Türkiye'deki yabancı 
yatırımlarla ilgili bir 
açıklama yapan 
Türkiye Araştırmalar 
Merkezi (TAM) Vakfı 
Direktörü Prof. Dr. 
Faruk Şen,

tadır. Polis şefleri, 
valiler ve savcılar 
gibi çok sayıda 
yerel yetkili insan 
hakları savunucu
larını hala devletin 
düşmanı olarak 
görmeye devam 
ediyor" denildi.12 
İHD ÜYESİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 
İnsan Hakları 
Derneği (İHD) gibi 
kuruluşlarını 
üyelerinin tehdit 
edilip, gözaltına 
alındığını, işkenc
eye maruz bırakılıp, 
kaçırıldığını ve hatta 
öldürüldüğünü ifade 
eden Uluslararası Af 
Örgütü, 1991 yılın
dan bu yana en az 
12 İnsan Hakları 
Derneği üyesinin 
cinayete kurban git-

"Geçtiğimiz 
dönemde Türkiye'de 
gerçekleştirilen 
reformlar, birçok 
yabancı yatırımcı 
için cazip yatırım 
olanaklarını da 
beraberinde getirmiş 
oldu" diye konuştu. 
Büyük ve orta ölçek
li Alman işletmeler
ine bakıldığında, 
özellikle 
Almanya'nın toplam 
ihracat ve ithalatının 
%25'ini gerçek
leştiren orta ölçekli 
işletmelerden 
yabancı ortaklarla 
işbirliği yapanların 
oranı %10'u 
geçmemekte. Orta 
ölçekli Alman işlet
melerinin bu tutucu 
yapılarına karşın, 
Türkiye'ye gelecek 
direkt yabancı 

tiğini belirtti. 
Bu cinayet 
vakalarını çoğunda 
suçluların hiç belir
lenemediğini kayde
den Uluslararası Af 
Örgütü, bazı 
cinayetlerde Türk 
güvenlik güçlerinin 
parmağı olduğuna 
dair güçlü veriler 
bulunduğuna da 
işaret etti.
TÜRK İNTİKAM 
TUGAYI İZLERİ 
Örgüt, Türkiye ile 
ilgili örneklerde de 
İnsan Hakları 
Derneği üyesi olan 
Eren Keskin, Şaban 
Dayanan ve Doğan 
Genç'in Türk 
İntikam Tugayı adlı 
bir örgüt tarafından 
ölümle tehdit 
edildiğini kaydetti.

yatırımlar konusun
da olumlu konuşan 
Prof. Şen, "2005 yılı
na göre, değiştirilen 
kanunlar itibariyle 
Türkiye'ye gelecek 
yabancı yatırımlar 
konusunda çok 
büyük bir artış bek
lemekteyiz. 2004 yılı 
Haziran ayında par
lamentodan geçen 
ve yabancı direkt 
yatırımlar için 
kolaylıklar sağlayan 
kanuna göre, 
Türkiye'de yapılacak 
yabancı yatırımların 
kanunlar önünde 
yerli yatırımlarla eşit 
görülmesi, yani iki
sine de aynı 
muamele yapılması 
sağlanacak ve 
böylece, Avrupa 
standartlarına uyum 
gösterilecektir. Dedi.
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■miOUNLUK SİYASİ OAZİTBBH

İlkbahar yağmurları
devam edecek

İste TCK değişikliği
Halen devam eden 
yağışlı hava bugün 
yurdun doğusuna 
kayıyor, cuma günü 
ülkemizi terk ediyor. 
Ancak cuma günü 
yeni bir yağışlı hava 
Trakya'dan yurda 
giriş yapacak. 
Sıcaklık 2 gün 
artacak.
Hava sıcaklığı 
bugün Marmara'da, 
perşembe günü ise 
tüm yurtta artacak. 
Sıcaklıklar cuma 
günü İstanbul'da 22, 
Ankara'da 20, 
İzmir'de 26, 
Adana'da 23, 
Antalya'da 25 ve 
Erzurum'da 14 
derece olacak, 
bugün; yağışlar 
Orta ve Doğu 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Anadolu, Doğu 
Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde 
sürecek. Sağanak 
yağmur özellikle 
Doğu Akdeniz,

SENEN Balıhe Parteri M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
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Güneydoğu 
Anadolu'da etkili 
olurken, Doğu 
Anadolu ve İç 
Anadolu'nun 
doğusunda gece 
yüksek kesimlerde 
kar ve karla karışık 
yağmura dönecek. 
Antalya-İzmir arası 
az bulutlu ve açık, 
diğer yerler parçalı 
bulutlu...
PERŞEMBE günü 
yurdun büyük 
bölümü yağışsız 
olacak. Doğu 
Karadeniz, batı 
bölümü dışında 
Doğu Anadolu ve 
Diyarbakır-Mardin 
çevresinde sağanak 
yağış var, yağışlar 

Doğu Anadolu böl
gesinde gece kar 
şeklinde görülecek. 
Trakya da günü 
sağanak yağışlı 
geçirecek. Güney 
bölgeler az bulutlu 
ve açık, diğer yer
lerde gökyüzü yine 
parçalı bulutlu... 
CUMA günü ise yeni 
bir yağışlı hava 
Marmara'dan yurda 
giriş yapacak. 
Marmara, İç Ege, 
Ankara-Eskişehir 
çevresi ile Batı 
Karadeniz sağanak 
yağışlı, sağanak 
yağmur Doğu 
Anadolu'nun 
doğusunda da 
devam edecek...

Türk Ceza Kanunu 
(TCK), yürürlüğe 
girmeden önce 
değiştiriliyor.
Yürürlüğe girmesi 1 
Haziran tarihine 
ertelenen yeni 
TCK'da yapılacak 
değişikliklere ilişkin 
yasa telifi, bugün 
TBMM 
Başkanlığı'na 
sunuldu.
TCK'da değişiklik 
teklifi için düğmeye 
basıldı. Teklif, cin
sel suçlar başta 
olma üzere delil 
elde etmek için iç 
beden muayen
esinde hakim 
kararını zorunlu 
hale getirdi. Teklifi 
kabul edilirse, sanık 
veya hükümlüyle 
örgütsel suç kap
samında hakkında 
soruşturma veya 
kovuşturma açılan 
avukatlara ciddi 
kısıtlamalar getirile
cek. Sanığın veya 
hükümlünün 
müdafiiliği veya 
vekilliği yasaklanan 
avukat, söz konusu 
hükümlü veya 
sanıkla ceza veya 
tutuk evlerinde de 
görüştürülmeyecek. 
Bu düzenleme, 
İmralı Cezaevi'nde 
ömür boyu hapis 
cezasını çekmekte 
olan terör örgütü 
PKK'nın lideri 
Abdullah Öcalan'ın 
avukatlarını büyük 
ölçüde etkileyebile
cek.
AK Parti 
Milletvekilleri 
tarafından Meclis'e 
sunulan yasa tek
lifinin, başta 
Yargıtay olmak 
üzere hakim ve 
savcılarla yapılan 
bilgilendirme 
toplantıları sonu
cunda hazırlandığı 
"Genel Gerekçe"de 
belirtildi. Ceza 
Yasasında değişikli 
öngören teklifin 
getirdiği başlıca 
düzenlemeler şöyle: 
- Bir suça ilişkin 
delil elde etmek için 
şüpheli veya sanık 
üzerinde iç beden 
muayenesi hakim

veya mahkeme 
kararıyla yapılabilir, 
gecikmesinde 
sakınca bulunan 
hallerde savcı karar 
verirse, 24 saat 
içinde bu karar 
hakim onayına 
sunulur.
- Hakim bu onayı 24 
saat içinde vermese 
elde edilen deliller 
hükümsüz sayılır. 
- Avukat huzurunda 
rıza göstermesi 
halinde iç beden 
muayenesi için 
hakim kararı gerek
mez.
- Muayenenin 
yapılabilmesi için, 
kişinin sağlığına 
zarar verme 
tehlikesinin bulun
maması gerekir. 
- İç beden muayen
esi ancak tabip 
veya sağlık mesleği 
mensubu bir kişi 
tarafından yapıla
bilir
- Cinsen organlar 
veya anüs böl
gesinde yapılan 
muayene, iç beden 
muayenesi sayılır 
- Üst sınırı 2 yıldan 
az hapis cezası 
gerektiren suçlarda 
ic beden muayenesi 
yapılamaz 
- Muayene sonucu 
alınan kan veya 
benzeri biyolojik 
örneklerle saç, 
tükürük, tırnak gibi 
örnekler ürerinde 
yapılan inceleme 
sonuçları kişisel 
veri niteliğinde olup 
başka hiçbir amaçla 
kullanılamaz, 
başkasına verile
mez, bu bilgiler 
kovuşturmaya yer 
olmadığına veya 
beraat kararı verilip 
kesinleşmesi 
halinde savcı huzu
runda derhal yok 
edilir.
- Gözaltı süresi, en 

yakın mahkeme 
gönderilmesi için 
zorunlu süre hariç 
aklanma anından 
itibaren 24 saati 
geçemez.
- Sadece para ceza
sı gerektiren veya 
hapis cezasının üst 
sınırı bir yılı aşman 
suçlarda tutuklama 
kararı verilemez.
- Kişinin konutu 
veya işerinde 
arama, hakim ararı 
veya gecikmesinde 
sakınca bulunan 
hallerde savcının 
yazılı emriyle 
yapılabilir.
- Hakim veya 
gecikmesinde 
sakınca bulunan 
hallerde savcı 
kararıyla şüpheli 
veya sanığın 
telekomünikasyon 
yoluyla iletişimi 
tespit edilebilir, din
lenebilir,kayda alın
abilir ve sinyal bilgi
leri değer
lendirilebilir.
Örgütlü suçlarda 
hakim bir aydan 
fazla olmamak 
üzere sürenin 
müteaddit defalar 
uzatılmasına karar 
verebilir.
- Şüpheli, sanık 
veya hükümlü olan 
kişinin avukatı 
hakkında, bu kişiyle 
aynı örgütsel 
faaliyet suçundan 
dolayı soruşturma 
açılması halinde, 
şüpheli, sanık veya 
hükümlünün 
avukatlığını yap
ması yasaklanabilir. 
Avukatlıktan yasak
lanması halinde, 
vekilliğini üstlendiği 
kişinin başka 
davlarında da 
müdafiliğini ve 
vekilliğini yapamaz, 
bu kişiyi cezaevi ve 
tutukevinde ziyaret 
edemez.
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EB'to tem uyarısı ‘Apo kararını
Türk hakimler verecek’

Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan, 
CHP'nin TBMM 
Genel Kurul'da 
toplantı ve karar 
yeter sayısı için 
yoklama talebinde 
bulunmasının 
doğal olduğunu 
belirterek, tüm AK 
Partili 
Milletvekillerini 
"devam" konusun
da uyardı. 
Erdoğan vekilleri, 
Genel Kurul çalış
malarına devam 
konusunda 
dikkatli olmaya 
çağırdı.
AK Parti TBMM 
Grup 
Topİantısı'nın bası
na kapalı 
bölümünde söz 
alan AK Parti 
TBMM Grup 
Yönetim Kurulu 
üyesi ve İstanbul 
Milletvekili 
Mustafa Ataş, mil
letvekillerinin 
Genel Kurul çalış
malarına devam 
etme konusunda

titiz davran
madığını kayde
den, vekillerin 
uyarılmasını istedi. 
Ataş, 
"Milletvekillerini 
sürekli uyarıyoruz 
ancak Meclis'e 
devam konusunda 
sıkıntı var. 
Uyarılara rağmen 
devam etmeyen 
milletvekilleri 
nedeniyle sıkıntılar 
yaşanıyor.
Genel Kurul yeter
ince çalışamıyor" 
diye konuştu. 
Başbakan 
Erdoğan ise, 
CHP'nin genel 
kurul oturumların
da yoklama yapıl
ması talebinde 
bulunmasının 

doğal olduğunu 
bildirdi. Ana 
muhalefetinin 
görevinin 
yoklama istemek 
olduğunu ifade 
eden Erdoğan, 
"Genel Kurul çalış
malarına devam 
etmek zorundayız. 
Ben yoğun yurt
dışı programım 
nedeniyle 
çoğu zaman 
katılamıyorum. 
Ancak tüm mil
letvekili 
arkadaşlarımdan 
devam konusunda 
dikkatli olmalarını 
istiyorum. 
Genel Kurul'a 
devam edin" 
şeklinde 
konuştu.

TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 
Mehmet Dülger, 
terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan'ın 
yeniden yargılan
ması konusunda, 
"Hükmü, Türk 
hakimler verecek. 
Ben, baştan Türk 
hakimlerine itimat 
ediyorum" dedi. 
Dülger, TBMM'de 
gazetecilerin, 
AİHM'in terör örgütü 
elebaşı Öcalan'ın 
yeniden yargılan
ması konusunda 12 
Mayıs'ta açıklaya
cağı karara ilişkin 
sorularını yanıtladı. 
Bir gazetecinin, 
"bundan sonra yeni 
talepler gelebileceği 
konusunda 
endişeleri bulunup 
bulunmadığı" 
sorusunu Dülger, bir 
komplekse kapıl
maya gerek 
olmadığını 
belirterek, "Hükmü, 
Türk hakimler vere
cek. Ben, baştan

Türk hakimlerine iti
mat 
ediyorum" diye 
yanıtladı.
Avrupa'nın hukuk 
konusunda büyük 
hassasiyet göster
diğini belirten 
Dülger, şunları 
söyledi: "Biz o kadar 
ince değiliz ancak, 
daha da ince 
olmamız lazım. İçine 
girdiğimiz camianın 
hukuki bir müess- 
esesi böyle bir karar 
aldığı için o kararın 
yerine getirilmesi 
konusunda hiçbir 
çekincemiz olma
ması lazım. Yine 
mahkemeyi Türk 
hakimleri yapacaktır, 

hükümlerini verecek
ler, vicdanlarına 
göre vereceklerdir. 
O konuda hiçbir 
şüphem yok." 
İSVİÇRE PARLA- 
MENTOSU'NUN 
KARARI 
Türk Tarih 
Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf 
Halaçoğlu hakkında 
İsviçre VVinterthur 
Savcılığı tarafından 
soruşturma açılması . 
konusunda da 
Dülger, 
"Bir ilim adamı 
olarak, İsviçre'nin 
tutumunu çok 
acayip karşıladığımı j 
söylemek 
istiyorum" 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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JMasyon Bşaşii
Devlet İstatistik 

j Enstitüsü (DİE), bu 
J yıl Nisan'da aylık 
m bazda Tüketici

Fiyatları Endeksi'nin 
J (TÜFE) yüzde 0.71, 

I Üretici Fiyatları 
‘Endeksi'nin (ÜFE) 

■ ise yüzde 1.21 
■ oranında arttığını 
" 'açıkladı. 
ek- DİE'nin 2003 baz 

yıllı verilerine göre, 
Nisan ayı itibarıyla 
yıllık enflasyon

I TÜFE'de yüzde 8.18, 
ÜFE'de ise yüzde 
10.17 oldu.

Yılın 4 ayında fiyat 
artışları ise üreti
cide yüzde 2.18, 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 1.55 olarak 
hesaplandı.
Nisan ayı itibarıyla

12 aylık ortala
malara göre yıllık 
enflasyon, tüketici 
fiyatlarında yüzde 
8.47, üretici fiyat
larında ise yüzde 
14.96 oldu.

; Mm ttrı artacak
■ i

Uluslararası kredi 
ıı derecelendirme 

(reyting) kuruluşu 
Fitch Ratings, 

— sektördeki 
yeniden yapı
landırma ve 
geçen yılkı 
güçlü ekonomik 
büyümenin 

. serbest sermaye 
I I oranını

I iyileştirmesinin, 
jl Türk bankalarının 
’l l karlılığını artıra

lı ‘ cağını bildirdi. 
* Fitch Ratings'in 

JTürk bankacılık 
3 J sektörü ile ilgili 

î raporunda, 
bankacılık sek
töründe 2003 İl | ____________

|| BakBüCafe'de
L Hamburger yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
| İL Her Cumartesi akşamı Canlı Müziki' Hk Özel Gün ve Toplantılarınız için 1 Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel. (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

yılında yüzde 
3.83 olan serbest 
sermaye oranının 
2004 sonunda 
yüzde 5.35'e 
çıkmasının, 
olumlu bir çalış
ma ortamıyla da 
bir araya gelme
siyle, Türk 
bankalarının iyi 
performans 
sergiledikleri

belirtildi.
Raporda, olumlu 
beklentilere 
rağmen, verilen 
kredilerin hızla 
artmasının, 
Türk banklarının, 
portföy kalitesinin 
bozulmaması 
için özel dikkat 
göstermelerini 
gerektirdiği 
ifade edildi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Kalan Maçlar ve Ahmet Ulukaya
Sezonun bitimine 3 hafta 

kaldı. Bunlardan ilk oynaya
cağımız takım, Duaçınarı. İlk 
devre oynadığımız maçta 
kendi sahamızda oyna
mamıza rağmen istelineni 
veremeden 1-1 berabere 
kalmıştık. Duaçınarı grubun
da en son sırayı alan takım.

Nedense o maçta 
kendimizi favori görmüş, 
karşımızdaki takımı küçüm
semiş ve kendimizi maça 
verememiştik.

Bunu psikolojik olarak 
yorumlayabiliriz. Eğer bu 
hafta sahaya çıkan onbiri 
muhahafaza edersek, 
Duaçınarı’ndan rahatlıkla 
puan almamız gerekir.

Karşımızdaki takımı asla 
hafife almamamız lazım.

Küme düşücek takımlar 
genellikle kendi üstündeki 
takımlara karşı daha istekli, 
daha azimli oynarlar. Özellik
le Duaçınarı gibi puana 
ihtiyaçı olan takımlar.

Gemlikspor için geçen 
hafta orta sahada oynamayan 
Ufuk’un gelmesiyle iyi ko
numda olması gerekir.

İnşallah kaptanın sakatlığı- 
da maç gününe kadar geçer.

Duaçınarı’ından sonra; 
gene deplasmanda Altınok’la 
oynayacağız. Altınok takımı 
Duaçınarı takımdan daha 
derli - toplu ve daha diri bir 
takım. Deplasmanda oyna
manın verdiği dezavantajlarla 
bu haftaki maç ve daha ileri 
haftalarda oynayacağımız 
LalaŞahin maçı var.

Altınok’u kendi sahamızda 
3-2 gibi bir skorla yenmiştik. 
Dikkat edilirse kalemizde iki 
gol gördük. Bu şu demektir;

Altınoluk fırsat bulduğu 
zaman goller atan bir takım.

Grupta son maçta herşey 
olabilir. Yıldırımspor bu hafta 
oynadığı maçı zor bir şekilde 
2-1 aldı. Bu hafta eğer puan 
kaybederse son oynayacağı 
Y. Sel i m maçı bizim için belki 
ikinci bir şans olabilir.

Yazmak istediğim bir 
yazıyı bu güne bırakmıştım. 
Gemlikspor’da santrafor 
olarak oynayan Ahmet 
Ulukaya’ya seslenmek iste
rim;

Nedense durgunsun, belki 
öteki maçlar senin istediğin 
gibi olmadı, değişik dizilişler
le oynadın. Önümüzdeki bu 
maçları senin alabileceğin 
maçlar olarak görüyorum.

Seni son maçta izledim. 
Sana dışarıdan görüşümü 
açıklıyorum: Kafanı yere 
eğme, sen sadece ayaklarını 
görüyorsun.

Sana kim idman veriyorsa, | 
yaptığın kültür fizikde bel 
hareketlerine ağırlık ver. 
Soyunma odanızda bel 
hareketleri yapabileceğenez 
araçlar var. Onların arasında 
defalarca zikzak çıkarak 
hareketler yap. O kısa huni
lerin arasından topla zikzak
lar yap ki, hem gözün topta 
olur, hem de sonunda çap
razlardan ve ortadan 18 
civarında topa vurki ne yap
tığını göresin. Fedri çalışma 
sana çok şey kazandırır.

Yaparsın veya yaptırmazlar 
o sizin bileceğiniz iş. Hava 
toplarına, çıkışlarına biraz 
daha dikkatli ol. Tabi zaman 
bitti. Gece bunlar olamazdı. 
Şimdi gündüz idmanı yapı
yorsunuz.

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
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Siz hangi tip anne babasınız?
Anne ve babalar 
çocuklarını 
yetiştirme biçim
lerine göre dört 
gruba ayrılıyorlar: 
Yetkinler, otoriter
ler, hoşgörülüler 
ve ilgisizler. Acaba 
siz bu anne baba 
tiplerinden hangi
sine dahil siniz ve 
çocuğunuzu nasıl 
etkiliyorsunuz? 
Ana babalar 
çocuklarını 
yetiştirme biçim
lerine göre dört 
farklı türe ayrılıy
orlar: Yetkinler, 
otoriterler, 
hoşgörülüler ve 
ilgisizler. 
Davranışbilim 
uzmanı Dr. Paul 
Martin, "Mutlu 
İnsanlar 
Yaratmak" adlı 
kitabında bu tür
lerden yalnızca 
yetkinlerin mutlu 
çocukların 
yetişmesinde etkili 
olduğunu 
savunuyor... 
Gelecekte mutlu 
erişkinlere

dönüşecek mutlu 
çocukların yetiştir
ilmesinde eğitim, 
genler, sağlık, 
çevre ve başka 
birtakım koşullar 
hep birlikte etkili 
oluyor.
Araştırmalar ana 
babaların da 
çocukların mutlu
luğu üzerinde 
derin ve kalıcı etk
iler yarattıklarını, 
kimi anne ve 
babaların çocuğun 
mutluluğunu 
körüklerken kimi
lerinin köstek
lediğini ortaya 
koyuyor. Peki, siz 
ne tür bir anne ya 

da babasınız? 
Kabaca bir 
sınıflandırma 
yapıldığında, ana 
babalar dört farklı 
türe ayrılıyorlar: 
Yetkinler, otoriter
ler, hoşgörülüler 
ve ilgisizler.

Yetkin ana 
babalar: Çocuk
larını kayıtsız şart
sız severler ve 
onları herhangi bir 
koşul gözetmek
sizin bağırlarına 
basarlar. Bu tür 
ana babalar göz
lerini çocuklarının 
üzerinden ayırma
zlar, onlara her fır- 

şatta destek olur, 
kesin sınırlar 
koyar ve çocuk
larını bu sınırlar 
dahilinde ola
bildiğince özgür 
bırakırlar. Çocuk
larını sürekli göze
tim altında tutsalar 
da, ancak gerek
tiğinde müdahale 
ederler.
Söylediklerini cid
diye alırlar ve 
çocuklarını 
belirledikleri sınır
lar içinde davran
maya zorladık
larında ortaya çık
abilecek çelişkiler
le yüzleşmeye 
hazırdırlar. Bu tür 
ana babalar son 
derece seve
cendirler, ama 
hoşgörü konusun
da asla aşırıya 
kaçmazlar. Çocuk
larına ilgi gös
terirken aşırı 
denetleyici bir 
tavır takınmaktan 
kaçınırlar. Kesin 
kuralları vardır, 
ama risklerden 
kaçmazlar ve 
çocuklarının kural
lar dahilinde 
davranmalarına 
izin verirler. Ancak 
çocuklarının bir
takım şeylerine 
göz yumarken, 
onları ihmal etme
zler.
Otoriter ana 
babalar: Tam ter
sine, bu tür ana 
babalar çocukları
na karşı daha 
soğukturlar.

Çocuklarından 
beklentileri daha 
fazladır, ama 
onların gerçek 
gereksinimlerine 
karşı daha kayıt
sızdırlar. Otoriter 
ana babalar 
çocuklarını sürekli 
denetim altında 
tutsalar da, onlara 
yönelik tavırları 
pek de sıcak ve 
sevecen değildir. 
Her fırsatta müda
hale eden, komut
lar yağdırıp sürekli 
eleştiren bu tür 
ana babalar 
çocuklarını çok 
ender pohpohlar
lar. Dahası, bu 
tavırları tutarlılık
tan da yoksundur. 
Otoriter ana 
babalar çocuk
larından kendi
lerinin belirledik
leri kurallara, harfi 
harfine uymalarını 
beklerler ve bunu 
sağlamak için 
onlarda suçluluk, 
utanç ya da 
sevilmedikleri duy
gusunu uyandıra
cak birtakım tak
tiklere başvura
bilirler.
Hoşgörülü ana 
babalar: Çocuk
larının 
davranışlarına 
tepki gösterirler, 
ama onlardan bek
lentileri daha azdır 
ve yaptıklarına 
daha fazla göz 
yumarlar. Sıcak ve 
sevecendirler, 
ancak katı kural

ları yoktur ve 
çocuklarına karşı 
çok daha gevşek 
davranırlar.
Çocuklarının istek
lerine, bunlar 
gerçekçi olmaktan 
uzak ve uygunsuz 
olsalar bile, genel
likle duyarlıdırlar. 
Bırakın onları 
cezalandırmakla 
korkutmayı, bu 
cezaları uyguladık
larına bile çok 
ender tanık olunur. 
Bu yüzden, bu tür 
ana babalarla 
çocukları arasın
daki ilişkide ipler 
sanki çocukların 
elindedir.
Hoşgörülü ana 
babalar çocukları
na karşı nazik 
olmaya çalışırlar, 
ama tehlike ve 
güçlüklerden ola
bildiğince kaçınır
lar.
İlgisiz ana babalar: 
Çocuklarına karşı 
kayıtsızdırlar, 
onlardan herhangi 
bir beklentileri 
yoktur ve birkaç 
kural koymakla 
yetinirler. Çocuklar 
pek de umurların
da değildir, ne 
sevecen ne de 
katıdırlar. Onları 
denetlemek gibi 
bir kaygıları yok
tur. Bu ilgisizlikleri 
kimi zaman per
vasızlık boyutuna 
ulaşır ve en doruk 
noktasında ihmale 
dönüşür.

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

KREDİ KARTINA 
8 TAKSİT

12R 22.5 DH 03
HANKOOK LASTİKLER 

440 YTL.
Diğer lastik ebatları hakkında bilgi için bize başvurun.
ÖZKAYA OTOMOTİV 
w— GEMLİK BAYİİ 
ll R E LLI ^rfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
■ 1 c B Tel. (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

WlHİa 
tfflUK ©W

1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon * 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik 

0.535.378 1800

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKSV/LLA

Tel: 513 96 83
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İyi doktor naşd anlaşılır?
Bir sağlık ocağı, özel 
veya devlet hastane
si polikliniği gibi 
günün her saati, her 
cinsten, her yaştan 
hastaların başvur
duğu bir kurumda, 
size abartmadan 
söylüyorum, iyi 
yetişmiş bir 
pratisyen doktor 
hastalarının 
%50'sinin tanısını 
onları sadece dikka
tle dinleyerek ve 
sorgulayarak koya
bilir.
Kalan %40'ının 
hastalığının ne 
olduğu ise dikkatli 
bir muayene ile kesin 
olarak anlaşılır. %10 
hastadan ise kan, 
idrar tahlilleri, rönt
gen, ultrason, tomo
grafi vb. incelemeler 
istemek gerekir. 
Çünkü, tıptaki baş 
döndürücü iler
lemelere ve 
neredeyse her gün 
yeni bir inceleme

sİnetmuSda GELİBOLU-ROBOTLAR
bu hafta Rez. Tel: 5136406

ATLAS SAKLAMBAÇ - GELİBOLU
SİNEMASINDA n T . A,

BU HAFTA «ez- Tel: 512 03 46

yöntemi çıkmasına 
rağmen hastalıkların 
tanısında hastanın 
dinlenmesi ve 
dikkatli muayenesi 
önemini hiçbir 
zaman yitirmiyor, 
yitirmeyecek de. 
Ama, pratikte durum 
tam bunun tersinedir. 
Hastaların ancak 
%10 kadarına her
hangi bir inceleme 
yapma gereği duyul
mazken, %90' ı 
elinde bir tomar istek 
kağıdı ile laboratuar 
laboratuar dolaş
maya başlar. Bu 
durum özel polik
linikler için de 

böyledir, resmi polik
linikler için de. Ama, 
farklı nedenlerle. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, iyi dok
torun özelliklerini 
Mynet okurları için 
yazdı.
ÖZEL 
POLİKLİNİKLER 
Özel polikliniklerde 
muayene daima çok 
ucuzdur, durum labo
ratuar incelemeleri 
ile toparlanmaya 
çalışılır. Hele de özel 
sağlık sigortası olan 

hastalar mutlaka 
ayrıntılı olarak ince
lenir.
Bu incelemeler polik
liniği her zaman 
mutlu ederken işin 
aslının farkında 
olmayan hastalar da 
bu yakın ilgiden çok 
memnun kalmış ola
bilirler.
'Boğazı ağrıdığı için 
gittiği poliklinikte 
çok iyi bir doktorla 
karşılaşan ve bütün 
kan, idrar tahlilleri 
yapılan, filimleri, 
ultrasonları çekilen, 
ama çok şükür hepsi 
de temiz çıkan' pek 
çok mutlu hasta 
vardır.
Özel polikliniklerim
izin tıbbi incelemeye 
verdikleri önemin, 
Avrupa ve Amerika 
standartlarının çok 
üstünde olduğunu 
iftiharla söyleyebili
riz.
RESMİ 
POLİKLİNİKLER 
Devlet veya üniver
site hastaneleri ya da 
sağlık ocakları gibi 
resmi kurumlanınız 
da inceleme 
konusunda çok 
duyarlıdırlar.
Burada günde 80-100 
hasta muayene 
etmek zorunda olan 

doktorlarımızın 
hastaları yeteri kadar 
dinlemeye, sorgula
maya ve muayene 
etmeye zamanları 
olmadığı için, bu 
eksiklik laboratuar 
incelemeleri ile kap
atılmaya çalışılır. 
Hemen her hastadan 
bir laboratuar 
incelemesi istenir ve 
böylece hastalara el 
bile değdirilmeden 
yakın ilgi gösterilmiş 
olur.
Hasta derdini anlata
mamış ve muayene 
olamamış da olsa, 
hiç değilse temiz 
çıkan kan tahlilleri ile 
mutlu olur. 
TIP EĞİTİMİ EKSİK 
VE YETERSİZ 
Hastalardan çok 
fazla inceleme isten
mesinin temel nedeni 
ise bilgilerin her 
geçen gün çığ gibi 
artması yanında, tıp 
eğitiminin eksik ve 
yetersiz olmasıdır. 
Doktorlar da, bu 
kusurlarını ister iste
mez laboratuar 
incelemeleri ile 
örtme yoluna gitmek
tedirler.
Tıp eğitimi, en 
gelişmiş, adı da 
kendi de büyük, 
hocası bol fakülteler

imizde bile iyi 
değildir. Eğitim, daha 
çok teoriktir ve asıl 
önemli olan pratik 
uygulamaya gereken 
önem verilmemekte
dir. Tıp fakültelerinin 
meslek liselerinden 
bir farkı kalmamıştır 
ve tıp diploması 
uzmanlık sınavına 
girme hakkı vermesi 
dışında fazla bir işe 
yaramamaktadır.
Oysa, tıp fakültelerini 
bitirenlerin ancak 
%10 kadarının uzman 
olabilme şansları 
vardır, doktorların 
%90'ı ömürleri 
boyunca 'pratisyen' 
kalmak zorundadır
lar. Bu nedenle tıp 
fakültelerindeki 
eğitimin acilen 
'pratisyen doktor' 
yetiştirme hedefini 
karşılayacak 
şekilde yeniden 
düzenlenmesi gerek
mektedir.
SONUÇ 
İyi doktor, sizden 
hemen bir dizi kan 
tahlili, röntgen, 
endoskopi, tomo
grafi; gibi incelemel
er isteyen değil, sizi 
dikkatle dinleyen, 
sorgulayan ve 
muayene eden 
doktordur.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 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. 513 4521 -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

AKCAN PETROL 613 10 79 
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

4 MAYIS ÇARŞAMBA 
SERİM ECZANESİ

Demirsubaşı Mah. Çeşme Sok.
Tel: 513 50 07

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2122 

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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Girit ve Rumeli'ler Derneğinden Duyuru
Derneginıiz. Gemlik Halk Dansları ekibi İle 

birlikte Yunanistan'ın Nea ■ Kloş (Yeni Gemlik! 
şehrine bir gezi düzenlemiştir.

Gezi ücreti vize, gidiş, dönüş, üç gece, üç gün 
yemek dahil olmak üzere kişi başı 200 EURO’dur.

Gezi tarihleri 23 Haziran 2005 ve 27 Haziran 2005 
tarihleri arasında olacaktır.

İlgilenen üye hemşehrilerimizin müracaatları en geç 
10 Mayıs 2005 tarihine kadar,
(0.224) 513 12 92 veya (0.532) 345 3918
Nolu Telefonlara yapmaları rica olunur.

ftp iYönetim Kurulu Adına
Bşk. Nusret Mutman

29-30 Nisan 2005 tarihlerinde 
İstanbul Kumburgaz 

Marin Princess Hotel’de 
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı 

Sayın Zeki SEZER 
ve tüm partililerle birlikte olan 

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
Haber Müdürü Seyfettin Şekersöz’e 

gösterdikleri ilgi nedeniyle 
Demokratik Sol Parti İlçe örgütü 

adına teşekkür ederim.

Hüseyin POYRAZ
, DSP Gemlik İlçe Başkanı

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK 

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...

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

Katalog basımı
3.0 T E C R U B E M I Z _   = —L - - S _

Fax : (0.224) 513 35 95



Atatürk Stadının çimleri 30 litre benzin ödeneğinin olmaması nedeniyle bozulmağa yüz tuttu.

HaÇİH ten yokluğundan çimler biçilemiyor 
v Bölaenin en aüzel stadlarından biri olar Gemlik Atatürk Stadı benzin sendrumu yaşıyor.Stad çimlerininBölgenin en güzel stadlarından biri olar Gemlik Atatürk Stadı benzin sendrumu yaşıyor.Stad çimlerinin

Bugün 5. sayfamızda
ilgili yönetmenlik gereği gübrelenmesi ve biçilmesi gerekiyor. Ancak, ödenek olmayınca, ne gübre 
atılabilylor, ne de benzin yokluğundan çimler biçiliyor. İlçe Spor Müdürlüğü sponsor arıyor. Haberi 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
5 Mayıs 2005 Perşembe korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Cumhurbaşkanının vetoları 
aynen geçiyor

Cumhurbaşkanı Necdet Sezer’in TBMM 
gelen bazı kanun tasarılarını vetosu par- 
lementoda çoğunluk sahibi AKP iktidarı 
tarafından aynen geçirilerek kanun
laştırılıyor.
AKP iktidarı ile devletin başında .bulu
nan Cumhurbaşkanı arasındaki gerğinlik 
her konuda kendini gösteriyor. Hab.8’de

Cargill Fabrikasının kanunsuz yapıldığını söyleyen Av. Ali Arabacı, yargı kararlarını uygulamayanlar hakkında tazminat davası açacaklarını söyledi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cargill sorunu
Gürle Köyü sınırları içinde kurulan ve üre

time geçen tamamı Amerikan sermayesi olar 
Cargill Fabrikası, kuruluş aşamasından beri 
bölgemizde en büyük tepki toplayan bir 
sanayi kuruluşu oldu.

Türkiye’de demokratik kuruluşların büyük 
katılımla kurulmasını istedikleri iki işletme 
oldu. Birincisi Bergama daki altın madenleri, 
İkincisi ise İznik Gölü havzasında kurulan 
Cargill Fabrikası..

Cargile karşı çıkışın temelinde birinci sınıf 
tarım arazisine bu fabrikanın siyasi ikti
darının başı tarafından tepeden emirle kur
durulması yatıyor.

Cargill’in kurulması Ecevit Hükümetinin ve 
Erdoğan Hükümetinin başını ağrıtıyor, ağrı
tacak da..

Çünkü, karşılarında güçlü bir hukukçu 
kitlesi var.

Kimse fabrikaya karşı çıkmıyor, kurulduğu 
alana karşı çıkıyor..

Kuruluşun yasalara aykırı olarak gerçek
leştiği savunuluyor ve yargıya başvuruluyor.
Hükümetin yargı kararlarını uygulamaması 

tartışılıyor.. Ve tabii aynı araziden birçok 
sanayicinin yer kapamaya başlamasıyla ilgili 
duyumlar konuşuluyor..

Cargill konusu Gemlik’! aşıyor, Bursa’yı da. 
Bu savaşım bakalım nasıl sonuçlanacak..

Cargill Fabrikasının Gemlik Belediye sınırlarına alınmasından sonra, fabrikanın birinci sınıf 
tarım arazisinde kurulmasına karşı çıkan Bursa Barosu Çevre Komisyonu ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri açtıkları davaları kazandı. Eski Baro Başkanı ve DSP Bursa 
Milletvekil Av. Ali Arabacı, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulandığını hatır
latarak, karaları uygulamayanlar hakkında kişisel tazminat davası açacaklarını söyledi.

Gürle Köyü sınırları 
içinde bulunan ve 
mısır nişastasından 
tatlandırıcı üreten 
Cargill Fabrikası, 
Gemlik Belediyesinin 
başına dert olmağa 
başladı.
Cargill’in birinci sınıf 
tarım arazisine kurul
masına başından beri 
karşı çıkar sivil 
toplum örgütleri, 
açtıkları davaları 
kazanınca, Bursa 
Barosu adına eski 
Milletvekili Ali

Arabacıoğlu ve 
arkadaşları kararların 
uygulamasını Belediye 
Başkanı Mehmet 
turgut’tan istediler. 
Ali Arabacı gezete 
mize yaptığı açıklama
da kararların uygulan
maması halinde 
kişisel tazminat 
davası açacaklarını 
ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine 
başvuracaklarını 
söyledi.
Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

Mil Cahili
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlik 
Belediyesine Cargill Fabrikasının yıkılması 
konusunda bir mahkeme kararının 
gelmediğini söyledi.
Öte yandan Av. Refik Yılmaz, hiçbir gazete
ciye Cargill konusunda açıklama yap
madığını, konun kendisini İlgilendir
mediğini, haber çıkan gazeteye tekzip gön
dereceğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

TSOGIO 
Foklorcuları 
Makedonya 
ve Üsküp 
yolcusu 

19-23 Mayıs günleri 
Makedonya ve Üsküp 
'e yapacak gezi ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğretim 
Okulunun halk 
dansları ekibi gösteri 
yapacak. Hab. 2’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


5 Mayıs 2005 Perşembe aşna Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Edirne

Trakya Üniversitesi'nin davetlisi olarak önceki gün Edirne' dey
dim.

Yaşamımda ilk kez gittiğim Edirne'de gördüğüm tarihsel doku 
beni çok heyecanlandırdı.

Pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Edirne, tarihin 
izlerini taşıyor.

Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin Avrupa'yla sınırdaş olan bu ili 
Osmanh Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapmış.

İkinci Başkentlik Edirne'ye muhteşem yapıtlar kazandırmış.
Selimiye Camii bunlardan en önemlisi..Mimar Sinan'ın bu 

görkemli yapıtı Osmanh Devleti'nin gücünün de bir göstergesi..
Özellikle Avrupa sınırında yer alması daha da anlamlı..
Kentin her yanından tarih ve uygarlık fışkırıyor.Bir de deha..
TÜRKİYE’NİN İLK SAĞLIK MÜZESİ
Karaağaç Bölgesi'nde bulunan Sarayiçi'nde, Trakya Üniversite

si'nin özüne dokunmadan restore ettirerek müzeye dönüştürdüğü 
Sultan II.Bayezid Külliyesi içinde yer alan aruşşifa bölümü var ki, 
akıllara durgunluk veriyor.

Darrüşifa kısmı dönemin en önemli sağlık merkezlerinden biri.
Kuruluşunda her türlü hastalara hizmet veriyormuş. Öyleki 

kuruluş vakfiyesinde hastanenin personeli sayılırken 2 cerrah ve 2 
göz doktorundan da söz ediliyor.

Demek ki 1500 lü yıllarda bu mekanlarda göz hastalıklarına dahi 
bakılıyormuş.

Avrupa Konseyi 2004 yılı Avrupa Müze Ödülü sahibi bu müze, 
iddialı, şaşırtıcı, hayal gücünü harekete geçiren, bilgilendirici ve 
nitelikli...

Odalarının her biri en ilgisizi bile yerine çivileyecek kadar ilgi 
çekici...

Öncelikle, müzenin en özellikli yanı ele alınan konunun, gerçek 
mekanında anlatılıyor olması.

Şifahanenin yataklı tedavi bölümü, müzenin en çok ilgi çeken 
kısımlarından.

Önceleri buraya her türlü hasta kabul ediliyormuş. Daha sonraki 
yıllarda akıl ve ruh hastalarının tedavi edildikleri bir merkez haline 
gelmiş.

Hastalıkların çaresinde, dönemin tıbbi yöntemlerinin yanı sıra, 
burada müzik, su sesi ve güzel kokular da tedavi amaçlı kullanılıy
ormuş.

10 kişilik hanende ve sazende topluluğunun, haftada üç gün 
verdiği musiki konserleri, buranın kusursuz akustiği sayesinde 
binanın her tarafından yankılanmadan dinlenebiliyormuş.

Bu özellikleriyle darüşşifa, o dönem açısından son derece ileri 
bir tıp anlayışını yansıtıyor.

Poliklinik, yataklı hasta bakımı, psikolojik hastalar için müzikli 
tedavi ve çaresi olmayan akıl hastaları için ayrılmış özel odaları 
var.

Şifahanede tedavi parasızmış ve haftada iki gün şehirdeki 
hastalara parasız ilaç dağıtılırmış.

ŞÜKRÜ PAŞA ANITI..
Sonraki durak ;
26 Mart 1913 Balkan Savaşı sırasında, Edirne'yi kahramanca 

savunan Şükrü Paşa ve
savaşın şehitleri anısına düzenlenen savunma mevzilerinden 

biri olan Kıyık Tabya'daki Anıt ve Balkan Savaşları Müzesi.
Anıt Şükrü Paşa’nın vasiyeti üzerine yaptırılmış.
Paşa’nın vasiyeti şöyle:

। “Edirne Savunması yapılırken düşman, hatları geçtikten sonra 
ölürsem kendimi şehit kabul etmiyorum.Beni mezara koymayın. 
Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler.

Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, 
lifim, sabunum çantamdadır.

Beni bu mahale gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir 
abide dikeceklerdir.”

Onun vasiyetini dikkate alan askerler oraya anıtı
dikmişler..Korumasını ve bakımını da üstlenmişler.

Biz görmedik ama izleyenler söylüyorlar.Özel günlerde yapılan 
ses ve ışık gösterileri tüyleri tüyleri diken diken ediyormuş.

Yazımızı yine ulu önderin sözleriyle bitirelim;
“Ecdadınızı tanıdıkça kendinize güven gelecek ve daha büyük 

işler başaracaksınız..”
Vatan topraklarını parselleyip satmaya kalkışanlara,batı hayran

lığını esarete dönüştürüp ilkeyi batının kucağına oturtturmaya 
çalışanların dikkatine önemle sunulur..

Folklörcüler
Makedonya- 

Üsküp yolcusu
Ticaret ve Sanayi Odası Gazi 

İlköğretim Okulu Halk Dansları ekibi 
19-23 Mayıs günleri 23 kişilik 

ekiple yola çıkıyor

- TSOGİO Halk Dansları ekibi toplu halde

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu Halk 
Dansları ekibi 
Makedonya ve 
Üsküp’e yolcu/ 
luğa hazırlanı 
yor.

19-23 Mayıs 
2005 tarihleri 
arasında yapıla
cak ziyaretler 
için 22 kişilik 
folklor ekibi ile 
32 kişilik kafile

yola çıkacak.
Ticaret ve 

Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler, ülkeler ara 
sında kültürel 
ilişkilerin art
ması, dostluk ve 
kardeşliğin 
gelişmesinde 
folklörün katk- 
sının büyük 
olduğunu, bu 
gezilerde festi

vallere katılarak 
Türk folkörün- 
den örnekler 
sunacaklarını 
söyledi.

İşler, gezinin 
tüm masrafları
nın Borusan 
Lojistik Firması 
tarafından 
karşılacağını 
söyledi.

İşler” Borusan 
Lojistik yönetici
lerine teşekkür 
edi yoruz.” dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

SAHİBİNDEN 
SATILIK

İlk Sahibinden Satılık 2001 Model 

Mazda 323 Familia 1500 Motor, 50 bin Km. 

Tel: (0.532) 262 90 46
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Cargill Fabrikasınırî; kanunsuz yapıldığını söyleyen Av. Ali Arabacı, yargı kararlarını uygulamayanlar hakkında tazminat davası açacaklarını söyledi.

Cargill Fabrikasının Gemlik Belediye sınırlarına alınmasından sonra, fabrikanın birinci sınıf tarım arazisinde kurul
masına karşı çıkan Bursa Barosu Çevre Komisyonu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri açtıkları davaları 
kazandı. Eski Baro Başkanı ve DSP Bursa Milletvekil Av. Ali Arabacı, hukuk devletinde mahkeme kararlarının 
uygulandığını hatırlatarak, karaları uygulamayanlar hakkında kişisel tazminat davası açacaklarını söyledi.

Kadri GÜLER
Gemlik Belediye 
sınırları içine alınan 
Gürle Köyündeki 
Cargil Fabrikasının 
kanunsuz 
yapıldığını söyleyen 
eski Demokratik Sol 
Parti Bursa 
Milletvekili, eski 
Baro Başkanı ve 
Bursa Barosu Çevre 
Komisyonu Başkanı 
Avukat Ali Arabacı, 
“Mahkeme karar
larını uygulamayan 
Başbakan, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı, Bursa 
Valisi, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı hakkında 
suç duyurusunda 
bulunacaklarını ve 
haklarında tazminat 
davası açacaklarını 
söyledi.
Cargill’in birinci 
sınıf tarım 
arazisinde kurul
maya başladığından 
beri hukuk mücade
lesi verdiklerini 
söyleyen Av. Ali 
Arabacı, bu 
mücadelenin 
sonunda bağımsız 

mahkemelerden alı
nan kararlara 
karşın, fabrikanın 
kurulduğunu, mev
cut siyasi iktidar
ların bu konuda 
uluslararası ser
maye çevrelerinin 
ve siyasi güçlerinin 
etkisinden çıkama- 
yarak, Cargill’in 
kurulmasına göz 
yumduklarını 
söyledi.
Türkiye’de sanayi 
kuruluşlarının kurul
masına karşı 
olmadıklarını 
söyleyen Arabacı, 
“Bu uluslararası 
dev firma, başka 
birçok yerde kurula
bilirdi. Kendi 
ülkelerinde kanun
suz iş yapamayan
lar, bizim gibi ülke 
lerde istedikleri gibi 
at oynatıyorlar. 
Yasaların uygun 
bulmadığı yerlerde 
sanayi kuruluşu 
kurmak istiyorlar. 
Bu konuda baştan 
beri uyarıcı olduk.’’ 
dedi.
DİNLEMEDİLER 
Cargill’in ulus
lararası pazarlık 
konusu yapılarak 
verimli tarım arazisi.

üzerine kurul
duğunu, kuruluş 
aşamasında yürüt
meyi durduruma 
kararları olmasına 
karışın bunun din
lenmediğini belirten 
Ali Arabacı, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
“Giriştiğimiz hukuk 

mücadelesinde her 
aşamada inşaatın 
durdurulması 
konusunda yargı
dan karar aldık. 
Ama, inşaat devam 
etti. Son olarak 
Gürle Köyünün 
büyükşehir sınırları
na alınmasından 

sonra Cargill 
Gemlik ilçesi sınır
ları içinde kaldı. 
Bu durumda 
mahkemenin kesin
leşmiş kararlarının 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yerine 
getirilmesi gerekir. 
Bu konuda Gemlik 
Belediye 
Başkanılğına bir 
başvurarak karar
ların uygulanmasını 
istedik. Bu kararlar
da Cargill’i yık 
demez, ama karar
larda inşaat ruh
satının iptali, 1/1000 
lik planların iptali, 
Başbakanlık Yüksek 
Planlama 
Kurulu’nun 
kararının ipitali, 
Emisyon Hacmi 
Çalışma Raporunun 
iptali kararları 
vardır. Bu da bu 
işletmenin 
kanununsuz kurul
duğunun ispatıdır. 
Yapılması gereken
ler açıktır. Bunu bir 
Belediye Başkanı 
gayet iyi bilmelidir. 
Bizim kendisine 
gönderdiğimiz 
yazıları Cargill’e 
iletmesi sonucu 
değiştirmez.

Gemlik Belediye 
Başkanı’nın İmar 
Yasasına göre 
gereğini yapması, 
yani mahkeme 
kararlarını uygula
ması gerekir.
Yoksa kendisi 
sorumluluktan kur
tulamaz.” 
TAZMİNAT DAVASI 
AÇILACAK 
Mahkeme karar
larının uygulanma
ması halinde 
önümüzdeki hafta 
Cumhuriyet 
Savcılığına 
Başbakan, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı, Bursa 
Valisi, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı hakkında 
görevi iihmal 
suçundan suc 
duyurusunda bulu
nacaklarını 
söyleyen Av. Ali 
Arabacı, ayrıca aynı 
kişilere kişisel 
tazminat dava aça
caklarını, konuya da 
Avrupa İnsan 
Hakları mahkeme
sine götüreceklerini 
söyledi.

Mehmet Turgut," Cargill konusunda yıkım kararı yok" Mertçe Sîoolu |
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik Belediyesine 
Cargill Fabrikasının 
yıkılması konusunda 
bir mahkeme 
kararının gelmediğini 
söyledi.
Avukat Ali Arabacı ve 
arkadaşları tarafın
dan belediye ye gön
derilen mahkeme 
kararlarında yıkım 
sözcüğünün bulun
madığın söyleyen

Turgut, bu konuda 
basına açıklama 
yapan kişilere kızdı. 
Gelen yazıyı Cargill 
firmasına tebliğ ettik
lerini söyleyen 
Belediye Başkanı, 
Cargill konusunun 
Büyükşehir sırlarının 
genişletilmesinden 
sonra Gemlik 
Belediyesi’ni 
ilgilendirmeye 
başladığını, belediye 
de bekletilen bir

kararın bulun
madığını, açıklama 
yapanların ise 
okuduğunu anla
madıklarını söyledi. 
Öte yandan 
Av. Refik Yılmaz, 
hiçbir gazeteciye 
Cargill konusunda 
açıklama yap
madığını, konun ken
disini ilgilendir
mediğini, ilgili haber 
için tekzip göndere
ceğini söyledi.

DEMOKRASİNİN ÖLÇÜSÜ 
T.B.M.M. Başkanı Sn. Bülent 
Arınç kendisini ziyaret eden bir 
gurup öğrenciye yaptığı konuş
mada ‘ne kadar para varsa, o 
kadar da demokrasi, 2500 
dolara 2500 dolarlık. 25 bin 
dolarlık gelire 25 bin dolarlık 
demokrasi ‘ dedi.
Vay Be! neler öğrendik neler... 
Demokrasinin ölçüsü de 
paraymış meğer!
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Gemlik Yardımsevenler Derneği yöneticileri Derneklerini İlk kez ziyaret eden Kayamakm Baygül’e teşekküre gittiler

yardımsever toımk Baygül’ü ziwl elli.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
teşekkür ziyareti 
yaptılar.
Başkan Nimet 
Ataoğuz ile birlikte 
Kaymakamlık'a 
gelen yardımse 
venler, merdiven
leri çıkmakta zor
landıkları için 
sitemde 
bulundular.
Yaşlı 
Yardımsevenlerin 
sitemlerini olumlu 
karşılayan 
Kaymakam 
Baygül, Gemlik 
halkına Hükümet 
Binasına asansör 
yaptırma sözü 
verdiğini hatır
latarak, keşif 

bedeli çalışması 
yapıldığınısöyledi. 
Baygül, "Bakanlık 
eğer olumlu cevap 
vermezse hayırse
ver vatandaşlara 
ricada bulunarak 
mutlaka asansör 
yaptıracağım" 
dedi.
Geçtiğimiz gün
lerde kendilerini 
ziyaret eden 
Kaymakam 
Baygül'e iade 
ziyaretinde bulu
nan 
Yardımsevenler 
Derneği Başkanı 
Nimet Ataoğuz, 
"Kuruluşumuzdan 
buyana ilk kez 
derneğimizi bir 
Kaymakam ziyaret 
etti, bu nedenle 
size teşekkür edi 
yoruz" dedi.
12 Mayıs günü 
Gedelek Pınar

Alabalık tesis
lerinde verecek
leri yemek için 
Kaymakam 
Baygül'den araç 
tahsisi için 
yardım isteyen 
Nimet Ataoğuz'a 
destek geldi. 
Özel Halk 
Otobüsleri yetk
ililerini arayan 
Baygül, 2 otobüs 
tahsisi için söz 
aldı.
Derneğin çalış
maları hakkında 
da bilgiler veren 
nimet Ataoğuz, 
burs verdikleri 21 
öğrencinin gider
leri için yemek 
düzenlediklerini 
söyledi.
Yardımsevenler'in 
ziyaretinden çok 
memnun kalan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül,

Gemlik Yardımsevenler Derneği Yöneticileri Kaymakam 
Mehmet Baygül’ü makamında ziyaret ederek 

kendilerine teşekkür ettiler.
yaşlılar için mutla- tıracağını
ka asansör yap- söyleyerek

Anneler Günü'nü 
kutladı.

Benzin yokluğundan çimler biçilemiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Atatürk stadının 
çevredeki illerde olmayan 
çimlerini biçmek için 
gönderilen çim biçme 
makinesi benzini 
olmadığı için işe 
yaramıyor.
II Spor 
Müdürlüğü'nün gön
derdiği ve uzayan 
saha çimlerini 
biçmede kullanılan 
makinenin 
benzini yok. 
4734 sayılı ihale 
yönetmeliği 
gereği benzin 
ihalesinde gelen 
zamların ödenmediği 
gerekçe gösterilerek 
benzin temin 
edilemediğinden 
çim biçme makinesi 
de çalıştırılamıyor.

Stad girişinde bekletilen 
makine için Gemlik İlçe 
Stadının aylık 
50 litre benzine ihtiyaç 
duyulduğu öğrenilirken

sahada bozulan çimlere 
ise atılacak gübre de 
ödeneksizlik 
engeline takılmış 
durumda.
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Ülkü Ocakları Derneğinde düzenlenen törende türkçülük anlatıldı

Türkçülük Günü kutlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ülkücü hareketin 
61. yılı olan 3 Mayıs 
2005 Ülkü Ocağında 
kutlandı.
Türk Sağlık Sen 
Şube Başkanı Erol 
Sönmez ile 
Edebiyatçı Yücel 
İpek'in de katıldığı 
toplantıda 
Türkçülük hakkında 
bilgiler verildi.
Türk Milliyetçiliği 
ideolojisi'nin 
Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tini kuran ideolo
jinin adı olduğunun 
altını çizen konuş
macılar, o günden 
bu güne her şeye 
rağmen Türk 
Milliyetçiliği ideolo
jisi'nin, Türkiye 
Cumhuriyeti devle
tinin resmi ideolo
jisi olarak varlığını 
devam ettirdiğini 
söylediler.
Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu'nun 
da katıldığı toplantı

da açıklamalarda 
bulunan konuş
macılar, 2. Dünya 
Savaşında 
Almanların Ruslar 
karşısında mağlup 
olmalarının Türk 
milliyetçilerini 
değişik yönde etk
ilediğini söylediler. 
2. Dünya Savaşının 
değişik akışları 
karşısında 
Türkiye'nin nasıl 
bir strateji izleye
ceğinin tespit 
edildiğini söyleyen 
konuşmacılar, 
"Almanların 
Sovyetler birliğini 
istila hareketi olan 
Barborassa 
harekatının başla
ması ve Almanların 
çok hızla ilerlemesi 
üzerine Ankara 
savaşı değişik bir 
bakış açısı ile 
değerlendirmeye 
başlamıştır. Ancak, 
bu harekatın akıbeti 
hiç de Ankara'ya 
anlatıldığı gibi 
olmamış ve 
Almanlar Sovyetler

Birliğinden geri 
çekilmek zorunda 
kalmıştır.
Devrin iktidarı, 
Sovyetler Birliğinin 
bu başarısından 
sonra eli kanlı 
Ermeniler yerine, 
Türkler soykırım 
suçlusu gösterilip, 
Türk düşmanı faşist 
Stalin'in gazabın
dan korkup 
Cumhuriyetimizi 
kuran ideoloji olan 
ve halen T.C. devle
tini kuran ve onun 
resmi ideolojisi 
olan Türk 
Milliyetçiliği ve 
Turancılık tabutluk
lara atılarak 
mahkum edilmiştir. 
Türk birliğini arzı 
etmek bu konuyla 
ilgili fikir üretmek
ten başka hiçbir 
suçu olmayan Türk 
Milliyetçileri seçile 
rek suçlanmış ve 
yargılanmıştır. 
Bu yüzdendir ki 3 
Mayıs bir gün değil 
bir süreçtir.
Bu süreç Türk

Türkçülük Günü nedeniye Ülkü Ocakaları Derneğinde 
gençlere türkçülük anlatıldı.
Milliyetçiliğini 
gerçek manada 
tekrar T.C. devle
tinin ideolojisi 
haline getirme 
mücadelesidir. 
Bundan dolayıdır ki 
3 Mayıs onlarca yıl
dan buyana 
Türkçüler günü 
olarak anılır. Bu 
anma işkenceleri 
anmadır. Bu anma 
tabutlukları 
anmadır. Bu anma 

direnişi ve mücade
leyi anmadır. Bu 
anma Türk'ün inşal
lah yeniden cihan 
hakimiyetini kurup 
Nizamı Alemi tesis 
etme ülküsünün 
anmasıdır. 
Doğruluğuna 
inanılan davaların 
benimsenerek 
büyük Türkiye'nin 
kurulacağına 
inanıyoruz." dediler. 
Türkçülük 

anlayışının, 
"Milletimizi dil, din, 
ırk ve mezhep farkı 
gözetmeksizin bir 
bütün olarak kabul 
ettiğini" hatırlatan 
Ülkü Ocakları 
başkanı Osman 
Durdu, Mensubiyet 
duygusu ile kendini 
Türk hisseden 
herkesin 3 Mayıs 
Türkçülük 
Bayramını kutladık
larını söyledi.

HAÇİN •
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dündem devam..Dündem devam..
- Eskisi gibi olur mu Mürse efendi?
- Neden olmasın?
-Yarıdan çoğu yandı evlerinin... Bir 

iğneleri mi kaldı?... Bir çöplerini mi kodu
lar?

- Bize ne bundan? Biz bir şey edemedik...
- Senin ne etteğini, ne etmediğini kim 

bilecek?
- İçin rahat değil mi ola?
- Günahtan yana rahatım... Ama canım

dan, namusumdan, çoluk çocuğumdan yana 
değil.. Gavur bu... Ermeni gavuru...

- Sen bu Ermeni gavuruyunan bir arada 
büyümedin mi? Sokakta, bahçede yanyana 
koşup, oynamadın mı bir zamanlar... Ne 
kötülüklerini gördün?

- Görmedim...
-Eyl...
- O zamarlar başka zamanlardı...
- Çık git odadan! Sıkıp durma canımı!...
Haçin çok engebeli olan Orta Toroslar 

üzerindedir. Kuzeyden güneye uzanan sarp 
ve dik yamaçtı dağlar, bunların arasına 
gömülmüş olan derin vadi tabanları Haçin 
topraklarını meydana getirir. Çatak deresi 
kuzeyden iner, akar gider Çukurova’ya 
doğru. Kasaba Çatak deresi vadisinin 

tabanında, çayın doğu yakasında kurulmuş
tur. Haçin önlerinde Çatak, doğudan inen 
Bostanhk çayı ile birleşir. Haçin’in ilk eveleri 
bu iki akarsuyun birleştikleri noktadan 
başlar, kuzeye ve doğuya doğru yelpaze 
biçiminde açılır... Aşağıdan yukarı doğru... 
Set set; her sette bir sıra düzgün yapı. İki 
katlı, üç katlı, dört katlı. Damlar kiremitli. 
Kapıları oymalı kimi evlerin. En tepede kale 
kilisesi vardır ve Haçin kasabası orada biter. 
Kırk bine yakın nüfusu, çarşısıyla, pazarıyla, 
üç kilise bir camisiyle, en tepede Amerikan 
mektebiyle. Türk mahallesi Bostanlıkçayı 
kıyılarından başlar, kuzeye doğru uzanır, 
yayılır ve camiin orada biter. Kirkot derler 
Türk mahallesine. Penceresinin kafesinden, 
kafa önlerinin sessizliğinden hemen bilinir. 
Ermeni mahalleleri başka olur. Kadınlar, 
kızlar kola lola gezerler kapı önlerinde; 
delikanlılar piyasaya çıkar kızlara karşı. 
Kahkahalar, şarkılar... Kirkotun kadınları 
kafes ardından gözler onları. Kirkatta gün 
ezanla başlar, ezanla biter...

Çatak deresi bıçak gibi yayar Haçin’i. İki 
yanda iki dik tepe. Haçin’i kuzeye mağraya 
ve güneye Fekeye bağlayan tek yol Çatak 
deresi boyunca uzar gider. Başka da geçit 
vermez dağlar. İki tepe öyle yakındır ki bir
birine, gökyüzü kalın bir şerit gibi görünür 
Haçin’de ve de erken çekilir. Bıçak gibi 
yarmış, ikiye ayırmış kasabayı Çatak deresi. 
Evler doğu yanda kalmış, derenini batı 
yakasında tek bir Manastır var. Yeşillikler 
ulu ağaçlar arasında kalın, taş duvarlar hey
betle dikilir.

Mürsel efendi penceresinden manastır 
bahçesinin yıkık, dökük taş duvarlarını 
seyrediyor. Dört sene öncesinde... Genç kız 
kahkahaları, ilahiler, şarkılar... Her biri en az 
birkaç kez Paris görmüştü Haçin 
Ermenilerinin... Avrupa’nın modasını, 
Avrupa’nın görgüsünü getirdiler buralara... 
Kirazlı hasır şapka geldi gözlerinin önüne... 
Manastır baş papazının Paris’ten hediye 
getirdiği... Geniş kenarlı, sivri tepeli... 
Kırmızı kirazdan süsleri varıd. Mihran 
Katayan’ın küçük kızı giyerdi o şapkayı. Son 
görüşünde o şapka vardı başında, belki de 
ondan hatırlardı şimdi... Yol üstünde atala, 
eşekler... Sürgüne giden son Ermeni kafile
si.

Mihran Katayan Mürsel efendinin çocuk
luk arkadaşı olur... Yaşıttırlar. Sopadan 
atlarını beraber koşturmuşlar sokaklarda, 
dere boyunda beraber balığa gitmişler... 
Muallim mektebinde yine beraberler. Mihran 
Katanay’ın sarı bukleli küçük kızı kirazlı 
hasır şapkası başınra yol üstünde dikiliyor. 
Atlarda torbalar var, çuvallar var, denkler 
var. Yol üstünde bir de yaylı araba. Mihran 
Katayan’ın kabak kafalı, dev görünüşlü 
babası bindi yaylı arabaya. Hiç konuşmuyor 
ihtiyar adam, gözleri bulanık, kıpırtısız. 
Münsel efendiye dönüp bakmadı bile. İkide 
bir Haçin’den yana döndürüyor başını. 
Sonra Mihran’ın annesi bindi arabaya. Kara 
gözlü, değnek bacaklı, kıllı suratlı bir kadın. 
Kollarında altın bilezikler şangırdıyor. Sivri 
burnunun ucundan şapur, şupur sular 
damlıyor. DEVAMI YARIN....
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ABD’den
KKTC’ye destek

UF için tyMp
ABD Dışişleri 
Bakanlığı, KKTC'de 
Türk birliklerinin 
elinde bulunan 
Amerikan yapımı 
silahların, ABD 
yasalarını ihlal 
etmediğini bildirdi. 
Yunanlı bir gazete
ci, son aylarda 
Türkiye'den 
KKTC’ye 12 adet 
Amerikan yapımı 
M48 tankının ve 
bazı başka 
silahların 
nakledildiğini 
ileri sürerek, 
bunun Amerikan 
yasalarını ihlal edip 
etmediğini ABD 
Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü Richard 
Boucher'a sordu.

BAYRAMOĞLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA I

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
*=> BUZDOLABI
<=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
<=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
=> TELSİZ TELEFONLAR
<=> ELEKTRİK
=> SÜPÜRGELERİ

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ- CİHAZLAR 

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER

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

Boucher, bu konu
da diğer bir 
Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü Adam 
Ereli'nin daha önce 
yaptığı açıklamaya 
atıfta bulunarak, 
"Ereli, Amerikan 
yasalarını ve bizim 
pozisyonumuzu 
açıkça ortaya 
koydu" dedi.
Ereli, KKTC 
topraklarında Türk 

ordusunun elinde 
bulunan silahların, 
ABD yasalarına 
aykırı olmadığını 
bildirmişti. Sözcü 
Boucher da 
böylece, ABD'nin, 
KKTC'de Türk 
ordusunun elinde 
bulunan Amerikan 
yapımı silahlara 
VVashington'ın bir 
itirazının bulun
madığını yineledi.

Uluslararası Para 
Fonu (IMF), İcra 
Direktörleri Kurulu 
toplantısı 11 
Mayıs'ta Türkiye'yi 
görüşmek için 
toplanacak... 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) İcra 
Direktörleri Kurulu, 
11 Mayıs'ta Türkiye 
için toplanacak. 
IMF’nin internet 
sitesinde yer alan 
IMF İcra Direktörleri 
Kurulu'nun 
takvimine göre, 
Kurul'un 11 Mayıs 
Çarşamba günü 
yapılacak 
Ttoplantısında, 
Türkiye ile yapılan 
3 yıllık stand-by 
anlaşmasını onayla
ması bekleniyor. 
Bu arada
Devlet Bakanı Ali 

Babacan, Asya 
Kalkınma
Bankası 38.

İşte Rusya’daki ‘sefil’ yaşantı
Rusya'da yapılan 
geniş çaplı bir 
araştırma, Rusların 
aylık ortalama 
gelirinin 260 dolar 
(yaklaşık 350 YTL) 
olduğunu ortaya 
koydu. 21 milyon 
kişisi yoksulluk 
sınırının altında 
yaşıyor, 1 Rus yılda 
108 kilo ekmek yiyor. 
Sonuçları haftalık 
"Argumenti Fakti" 
gazetesinde yayım
lanan araştırmaya 
göre, orta büyüklük
teki taşra kentlerinde 
yaşayan yüksek 
eğitimli Ruslar, 
tarımdan ziyade 
sanayi alanında 
çalışıyor. Sıradan bir 
vatandaş yılda 108 
kilo ekmek, 15 kilo 
balık, 37 kilo mevye, 
50 kilogram et, 230 
kilo süt ve süt ürün
lerini tüketiyor. 
Ruslar misafirliğe 
gitmeyi ve doğada 
zaman geçirmeyi 
seviyor, para sahibi 
olmayı hayal ediyor. 
Ruslar inanıyor, 
ancak dine inanmıy
or. Vatandaşların

Guvernörler Kurulu 
Yıllık Toplantısı 
nedeniyle İngilizce 
olarak yayınlanan 
"Emerging Markets" 
adlı dergiye yaptığı 
açıklamada, 
IMF ile bu ay içinde 
imzalanarak yürür
lüğe girmesi plan
lanan 3 yıllık 
stand-by 
anlaşasının, IMF ile 
yapılacak son 
stand-by olacağını 
bildirmişti.
Stand-by anlaş

yüzde 66'sı Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin'e güvenirken, 
yüzde 68'i parlamen
tonun alt kanadı 
Duma'ya güvenmiy
or. Ruslar, çocuk
larını askere gönder
mek istemiyor. 
Araştırma, sıradan 
bir Rus'un yılda 150 
kez seks yaptığını, 
ancak Rusların 
yüzde 41'inin cinsel 
hayatından şikayetçi 
olduğunu gösterdi. 
Kişi başına zengin
likte dünyada 97. 
sırada olan 
Rusya'nın 27 dolar 
milyarderiyle 
dünyanın en fazla 
dolar milyarderine 
sahip 3. ülkesi 
olduğu belirlendi. 
Rusya halkının 21 
milyon kişisi yoksul
luk sınırının altında 
yaşıyor. Yoksulluk 
sınırının altında 
yaşayanların ortala
ma aylık geliri 
70 dolar civarında. 
Araştırmada, 
Rusya'daki kadın 
sayısının erkek 
sayısından 10 mily

masının, muhteme
len Mayıs 2008'de 
sona ereceğini 
belirten Babacan, 
Türkiye'nin bundan 
sonra IMF ile ilişki
lerinin devam 
edeceğini, 
Türkiye ekonomi
sine en uygun 
ilişki formatının 
belirleneceğini, 
fakat IMF'nin mali 
kaynaklarına 
gereksinimi 
olmayacağını 
anlatmıştı.

on daha fazla olduğu 
da saptandı.
Rusya'da 79 milyon 
kişinin cep telefonu 
sahibi olduğu, bu 
rakamın 2005 sonun
da 93-100 milyon 
arasında olmasının 
hesaplandığı belirtil
di.Gazetenin araştır
masına göre, ev inşa 
eden Rusların vergi 
ödememek için evi 
kayıt altına aldır
madıkları belirtilerek, 
şu bilgilere yer veril
di: "2001 yılında 
kaçak konut sayısı 
resmi istatistiklere 
göre 20 milyondu. 
Banka mevduatları 
1998 krizinden 
bugüne 7 kat 
artarak, 2 trilyon 
rubleye ulaştı.
Sıradan Rus her şeyi 
çok çabuk unutur. 
Kişi başına gelirde 2 
bin 160 dolar ile 
dünyada 97. 
sıradadır. Ortalama 
ömür 67,7 yıl ile 
dünyada 142. 
sıradadır. Bin kişiye 
düşen otomobil 
sayısında 156 araçla 
53. sıradadır.
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Off-shore zedeleri 
sevindiren haber

Mahkemesi, İmar 
Bankası kaplamında 
"off-shorezedelere 
ödeme yapılamaz" 
hükmünü iptal etti. 
Haşim Kılıç mudilere 
ödeme konusunda 
ise son sözün 
TMSF'de olduğunu 
söyledi. 
Anayasa Mahkemesi, 
"İmar Bankası'na el 
konulmadan önce 
kıyı bankalarındaki 
off-shore hesapların
dan son 1 ayda mev
duat hesabına dönen
lere ödeme yapılmay
acağım" öngören 
yasa hükmünü iptal 
etti.
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
bugünkü toplantının 
gündemine ilişkin 
bilgi verdi. 
Toplantıda, CHP'nin 
"İmarzedelere" 
ödemeleri 
düzenleyen 5021 
sayılı Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
ve Bankalar Kanunu 
Hükümlerine İsti
naden Bankacılık 
İşlemleri Yapma ve 
Mevduat Kabul Etme 
İzni Kaldırılan 
Türkiye İmar Bankası 
Türk Anonim Şirketi 
Hakkında Tesis

-Edilecek Bazı İşlem

ler Hakkında 
Kanun'un 1. madde
siyle 4969 sayılı 
Yasa'nın geçici 2. 
maddesinin değiştir
ilen (1) numaralı 
fıkrasının son para
grafının iptali 
istemiyle açtığı 
davayı esastan 
karara bağladıklarını 
söyledi.
Kılıç, söz konusu 
hükmün 5 üyenin 
oyuna karşı 6 üyenin 
oyuyla iptal edildiğini 
bildirdi.
Bir gazetecinin, "Bu 
durumda olanlara 
ödeme yapılacak 
mı?" sorusuna Kılıç, 
ödeme yapılıp yapıl
mayacağının 
TMSF'nin kararına ve 
bu konuda yerel 
mahkemelerde açılan 
davaların sonuçlarına 
bağlı olduğunu 
kaydetti.
İptal edilen 
düzenleme şöyle: 
"... Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurulu'nun 
bankacılık 

işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme 
iznini kaldırdığı tari-, 
hten geriye doğru bir 
ay içinde, kıyı 
bankalarındaki 
hesapları Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu'nca sağlanan 
mevduat güvencesi 
kapsamına almak 
amacına matuf 
olarak, bankacılık 
işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme 
izni kaldırılan 
bankaların yurtiçi 
kayıtlarına, muhabir 
bankaca karşılığı 
nakden veya 
bankacılık işlemleri 
yapma ve mevduat 
kabul etme izni 
kaldırılan banka 
dışındaki bir 
başka banka 
aracılığıyla ödenmek
sizin aktarıldığı tespit 
edilen hesaplar ile..." 
Anayasa Mahkemesi, 
dava konusu 
hükmün geçen yıl 
yürürlüğünün durdu
rulması istemini 
reddetmişti.

Kurumlararası yer 
değişikliği kapsamı
na giren kurum 
sayıları genişletildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na yer 
değişikliği yapılmak 
suretiyle genel 
idare hizmetleri 
sınıfından memur, 
teknik hizmetler 
sınıfından teknisyen 
ve yardımcı 
hizmetler sınıfından 
hizmetli kadrolarına 
personel nakli 
işlemlerinde kap
sama giren kurum
lar genişletildi. 
Başbakanlık tarafın
dan 2004 Yılı Bütçe 
Kanunu 
çerçevesinde yer 
değişikliği kapsamı 
daraltılmıştı.
Örneğin üniversitel
er, üniversiteler
arası kurul ve 
ÖSYM gibi kurulu
ların yer aldığı 
katma bütçeli 
kurumların çoğun
dan kurumlararası 
yer değişikliği 
yapılamıyordu.
Bakan Çelik, yayın
ladığı bir genel
geyle 2005 Mali Yılı 
Bütçe Kanunda 
ilgili maddenin 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdiğini, 5018 
sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu'nun bütçe 
uygulamasına 
ilişkin hükümlerinin 
2005 yılında uygu
lanmayacağının 
belirtildiğini bildirdi. 
Çelik, bu çerçevede 
daha önce MEB 
tarafından gönder
ilen ve kurumlar 
arası nakil yoluyla 
personel nakli 
yapılabilecek 
kurumların bulun
duğu (1) sayılı 

| cetvelin 31.12.2005

tarihine kadar 
işlemden 
kaldırıldığını belir
tirken, yerine genel 
ve katma bütçeli 
kurumların yer 
aldığı 57 adet kuru
mun işleme 
alındığını bildirdi. 
Çelik'in MEB'e 
geçmek isteyen 
memur, teknisyen 
ve hizmetli 
sınıflarındaki 
çalışanların kurum- 
larına ait yeni liste 
şöyle: 
Genel Bütçeli 
Kurumlar: TBMM, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakan lık, 
Anayasa 
Mahkemesi, 
Yargıtay, Danıştay, 
Sayıştay, Yüksek 
Seçim Kurulu, 
Adalet Bakanlığı, 
Milli Savunma 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Dış İşleri 
Bakanlığı, Maliye, 
MEB, Bayındırlık ve 
İskan, Sağlık, 
Ulaştırma, Tarım ve 
Köyişleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik, 
Sanayi ve Ticaret, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Kültür 
ve Turizm, Çevre ve 
Orman, Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, 
Devlet Planlama 
Teşkilatı 
Müsteyarlığı, Hazine 
Müsteşarlığı, Dış 
Ticaret

Müsteşarlığı, 
Gümrük 
Müsteşarlığı, 
Denizcilik 
Müsteyarlığı, 
Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, Devlet 
Personel 
Başkanlığı, Özür
lüler İdaresi 
Başkanlığı, Devlet 
İstatistik Başkanlığı, 
Tapu Kadostro 
Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı, 
Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, 
Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü, 
Yakın ve Ortadoğu 
Çalışma Eğitim 
Merkezi, ADli Tıp 
Kurumu Başkanlığı, 
Refik Saydam Hıfzı 
Sıhha Merkezi 
Başkanlığı. 
Katma Bütçeli 
Kurumlar: DSİ 
Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Tarım 
Reformu Genel 
Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü, 
Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü, Sosyal 
Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 
YÖK, ÜAK, Üniver
siteler, ÖSYM, 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Hudut 
ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN ■ OKUTUN 
ABONE OLUN
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Sm rt sttiji tasarı ■ ıstli
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in bir mad
desini veto ederek 
Meclis'e gön
derdiği Gelir İdare
si Yasası, TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
değiştirilmeden 
kabul edildi. Sezer 
vetosunda, söz 
konusu maddede 
belirtilen atamalar
da Cumhurbaşkanı 
imzasının devre 
dışı bırakılmasının, 
Anayasa'nın 3 
maddesine aykırı 
olduğuna dikkat 
çekmişti.
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 
IMF ile 2005-2007 
dönemini kap
sayan ve 10 milyar 
dolarlık kaynak 
kullanımını içeren 
yeni stand-by 
düzenlemesinin 
yürürlüğe gire
bilmesinin şart
larından olan, 
ancak 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 1

maddesi veto edil
erek bir kez daha 
görüşülmesi için 
TBMM'ye gönder
ilen Gelir İdaresi 
Yasası ele alındı. 
Toplantıya katılan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin 
ile Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
düzenlemenin 
Anayasa'ya 
aykırı olmadığını 
savunarak, mad
denin aynı şekilde 
kabul edilmesi 
talep etti. Yapılan 
oylamada, CHPTi' 
komisyon 
üyelerinin itirazına 
rağmen 28. madde 
değiştirilmeden 

kabul edildi. 
Önümüzdeki gün
lerde Meclis Genel 
Kurulu'nda ele alı
nacak Kanun, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
ile Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nün 
kaldırılarak yerine 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı oluştu
rulması amaçlanıy
or. Aynı yasayla 
gelir politikasının 
Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlen
mesi, uygulamanın 
ise Başkanlık 
tarafından yapıl
ması da hükme 
bağlanıyor.

İncirlik uçuşları
sınırlı yapılacak

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, Gül, 
TBMM Dışişleri, Milli 
Savunma, AB Uyum 
ve İnsan Hakları 
Komisyonu üyeler
ine dış politika 
konularında 
bilgi verdi.
Gül, konuşmasında 
şu konuların 
altını çizdi:
-ABD'nin İncirlik 
Üssü'nü kullanma 
talebinin olumlu 
karşılanması ve 
gerekli kolaylıkların 
sağlanması karar

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEIVII_İK 

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

laştırılmıştır.
-İncirlik Üssü'nden 
gerçekleştirilecek 
uçuşlar, Afganistan 
ve Irak'a kargo 
nakliyle sınırlı ola
caktır. Söz konusu 
kargo uçuşlarında 
mühimmat, silah ve 
askeri birlik taşın
mayacak.
-Türk güvenlik 
kuvvetlerine bağlı 
unsurlar da lojistik 
destek amacıyla bu 
uçuşlardan fay
dalanacak.
-Lojistik destek 
faaliyetlerine katıla

cak unsurlar hiçbir 
ülkeye karşı saldırı 
fonksiyonu üstlen
meyecek. Bu 
faaliyetler ulus
lararası hukuka 
uygun olacak.
-AB üyeliği hedefi 
doğrultusunda 
bugüne kadar 
gösterdiğimiz ve 
herkesçe de teslim 
edilen başarılı 
performansı müza
kere sürecinde de 
göstereceğimizden 
kimsenin 
kuşkusu 
olmamalıdır.

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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10-12 yaş grubu minikler

TISK Genel Başkanı 
Tuğrul Kutadgobilik, 
tekstildeki KDV'nin 
yüzde 18'den yüzde 
8'e düşmemesi duru
munda Türk sanayi
cisinin başarılı ola
mayacağını söyledi. 
Davut Uçar'ın haberi 
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TISK) Genel Başkanı 
Tuğrul Kutadgobilik, 
tekstildeki KDV'nin 
yüzde 18'den yüzde 
8'e düşmemesi duru
munda Türk sanayi
cisinin başarılı ola
mayacağını söyledi. 
Kutadgobilik, 
Gaziantep Ticaret 
Odası (GTO) yönetici
lerini ziyareti esnasın
da yaptığı açıklamada, 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde tekstilci
lerin yüzde 8 oranında 
KDV verdiğini, 
Türkiye'de ise yüzde 
18 KDV verildiğini 
belirtti. Bu oranın 
düşürülmemesi duru
munda AB ülkeleri ile 
yarışmanın mümkün 
olamayacağını ifade 
eden Kutadgobilik, 
Türkiye'nin sanay
isinin ve ticaretinin 
dünya ile entegre 
olmak zorunda 
olduğunu belirtti. 
Türkiye genelinde 21 
iş kolunu temsil eden

bir konfederasyon 
olduklarını vurgu
layan Kutadgobilik, 8 
bin 600 sanayici 
üyeleri bulunduğunu 
kaydetti.
Kutadgobilik, bunların 
tamamının 'AK ekono
mi' denilen vergisini 
ödeyen, sigortasını 
yatıran bir grup 
olduklarını bildirdi. 
Türkiye'nin en önemli 
sorunlarının başında 
rekabet ile istihdam 
geldiğine dikkat 
çeken Kutatgubilik, 
bu alanda bir takım 
düzeniemeı'erin yapıl
masını istedi. Bu 
düzenlemelere 
Gaziantep, Denizli ve 
Kayseri gibi 
Anadolu'nun önde 
gelen sanayi kent
lerinin destek vermesi 
gerektiğine işarete 
eden Kutadgobilik, bu 
aşamada Çin tehdi
dinin ve uluslararası 
rekabetin Türkiye'nin 
önünde birer tehlike

olduğunu bildirdi. 
Ticaret Odası Başkan 
Vekili Ünal Özdil ise, 
Gaziantep'in son 
çıkan teşvik karar
namesinde yer alma
masının sanayici 
adına üzüntü verici 
olduğunu vurguladı. 
Özdil, Gaziantep'in 
öncelikle tüm 
Türkiye'nin sanayi 
envanterinin çıkartıl
ması ve çıkacak olan 
bu sonuca göre 
kademeli ve sektörel 
bazda teşvik verilmesi 
gerektiğini savun
duğunu söyledi. 
Uluslararası pazarlar
da özellikle Uzakdoğu 
ülkeleri ile rekabet 
etmenin giderek zor
laştığını, ülkenin üre
timde kullandığı girdi 
fiyatlarının dünya 
şartlarına göre yüksek 
olduğunu açıklayan 
Özdil, üreticinin özel
likle enerji fiyatlarının 
şikayetçi olduğunu 
söyledi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi ve 

Anadolu Üniversitesi A.Ö.F aldığım öğrenci 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Gülşen BAY

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mustafa ESEN

İlk defa Gemlikspor adına 
katıldığımız 10-12 yaş grubu 
maçlarına 75. Yüzyıl Futbol 
Sahası’nda devam edildi.

Bu sahayı görmek gerekir
di.

Takımlara şöyle bir 
bakıldığında en ufak tefek 
bizim takımımzdı.

Biz bir hafta içinde okullar
dan aldığımız 8 ufak genç fut
bolcuyla bu turnuvaya iştirak 
ediyoruz.

İnegöl takımını seyret
tiğimde inanamadam. 10-12 
yaş çocuklarının nasıl bu 
kadar fiziği olur diye düşün
medim değil.

İnegöl genellikle göçmen 
vatandaşlardan kurulu bir 
yer. Doğudan, kuzeyden her 
yörenin insanları ile dolu. 
Nüfus kağıtları belki iki ve üç 
sene sonra çıkartılmış olunca 
haliyle top oynayan gençler 
fizikti gençlerden oluşuyor.

Döktaş takımı da yabana 
atılır gibi değil. Biz, bu bizim- 
takıma göre devasa gençlerle 
nasıl baş edeceğimizi bile- 
meyorum.

Maçlar yarım saat 
üzerinden iki devre halinde 
yapılıyor.

Futbol Federasyon’nun 
tahsis ettiği lisanslı hakem
lerle idare ediliyor.

Biz, Samanlıspor’la 
oynadık. Gençlerimiz çok 
heyecanlı olduklarını maçtan 
evvel ve maçın içinde de ale
nen belli ettiler.

Sınıf geçme yazılı imtihanı
na girmeden önce, üç dört 
sefer tuvalete taşınan talebel
er gibiydiler.

Bir haftalık takım hiç 
idman yapamadan bu turnu
vaya geldik. Zira en son 
müracaat eden de bizim 
takımdı.

Çok seneler evvel bende 
bu heyecanı yaşamıştım. İlk 
maça çıkarker ayakların tir tir

titriyordu. Nasıl oynadım? 
Neler yaptım?
Hatırlamıyorum.

Bizim gençlere baktığımda 
çoraplarını çıkarıp gömleğini 
bir tarafa bırakanları seyret
tim.

Ayakkabılarını bile 
bağlayamayanlar vardı.

Sahaya çıktıklarında orta 
hakem gençleri sıraya dizip, 
ne yapmaları gerektiğini 
öğretmeye çalıştı.

Bunlar güzel şeyler.
Samanlı belki on beş maç 

yapmış, pas almasını ve ver
mesini iyi bilen bir takım.

Gençlerimizin nerede ve 
nasıl duracaklarını dahi 
bilemediklerini gözledim.

İlk yirmi dakikada top orta
da dolaştı durdu. Bu maçlar
da ofsayt olmadığı için uza
tılan bir topla Samanlı takımı 
golle buluştu.

Gençler bozulur gibiydi, 
peşpeşe attıkları iki golle 
durum 3-0 olmuştu. Devre 
böyle bitti.

Eğer biz şöyle beş-on defa 
ıdma,' yapmış olsaydık, işin 
şekli değişirdi.

İkinci yarı, Gemlikspor 
gençleri maça hızlı başladı. 
Üst üste kaçırdıkları gollere 
hem kızıyor, hem de gülüyor
lar.

Baskımız devam ettikçe 
güzel oynamaya başladık. 
Güzel oynadıkça gol pozisy
onları bulduk.

Güç bu takımlarda başta 
geliyor. Gücümüz bu kadardı. 
Toplara vuruyorduk ama iste
diğimiz yere ulaşamıyorduk.

Bu turnuvandan birinci 
çıkmak bizim için mümkün 
değil.

Önemli olan katılmaktı. 
Gemlik yönetimine defalarca 
teşekkürler. Bu turnuvaya 
katılmamıza katkıda bulun
duğumuz için.

BakBHCafe’de 
Bugün Kadınlar matinesi var 

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 

özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.

Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

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
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Çikolatakolik misiniz?
Madde bağımlısı 
olunduğu gibi, besin 
bağımlısı da ola
bilirsiniz. Mesela 
çikolata bağımlısı... 
Çikolata, diyet 
çabalarınızı sabote 
ediyorsa, o zaman 
mutlaka bu rehbere 
bir göz atın. Çikola
ta... Diyet yapmak 
isteyip de yapa
mayanların tek 
özrü... Diyet yapa
bilenlerin, gözlerini 
kırpmadan, uğruna 
diyetlerini bozduk
ları, bir kenarda 
herkesten gizli yiyip, 
kağıtlarını sakladık
ları leziz yiyecek... 
Öyle bir şey işte 
çikolata, insanın 
ağzının suyunu akı
tan ve tartılara mey
dan okuyan...
Peki çikolataya karşı 
olan bu zayıflığınız 
sizi bir çikolatakolik 
yapıyor mu?Aslında 
çikolatanın bağım
lılık yaptığına dair 
bazı bilimsel bulgu
lar yok değil. Beynin 
kimyası üzerine 
yakın zamanda 
yapılan bir araştır
maya göre, insanlar 
besinlere bağımlı

। hale gelebiliyorlar 
ama bu konuda

sağlam veri henüz 
yok. Zevk veren her
hangi bir deneyim, o 
tarz beyin kimyaları 
yaratabiliyor.
Bağımlılığı yenmede 
en önemli şeyse, 
kendi kendinize 
bağımlı olduğunuzu 
söyleyebilmek; 
çünkü ancak bu şek
ilde kilo problemi
nizin üstesinden 
gelebilirsiniz. 
Canımızın bir şeyler 
çekmesinin sebebi 
nedir?
Bağımlılıktan bah
settik ama insanın 
canının, özellikle de 
kadınların, çikolata 
çekmesi hayali bir 
durum değiı. Ote 
yandan bunun 
nedeni henüz tam 
olarak bilinemiyor. 
Ancak bu konuda 
birkaç teori var: 
Mahrumiyet: Eğer 
çikolatanın tadını 

seviyor ama onu 
yemeyi kendinize 
yasaklıyorsanız, 
canınız daha fazla 
çikolata çekebilir.

Stresi azaltması: 
Stres hali 
belirdiğinde, vücut 
buna adrenalin 
üreterek cevap verir. 
Karbonhidratlar 
anında belli dozda 
enerji üretirler ve 
pek çoğumuzun kar
bonhidrat tercihi de 
çikolata olur.
Hormonal değişiklik
ler: Hormonlarda 
adet dönemlerine 
göre dalgalanmalar 
yaşanır. Östrojen 
yükseldiğinde, prog- 
esteron ve serotonin 
düşer. Bu durumda 
da kadınlar depresy
on ve asabiyet 
hissedebilirler ki, bu 
da karbonhidrat 
yeme arzusu

uyandırır.
Beyin kimyasalları: 
Nöropeptit (NPY), 
sabahları ve diyet 
yaparken karbon
hidrat arzusunu art
tıran bir beyin 
kimyasalıdır. Bunun 
gibi bir başka 
kimyasal da 
galanindir. O da 
geceleri en üst 
seviyesine çıkar ve 
yağ alma arzusu 
uyandırır.
Çikolatanın içeriği: 
Çikolatada fenlety- 
lamin ve yağ 
bulunur. Bunların 
her ikisi de vücud
un, kişinin kendisini 
iyi hissetmesini 
sağlayan endorfin 
üretimini arttırır. 
Çikolatada aynı 
zamanda uyarıcı 
maddeler teobromin 
ve kafein de 
bulunur. Ayrıca çiko
latada bulunan 
şeker, kişide 
gevşeme hissi 
uyandıran beyin 
kimyasalı serotonin 
salgılanmasını da 
sağlar.
İçinizi yiyen ne? 
Günümüzde modern 
obezite tedavi
lerinde, öncelikle 
hastaların belli 
besinlere duydukları 
arzuların nedenleri 
anlaşılmaya çalışıy
or. Buna da hastanın 
yiyeceklere dair en 
eski anılarıyla 
başlanıyor. Örneğin 
bir kadın limonlu 
şekerleri çok seviy
or. Çocukken, zor 
bir annesi ama sevgi 
dolu bir babası 
olmuş. Babası işten 

geldiğinde, elini pal
tosunun cebine 
sokup bir paket 
limonlu şeker bul
masını sağlarmış. 
Bu nedenle kadın ne 
zaman aynı güven 
verici duyguyu 
yaşamak istese, 
limonlu şeker yiyor. 
Yani yiyecek aslında 
bir araç oluyor. Peki 
bu duyguya bir 
şeyler yemeden 
nasıl ulaşabilir? O 
kişiye dair anılar 
düşünülerek olabilir, 
ama bu arada kendi
ni eğitmek ve çiko
latadan (ya da 
kadının durumunda 
limonlu şekerden) 
uzak durmak 
gerekiyor. Hayatınızı 
düzene koymanız bu 
anlamda önemli. 
Yeme arzunuzu ter
biye edin 
Ha bire bir şeyler 
yemenizin sorum
lusunun kendiniz 
olduğunu kabul 
ediyorsunuz, yani 
problemin farkın
dasınız. Ayrıca iste
diğiniz şeyin çikola
ta olduğundan da 
eminsiniz. Peki 
bununla nasıl başa 
çıkacaksınız?
"Çikolata kamburun
dan kurtulmanın en 
iyi yolu nedir?" 
sorusunun 
cevabını uzmanlar 
da veremiyor. Size 
en uygun stratejinin 
ne olduğunu gene 
kendinizin belirleme
si gerekiyor. İşte 
başka kişilerde işe 
yarayan bazı yön
temler...
Kurtçuk hayal edin.

Çikolataya teslim 
olacağınızı hisset
tiğiniz anda, 
gözünüzün önüne 
bir parça çikolata 
getirip, içinden 
kurtçuklar çıktığını 
gözünüzde can
landırım. 
Çikolatayı tamamen 
kesin. En azından 
canınızın bir şeyler 
çekmesi durumunu 
kontrol altına alın
caya değin. Örneğin 
bir süre hiçbir şek
ilde çikolatayı 
ağzınıza koymayıp, 
zaman içinde ölçülü 
yemeyi 
öğrenebilirsiniz. Öte 
yandan çikolata ile 
olan ilişkiniz sağlıklı 
değilse, o zaman bu 
ilişkiyi tamamen 
kesmelisiniz. 
Yavaş yavaş kesin. 
Beslenme şeklinizi 
bir anda değiştirmek 
sizi zorlayabilir.
Vücutlarımız ani ve 
kesin değişiklikler 
yapmaya hazırlıklı 
değildir. Bu nedenle 
çikolatayı bir anda 
kesmek yerine 
yavaş yavaş kesm
eniz işe yarayabilir. 
Örneğin normalde 
büyük bir paket 
çikolata yiyorsanız, 
bu kez bir küçüğünü 
satın alın ve daha 
sonra daha da 
küçüğünü. 
Sonunda bir 
draje yeterli 
gelebilir.
Tatlıyı azaltın. Çiko
lata ve diğerlerinden 
bahsediyorum. Tatlı 
yemek, daha fazla 
tatlı yeme arzusu 
uyandırır.

PIRELLFDE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR 

KREDİ KARTINA 
8 TAKSİT

12R 22.5 DH 03
HflNKOOK MİSTİKLER

440 YTL.
Diğer lastik ebatları hakkında bilgi için bize başvurun.
ÖZKAYA OTOMOTİV 

m GEMLİK BAYİİ linr |_l_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK ■ m C LL Tel (0 224) 513 73 93 Fax . 514 40 44

»asra 
©TO

1936Model Ford EscortCLK 1.6 
Metalik Gri-Hidrolik Direksiyon- 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik

0.05.378 180(1

SATILIK VİLLA
Vmurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık .,4 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Horlamanın tedavi ve Yöntemleri
Burada öncelikle has
tanın tanısının iyi 
konulmuş olması 
gerekiyor. Eğer 
apneleri yoksa ya da 
apne indeksi düşük 
ise burun tıkanıklığı, 
yumuşak damak ve 
küçük dildeki ya da 
dil kökündeki 
engellemeler ya da 
tıkanıklıklar değişik 
tekniklerle düzeltiliy
or. Ancak çoğu kez 
bu operasyonlara 
gitmeden önce has
tanın kilo vermesi, 
düzenli yaşaması, 
sigara ve alkolün 
kesilmesi öneriliyor. 
Horlamanın tedavisin
deki yenilikler nel
erdir?
Apnelerin olmadığı 
basit horlamanın 
tedavisinde giderek 
basitleşen yöntemler 
geliştirildi. Önceleri 
lazerle yapılan 
yumuşak damak ve 
küçük dil küçültme 
işlemleri giderek 
radyofrekans dal
galarının kullanılması

. tutku GELİBOLUSINEMASI’NDA UCLIDULU
bu hafta Rez. Tel: 513 64 06

ATLAS SAKLAMBAÇ - GELİBOLU
S NEMASI'NDA n T . c1ono

Bu HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

ile yaygınlaştı. 
Radyofrekans 
tedavisi nedir? 
Radyofrekans, lokal 
anestezi ile yumuşak 
damak uyuşturulduk
tan sonra iğne gibi bir 
girişle yumuşak 
damak içerisine uygu
lanmakta ve böylelik
le yumuşak damağın 
gerginleşmesi ve 
küçük dilin küçülmesi 
amaçlanıyor. Bu 
uygulama bazen 
tekrarlanmayı gerek- 
tirebiliyor. Genellikle 
10 dakikayı geçmeyen 
bir sürede uygulanıy
or. Çoğu kez ağrısız, 
kanamasız basit bir 
operasyondur. Eğer 
hastada dil kökü ya 

da burun içi sebepler 
de varsa genel 
anestezinin tercih 
edilmesi gerekiyor. 
Damağa implant yer
leştirme tedavisi 
nedir?
Bu yeni bir tedavi 
yöntemi, deneme 
aşamasında.
Yumuşak damak içeri
sine yine lokal 
anestezi ile 3 adet 
ince implant yerleştir
ilerek yumuşak 
damak gerginleştir
iliyor. Bu teknik çok 
basit gibi görünmekle 
beraber implantların 
yerinden çıkması gibi 
yan etkileri olabiliyor. 
Ancak basit gibi 
görülen tüm bu 

teknikler sadece ve 
sadece basit horla
ması olan yani apne 
indeksi yüksek 
olmayan hastalara 
uygulanıyor. 
Uyku apnesi 
hastalığının tedavisi 
ayrı mıdır?
Eğer horlayan has
tanın apne indeksi 
belirli bir oranın 
üzerinde ise kesinlik
le bu hastaların basit 
tekniklerden yarar 
göremiyorlar. Bu 
durumdaki hastaların 
tedavisi uyku 
kliniklerinde veriliyor. 
Hastaların CPAP 
denilen maskeleri 
takarak uyumaları 
sağlanıyor. Bu 
maskeler uykuda has
taya daimi, pozitif 
basınçlı oksijen veren 
araçlar. Başlangıçta 
çoğu hasta bu aracı 
kullanmak iste
memekte ama zaman
la yararını çok belir
gin bir şekilde 
gördüğü için bir süre 
sonra rahatlıkla kul
lanıyorlar.
Horlamada doğru bili
nen yanlışlar nel
erdir?
Bizde horlama aslan 
kükremesine benzetil
erek adeta övülen bir 
erkeklik belirtisi 
olarak kabul ediliyor.

Oysaki tüm sürekli 
devam eden horla
malar bir sağlık 
sorunu işareti ve bir 
hastalık olarak kabul 
edilmesi gerekiyor. 
Aşırı kilo durumların
da hastanın kilo ver
mesini önererek 
düzelebileceğin! san
mak da doğru değil. 
Genellikle uyku apne
si olan bu hastalarda 
kan oksijen düzeyi 
düşük olduğundan 
yağ dokusu 
yakılamıyor. Eğer 
uygun tedavi hemen 
başlanmışsa kilo 
ancak bu durumda 
verilebiliyor.
Basit horlamadan 
kaçınmanın yolları 
nelerdir?
Alkol ve sigara 
kesilmesi, kiloya 
dikkat edilmesi, 
göbek çevresi yağ 
dokusunun eritilmesi, 
spor yapılması, 
stresin yönetimi, 
akşam yemeklerinin 
az ve yatmadan en az 
3 saat önce yenilme
si, yan yatılması, 
yatak ve yastık 
alışkanlıklarına dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Uyku hapları ve 
sakinleştirici ilaç alın
ması durumu düzelt
mez. Varsa akciğer, 
mide ve barsak 

sorunlarının 
düzeltilmesi gerekiy
or.
Horlamadan kurtul
mak için öneriler 
-İyi bir adele tonusu 
kazanmak için sportif 
bir yaşam biçimi 
seçilmeli.
-Horlayan kişiler uyku 
ilaçları, sakinleştirici 
ve antihistaminik 
denilen alerji ilaçlarını 
uykudan önce 
almamalı.
-Uykudan 4 saat önce 
alkol almaktan sakın
malı.
-Uykudan 3 saat 
ağır yemekten sakın
malı.
-Aşırı yorgunluktan 
sakınmalı.
-Uykuda sırt üstü yat
mak yerine yana yat
mak tercih edilmeli. 
Eski bir öneri olarak 
pijama sırtına tenis 
topu 
dikmek hala faydalı 
bir metot. Böylelikle 
sırt üstü uyumaya 
engel olunur.
-Yatağınızın baş tarafı 
daha yukarıda olacak 
şekilde tüm yatağınız 
yaklaşık olarak 10 cm 
bir tarafa doğru 
çevirin.
Bu amaçla yatağınız 
bir tarafı altına bir 
tuğla yerleştire
bilirsiniz.

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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

5 MAYIS PERŞEMBE 
ÖZER ECZANESİ
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 56 82

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2123 

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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Girit ve Rumeli'ler Derneğinden Duyuru Memur olmak 
isteyenlere müjdeDefneğimiz, Gemlik Halk Dansları ekibi İle 

birlikle Yunanistan’ın Nea ■ Kios (Yeni Gemlik) 
şehrine bir gezi düzenlemiştir.

Gezi ücreti vize, gidiş, dönüş, üç gece, üç gün 
yemek dahil olmak üzere kişi başı 200 EURO’dur.

Gezi tarihleri 23 Haziran 2005 ve 27 Haziran 2005 
tarihleri arasında olacaktır.

İlgilenen üye hemşehrilerimizin müracaatları en geç 
10 Mayıs 2005 tarihine kadar, 
(0.224) 513 12 92 veya (0.532)345 39 18 
Nolu Telefonlara yapmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına 
Bşk. Nusret Mutman

Ek yerleştirmede 
düşük puanlıya da 
memur olma yolu 
açıldı...
Bakanlar Kurulu, ek 
yerleştirme yön
temiyle alım 
yapacak olan 
kurumların genel 
yerleştirme sonu
cunda oluşan taban 
puanın altında 
puan alanları da 
istihdam etme yol
unu açtı.
Bakanlar Kurulu, 
"Kamu Görevlerine 
İlk Defa 
Atanacaklar İçin 
Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Genel 
Yönetmeliğin" bazı 
maddelerinde 
değişiklik yaptı. 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe giren 
değişikliklere göre, 

açıktan atama ile 
memur alımı 
yapacak kamu 
kuruluşlarının, 
Kamu Personeli 
Seçme Sınav 
(KPSS) tarihinden 5 
ay önce izinlerini 
alma zorunluluğu 
kaldırıldı. Açıktan 
atama izin talepleri
ni 15 gün içinde 
sonuçlandırma 
zorunluluğuna da 
son verildi.
Düşük Puanlılarda 
Ek Yerleştirmeden 
Yararlanabilecek 
Yönetmeliğin bir 
diğer maddesinde 
yapılan değişiklikle 
de kamu kurum ve 
kuruluşlarına 
yapılacak ek yer
leştirmelerde genel 
yerleştirme sonu
cunda oluşan taban 
puanın altında 

puan alanlara da 
yerleştirme şansı 
doğdu.
Yönetmeliğin 
24’ncü maddesin
deki "Ek yer
leştirmede bir 
kadroya, genel yer
leştirme sırasında o 
kadro için oluşan 
en küçük KPSS 
puanının altındaki 
bir puanla yer
leştirme yapılmaz" 
hükmü yürürlükten 
kaldırıldı.
Yönetmeliğe ayrıca, 
genel yerleştirmede 
B grubu kadrolara 
atananların daha 
sonraki personel 
ahmları için, yer
leştirmelerine esas 
alınan puanla 
başvuruda bulun
masını engelemek 
amaçlı ek bir 
madde konuldu .

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK 

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
Renkli, siyah beyaz her ±Câr*ICâ 

_ baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



®N 2004 yılı Kurumlar vergisi birincisi 154 bin 200 YTL ödeyecek..

Kurumlar vergi rekortiîieni Salalı Demir Çelik
2004 yılı kurumlar vergisi mükelleflerinin verdiği beyannamelerin düzenlenmesiyle Kurumlar Vergisi rekortmeninin 154 bin 200 
YTL ile Şafak Demir Çelik Sanayi ve Ticaret olduğu açıklandı. İkinciliği ise Ozan Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi 126 bin 467 
YTL ile elde etti. Üçüncü, Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi, 119 bin 598 YTL ödeyecek. İlk on kurum şunlar;Bugün 7. sayfamızda

KurumlarVergisindeilkK

6 Mayıs 2005 Cuma korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Şafak Demir Çelik San. ve Tic 154.200 
Ozan Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 126,467 
Karataş Demir Çelik San. Ltd. Şti. 119,598 
D.M.S. Makina San. ve Tic. A.Ş. 99,300 
Körfez Tahmil Tahliye ve Nak. ve Gemi 79,837 
145 nolu Treyder Mot. Taş., Koop. 76,352 
Okumuşlar Elektriik Malz. İnş. Taah. 74,265 
GEMAR Denizcilik San. Ltd. Şti. 73,775 
Kafoğlu Yağ ve Sabun San. 72,051
Teskon Makina Hırdavat (Devamı yarın) 69,123

Belediye Meclisi, imar komisyonu raporunu görüşerek, Serbest Bölge’ye giden yolu genişletti.

tasan yolu il mtte çıkanla
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik Belediye Meclisi, yaptığı toplantıda, Bursa asfaltı ile Borusan fab
rikası arasında ve Borusan Fabrikası ile Askeri Hara’nın yanındaki ve önün
deki yolun 30 metreye genişletilmesini kararlaştırdı. Bursa asfaltından 
sanayi kuruluşlarına giden yolun özel olması nedeniyle, imar planlarında 
görülmüyordu. İmar Komisyonun raporu Belediye Meclisinde oy birliği ile 
kabul edildi. 30 metre genişliğindeki yol imar planlarına işlenecek.

Borusan yolu..
Gemlik son yıllarda sanayi genişlemesi 

açısında büyük bir atak yaptı.
Bunda Bursa Serbest Bölgesi’nin ilçe 

mizde açılmasının ektisi var.
Serbest Bölgenin bulunduğu Borusan yo 

luna girdiğinizde başka bir dünya ile 
karşılaşırsınız.

Borusan yolu nakliye kamyolarının, güm
rüğe giden özel araçlarının vızır vızır işlediği 
bir yol durumunda.

Yolda sağlı sollu antrepolar, kontenyer 
depoları, kömür depoları., öylesine büyük 
bir yoğunluk yaşanıyor ki şaşırmamak elde 
değil.

Bu durum kısa bir süre sonra daha da 
büyüyebilir.

Bölgenin en büyük limanı haline gelen 
Gemlik’te gümrük, serbest bölge ve liman
ların yoğunluğunu taşımayan bir yolu 
bulunuyordu.

Dün toplanan Belediye Meclisi, geç kalı
nan bir kararı aldı.

Borusan yolunu geliş gidişli olarak 30 
metreye çıkardı.

Bu bir ihtiyaçtır.
En önemlisi de Borusan ile Askeri Hara 

arasındaki yolunda alternatif yol olarak 
plana konmasıdır. Bundan sonrası, yolun 30 
metreyegenişletilmesi olacak.

Belediye Meclisinde, 
Belediyenin okullara 
yardım yapması için 
meclis kararlarının 
Belediye Başkanı 
tarafından kullanıl
ması kabul edildi.
Yıllardır imar planına 
alınmayan Borusan 
yolu ise plana 30 
metre genişliğinde 
işlenecek.

Kadri Güler’in 
Haberi sayfa 3’de

Hacı Etem Ağa anıldı
1865 yılında 
Umurbey’de 
Rüştiye mekte
binin açılması
na büyük katkı 
sağlayan Hacı 
Ethem Efendi 
bu yıl da anıldı. 
Haberi 5’de

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

Haftada İki

Sen türkünü söyle, yeter!...
Son yıllarda her önüne gelen büyük Atatürk’le ilgili bir şeyler 

söylüyor - yazıyor...
Arada bir de bazıları saçmalıyor... I
Ulu önder Türkiyeliyim diyen herkesin ulu önderi.
Onu putlaştıralım, hakkında yorum yapmayı tabiidir ki yalnız 

resmi zevata bırakalım demiyorum.
Ama ..
Son günler de türkücü İbrahim Tathses kendisinin eğitim 

düzeyini unutarak Atatürk hakkında söylediği cümleler hatalarla 
dolu..

“Urfa’ da Oxford vardı da biz mi gitmedik” diyerek eğitim 
düzeyini kendi itiraf eden, okuma - yazmayı dahi çok sonra 
öğrenen bu türkücü müzik dışında konuşacaksa; “ Kadın 
hakkında - toplum hakkında - Atatürk hakkında” cüretinin sınır
larını iyi bilmesi gerekir.

Cahilliğini kendi itiraf ettiğine göre Tathses’i mazur görmek 
gerekiyor.

Ama şunu unutmamalı;
Az hata yapmak için az konuşmalı.
Hatta bilmediğimiz, bilsek te değerlendirmek ve dile 

getirmekte aciz kalacağımız konular için “Hiiiiç ağzımızı 
açmalıyız.

Ahilik töresinde “Eline - Beline - Diline” sahip olması istenir.
Bu türkücü hiç birine sahip değil..
Tathses, “gazeteler her şeyi bölük pörçük yazıyorlar, sonra 

ortaya garip ifadeler çıkıyor” diye yaptığı gaf için kendini 
savunuyor...!

“ Almanların Hitler’i varsa bizim de Atatürk’ümüz var.” şek
linde ki bu saçma ifadeyi neresinden alsanız ayni kapıya çıkıy
or.

Sonra da bu yetmiyor :
“Bizim Doğuda sevdiğin insana İbo - Asa dersin. Biz de 

Atatürk’e Ato diyoruz”
Konuşmazsan daha iyi oluyor.
Sen sen ol yalnız türkünü söyle...
Atatürk tarihin en büyük insanlık suçu işlemiş Hitler’le aynı 

seviyede görmek, göstermek “O da Türkiye’nin Hitler’i” diye 
ulu orta konuşmak suçtur.

Eğitimsiz olmak kötüdür, bu türkücü ne dediğini bilmiyor.
O Hitler’i Almanlar için iyi - önemli bir adam olarak biliyor.
İnsanlık var olduğu müddetçe nefretle anacağı bir ismin 

yanında Kurtuluş mücadelesi - devlet adamlığı - ileri görüşüyle 
sadece biz Türk’leri değil bir çok mazlum devlete yol gösterici 
olmuş dünyanın her zaman hayranlıkla söz ettiği Atatürk ‘ü 
koymak...

Biri “Yurta sulh, cihanda sulh” demiş;
Diğeri kendi üstün ırkını yaratmak düşüncesiyle on milyon 

insanı gaz odalarında katletmiş.
İkisini aynı cümle de niye buluşturmuş türkücü biliyor- 

musunuz.?
“Dünyaca ünlü ve önemliler diye”
Bunun altında bir defa daha söyleyeyim cehalet yatıyor.
“Akım derken....diyor” halk tabiri olan bu kaba benzetmeye

uygun konuşuyor.
Bu sözlerin televizyondan milyonlarca insana duyurulması 

suça tuz - biber eken başka unsur..
Savcılar bu konuşmaları duymuşlardır.
Görev onlarda...
“ Ayrıca rakriçin de “ Atatürk’te içerdi, ne olmuş onu örnek 

alıyorum”diyerek sığınan tek İbrahim Tathses değil.
Yıllar önce bir televizyon sunucusu da zil zurna sarhoş çık

tığı canh yayında kendini eleştirenlere aynen böyle yanıt ver
mişti...!

Atatürk çalışkanlığı - Cesareti - duruşu - aklı - bilgisi - 
görgüsü ve kadınlara karşı zarafeti dururken örnek ala ala rakı 
içişini almaları düşündürücü.

Örnek alacaksanız yukarıda saydıklarımızdan birinialsanız....
Doğruya örnek alacağı özelliği herkes kendi gücüne ve 

kalitesine göre seçiyor...!
“ Özürü kabahatinden büyük” lafına uygun konuştukça 

batıyor...

Günışığı 
davul zurna

ile açıldı
' A @ w

MI

ış MİMİ kurdelesini Kayma kî 
küçukbir öğ rene i bî rl i kte keş

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bir süredir 
faaliyetini 
sürdüren Özel 
Günışığı Kreş ve 
Gündüz Bakım 
Evi resmen 
açıldı.
Hamidiye 
Mahallesi 
Hürriyet Caddesi 
Sümbül sokak 
12 noda şube 
olarak açılan 
Gemlik Özel 
Günışığı Kreş ve 
Gündüz Bakım 
Evi'nin merkezi 
ise Orhangazi 
ilçesinde 
bulunuyor. 
Kreş sahip
lerinden Şule 
kıhç'ın çaldığı 
davul eşliğinde 
oyunlar oyna
yarak misafirlere 
hoş geldiniz 
diyen kreş 
çocuklarının

ikam | 
|ü. . M e

Kgrtt.ç|||?a- ıldılar.

gösterileri 
büyükler tarafın
dan alkışlandı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
Şube Müdürü 
Veysel Özmen, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt'un 
katıldığı kreş 
açılış kurdelesini

Kaymakam 
Baygül ile küçük 
bir öğrenci bir
likte kestiler. 
Yöneticiliğini 
Müzeyyen 
Güzelkıhç ile 
Şule Kıhç'ın 
birlikte 
üstlendikleri 
Günışığı Kreş ve 
Gündüz bakım 
evi'nde 
3 öğretmen 
görev yapıyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com


Sayfa 3 HABER 6 Mayıs 2005 Cuma

Belediye Meclisi, imar komisyonu raporunu görüşerek, Serbest Bölge’ye giden yolu genişletti.

Gemlik Belediye Meclisi, yaptığı toplantıda, Bursa asfaltı ile Borusan fabrikası arasında ve Borusan Fabrikası ile 
Askeri Hara’nın yanındaki ve önündeki yolun 30 metreye genişletilmesini kararlaştırdı. Bursa asfaltından sanayi 
kuruluşlarına giden yolun özel olması nedeniyle imar planlarında görülmüyordu. İmar Komisyonun raporu Belediye 
Meclisinde oy birliği İle kabul edildi. 30 metre genişliğindeki yol imar planlarına işlenecek.

- Kadri GÜLER
Gemlik Belediye 
Meclisi, Mayıs 
ayının ikinci toplan
tısında Azot, 
Borusan yolunun 30 
metreye olarak imar 
planlarına işlenmesi 
kararını oybiriliği 
ile kabul etti.
Dün, saat 14.30 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
Başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi, Zekai 
Karaduman, 

.Menderes Bingöl ve 
Gökhan Taylan’ın 

‘ mazeret bildirmeleri
Meclisçe kabul 
edilerek açıldı. 
AKP’li meclis üyesi 
Ali Okuroğlu, sözlü 
olarak yaptığı öneri 
ile eğitim kurumları- 
na Belediye’ce 
yapılacak yardımlar 
için Büyükşehir 
yasasında 
“Belediye 
Meclislerinden alı
nan kararla yapılır.” 
maddesi için bu 
yetkinin Belediye 

. Başkanına verilmesi 
istemi üzerine söz 
alan MHP’li Osman

• Doğan, “Belediye

Dün toplanan Belediye Meclisi’nde Borusan yolunun 15 
metre gidiş, 15 metre geliş, 30 metreye çıkarılması ve plana 

işlenmesi kararını aldı.
Meclisi her ay 
toplanmaktadır. Bu 
yeklinin neden 
Başkana 
devredilmesi 
isteniyor, anlaya
madım.” dedi. 
Okuroğlu, “işlerin 
hızlı bir şekilde 
yapılması için bunu 
istiyoruz.” dedi. 
Daha sonra yapılan 
oylamada DYP’li üç 
üye çekimser oy 
kullanırken, MHP’li 
Osman Doğan 
“Red” oyuna karşın, 

AKP’lilerin oylarıyla 
öneri kabul edildi. 
BORUSAN YOLU 
30 METRE 
Gündemin asıl 
görüşülecek mad
desi olan Bursa 
asfaltından Borusan 
Fabrikasına, oradan 
da Daniş Ekim 
Çifftliği içinden 
geçen tali yolun 
Askeri Hara yoluna 
kadar olan 
bölümünün 30 met 
reye çıkarılması 
konusunda İmar

Komisyonu Başkanı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, plan 
üzerinde meclis 
üyelerine bilgi 
verdi.
Aybey, Bursa 
asfaltından BP ve 
GEMPORT kavşağı
na kadar olan yolun 
planda 15 metre 
gidiş, 15 metre geliş 
olarak 30 metre 
olması, kavşağın 65 
metre, Borusan 
Fabrikasına kadar 
olan yolunda 30

metre olmasına 
karar verildiğini 
söyledi. Aybey, 
”Gün geçtikçe 
gelişen bu bölgede 
ihtiyaca cevap 
veren bir yolun açıl
ması artık zorunlu 
hale gelmiştir.” 
dedi. Cemal Aybey, 
Borusan ile Askeri 
Hara arasındaki tali 
yolunda alternatif 
yol olarak Bursa 
yoluna bağlanması 
için bu yolun da 30 

İmar Komisyonu Başkanı Cemal Aydın 
Aybey plan üzerinde meclis üyelerine bilgi 
verinken görülüyor.

metreye çıkarılması
na imar korniş 
yonunda verildiğini 
söyledi.
İmar Komisyonu’ 
nun teklifi oybirliği 
ile kabul edildi.
Mecliste görüşüle
cek başka konu 
bulunmadığı için 
Başkan Mehmet 
Turgut tarafından 
bir ay sonra toplan
mak Meclis toplan
tısını kapattı.

“Cargill’i aklama yasa tasarısı hazır” Mertçe
Bursa Barosu Çevre 
Komisyonu Başkanı 
Avukat Ali Aksoy, 
dün gazetemizde 
çıkan açıklamasın
dan sonra bugün de 
yaptığı açıklamada, 
Cargill konusunda 
yargı kararlarına 
karşın, AKP 
hükümetinin özel 
olarak Bergamadaki 
altın üretim tesisleri 
ile Cargill’i meşru 
hale getirmek için 
yasa tasarısı hazır
lattığını söyledi.

Arabacı, 14 Nisan 
2005 günü Tarım, 
Orman ve Köyişleri 
Bakaıilığı’nca hazır
lanan bir yasanın 
birinci fıkrasına 
eklenen bir madde 
ile iki kuruluşun kur
tarılmak istendiğini 
belirterek, 
“Komisyonda 
CHP’lilerin itirazları
na karşın maddenin 
görüşülerek kabul 
edildi.
Yasa teklifi TBMM 
görüşülmek üzere 

beklemektedir.” 
dedi.
Ali Arabacı, bu 
yasanın geçmesi 
halinde Anayasa’nın 
138. maddesinin 
ihlal edileceğini de 
savundu.
Arabacı, tasarıda 
gerekli izin alın
madan kullanılan 
tarım alanlarının 
başvuru halinde 
metrekaresine 5 
YTL. ödenmesi 
koşuluyla çalışma 
izin verililecek.

AKP Adaleti...
Oto kontrol makanizmalarını 
kaldırın,
Doğrudan vergi toplayamaz 
olun,
Yüklenin dolaylı vergiye...
Binin insanın tepesine.
Ama ne adalet!
AKP adaleti...
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Sadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygiin yine Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a çattı

Aygiin “Belediyeden lalsız totolar yayılıyor"
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Saadet partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, haftalık yap
tığı basın açıkla
masında, yine AKP 
hükümeti ile 
Belediye Başkanı 
Turgut'a yüklendi. 
Dünyanın en güçlü 
teşkilat yapısına 
sahip olarak 
gördükleri Milli 
Görüş'ün tek temsil
cisi olan Saadet 
Partisi’nin dur
madan ve yılmadan 
çalışmalarına devam 
ettiklerini söyleyen 
Aygün, Cumartesi 
günü Bursa 
Gökdere meydanın
da yapılacak 
Başörtüsü mitingine 
destek verdiklerini 
bildirdi.

Şehit Cemal'de anlamlı gün
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Şehit Cemal İlköğre
tim Ökulu'nda 
yapılan Atatürk 
Köşesi ve 
Kütüphanesinin 
açılışı yapıldı. 
Okul içinde kurulan 
kütüphane ile 
Atatürk Köşesinin 
yanında büyük 
Atatürk Posterinin 
de açılışı yapılırken 
katkıda bulunanlara 
plaket verildi. 
Okul bahçesinde 
yapılan törene 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan, İlçe 
Milli Eğitim müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
Şube Müdürü Veysel 
Özmen, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile okul müdür 
ve yöneticileri 
katıldı.
Okula bağışlanan 
124İ kitabın yanı sıra 
demirbaş'ta bulunan

"Bu ülkede yasaları 
uygulamakla 
yükümlü olan bir 
takım insanlar çıkıp, 
'Asla!' dese de, bu 
ülke Müslüman 
değildir diye naralar 
atsa da, en güzel 
cevabı her zamanki 
gibi haklımızın vere
ceğine olan 
inancımız tamdır" 
diyen Recep Aygün, 
ülkeyi yasaklar ülke
si olmaktan kurtar
mak adına atılacak 
tüm adımlarda 
Saadet Partisi’nin 
her zaman en önde 
yer almaya devam 
edeceğini söyledi. 
"Hizmet özürlü 
belediyemizde son 
zamanlarda tatsız 
kokular etrafa yayıl
maktadır" diyen 
Recep Aygün,

220 kitapla birlikte 
1461 kitaba ulaşan 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu, güzel bir 
kütüphaneye kavuş
muş oldu.
Törende yapılan 
konuşmaların ardın
dan Atatürk Köşesi 
için katkıda bulunan 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Selami Saruhan'a 
teşekkür Plaketini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül verirken 
Atatürk tablosunu 
okula kazandıran 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Hacer 
Aydın'a plaketini 
Garnizon Komutanı 
Selami Saruhan 
verdi.
Kütüphanenin 
düzenlenmesinde 
emeği geçen öğret
men Hatice Çakır'a 
ise Teşekkür 
Belgesini Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi. 
Atatürk köşesinin 
açılışını Kaymakam

&

»^iuilehmet Baygiflg

JSoşesı için katkıda, 
mı Tank Kurmay Alil 
Ş Plaketini Kaymşkl

.dnan Garnizonsa?** 
[Selami SaniluMMM

tüphanenin düzenlenmesinde emeği geçen 
öğretmen Hatice İÇakır’a Teşekkür Belgesini^ 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen verdij.

Gemlik’in tüm 
sorunları halledilmiş 
gibi, sayın Başkanın 
Azot yolunun 
genişletilmesine el 
atmasının bir takım 
şüphelerin uyan
masına sebep 
olduğunu söyledi. 
Ana artellerin bakı
ma muhtaç durumu 
varken, 30 metrelik 
Azot ilave yolunun 
ne ile izah edile
ceğinin merak 
konusu olduğunu 
söyleyen Recep 
Aygün, "Gemlik 
pazarının hali saat 
17.00 den sonra tam 
bir keşmekeşe 
bürünmektedir. 
Zabıtanın mesai 
saati bittiğinde halk 
pazarı da paydos 
mu ediyor? Seyyar 
satıcıların istila

Baygül ile Garnizon 
Komutanı Saruhan 
birlikte yaparken 
Atatürk Tablosunun 
açılışını Kaymakam 
Baygül ile Okul Aile 
Birliği Başkanı Hacer 
Aydın yaptılar.
Okul kütüphanesini 
okul öğretmen
lerinden Garnizon 
Komutanı Selami 
Saruhan'ın eşi 
Neriman Saruhan 
yaparken Kaymakam 
Baygül, küçük ama 
anlamlı kütüphane 
ile ilgili bilgiler aldı. 

ettiği bu saatlerde 
halkın yoğun olarak 
Pazar alışverişini 
yaptığı başkan 
tarafından bilinmi 
yor mu? Zabıtalar o 
güne has fazla 
mesai yapamaz mı? 
Köylü pazarının 
kurulduğu mevki 

neden duzenlenmı 
yor?" diye sordu. 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan'a da 
gönderme yapan 
Recep Aygün, 
"İsrail'i ziyaret eden 
ilk Türk başbakanı 
olmasının bizleri ne 
denli mutlu! Ettiğini 

söylemek ve fırsat 
bulduğunda 
Gemliğe gelip sahip 
çıkmamızı istediği 
belediye Başkamnın 
muhteşem!
Hizmetlerini 
görmesini bek
lediğimizi söylemek 
istiyoruz" dedi.
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[Okullar arası yıldızlar Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu.

Yan finale çıkan takımlar belirlendi
Nuray Erten Kadın kolları 
toplantısını değerlendirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Okullar arası yıldı
zlar Belediye 
Başkanlığı Futbol 
Turnuvası'nda yarı 
finale kalan takım
lar belli oldu. 
Oynanan maçlar 
sonunda 11 Eylül- 
Şehit Etem, TSO 
Gazi-Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
takımları Cuma 
günü yarı final 
mücadelesi 
yapacaklar.
Oynanan maçlarda

TSO Gazi İlköğre
tim Ali Kütahya'yı 
Haşan (K.K.) ve 
Caner'in golleriyle 
2-0 yendi. 
İkinci maçta ise 
Lale-Kemal, 
Hamidiye'yi 
Serkan, Sedat, 
Tolga ve Yadigar'ın 
attığı gollerle 
4-0 mağlup etti. 
C grubunun önemli 
maçında ise Şehit 
Etem, Şehit Cemal'i 
6-1 yenmeyi 
başardı.
Şehit Etem'in 

gollerini Ufuk, 
Beyhan (2) ve 
Ramazan (3) 
atarken şehit 
Cemal'in tek sayısı 
Tarık'tan geldi. 
Cuma günü 13.30 
da oynanacak yarı 
final ilk maçında 
11 Eylül ile Şehit 
Etem karşılaşırken 
baat 15.00 de ise 
TSO Gazi İlköğre
tim ile Şehit Cemal 
karşı karşıya gel
erek final için 
mücadele 
edecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

DYP İlçe Kadın Kolları 
başkanı Nuray Erten, 
Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanlığının 
düzenlediği İl Kadın 
Kolları Toplantısını 
değerlendirdi. 
Ankara'da yapılan 
toplantıya II Kadın 
Kolları Başkanı Nurten 
Erden ile birlikte 
Yıldırım başkanı Gülay 
Kuşçu, Nilüfer Başkanı 
Müjgan Tatar, 
Osmangazi başkanı 
Kamile yıldırım ile bir
likte katıldığını 
söyleyen Nuray Erten, 
toplantı sonuç bildirge
si hakkında bilgiler 
verdi. Toplantıya 
katılan DYP Genel 
Başkanı Mehmet Ağar 
ile eşi Emel Ağar'ın 
Bursa teşkilatı olarak 
kendilerine büyük 
yakınlık gösterdiğini ve 
çalışmaların beğe
nildiğini söyleyen 
Nuray Erten, toplantı 
sonuç bildirgesinde 
"Ülke nüfusunun yüzde

5Tını temsil eden biz 
kadınlar çocuklarımızın 
ve ülkemizin geleceği 
için siyaset yapmak 
adına DYP gibi köklü 
bir partinin çatısı altın
da toplandık. Demokrat 
parti geleneğinden 
gelen DYP 1946'dan 
buyana ülkenin çağ
daşlaşmasında, 
gelişmesinde, kalkın
masında bir çok ilklere 
imzasını atmıştır. 
Partimize olan 
inancımız tamdır ancak 
bu partide yıllardır 
emek veren BizTcâtfıri- 
lar hak ettiğimiz nokta
larda olamadık. 
Sesimizi yöneticilere 
yeterince duyura- 
madık.Genel

Başkanımız sayın 
Mehmet Ağar, gerek 
katıldığı TV program
larında, gerekse diğer 
toplantılarda ve özellik
le Bilkent toplantısında 
kadınlara verdiği 
değeri ve önemi her fır
satta ifade etmekte, 
dile getirmektedir.Biz 
biliyor ve inanıyoruz ki, 
o bizi hak ettiğimiz 
görevlere taşıyacaktır. 
Kadınların siyasette 
önlerinin açılmasına 
öncülük edecektir.
Sonuç olarak biz DYP'li 
kadınlar daha eşit 
koşullarda politika yap
mayı hak ettiğimize 
inanıyoruz" sözlerinin 
yer aldığını söyledi.

Hacı Etem Ağa anıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
1865 yılında Bursa 
ilçelerinde açılan ilk 
mektep olan Umurbey 
Rüştiyesi'nin kurul
masında büyük 
katkıları olan 
Umurbey'li Hacı Etem 
Ağa, düzenlenen pilav 
günü ile anıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Stajyer 
Kaymakam Recai Kara, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Küçük 
kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre ile 
resmi protokol ve okul 
müdürleri katıldı. 
Anma günü nedeniyle 
bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından 
İstiklal Marşı okundu. 
Hacı Etem Ağa’yı anma 
ve pilav günü etkinlik
lerinin açış konuş
masını yapan 
Umurbeyan 
Abdülaziz'in emriyle 
Bursa ilçelerinde kurul
ması emredilen Rüştiye 
okulu için hiçbir ilçe
den talep gelmeyince 
Gemlik'te ticaretle 
uğraşan Belediye 
Başkanı Güler,

Umurbey Rüştiyesi ve 
Hacı Etem Ağa hakkın
da bilgiler verdi.
1863 yılında Sultan 
Abdülaziz'in emriyle 
Bursa ilçelerinde kurul
ması emredilen Rüştiye 
Okulu için Hiçbir ilçe
den talep gelmeyince 
Gemlik'te ticaretle 
uğraşan Hacı Etem ağa 
tarafından kendisine 
ait bugünkü belediye 
binasının olduğu yere 
köylünün tepkisine rağ
men okulun açılması 
sağlandı.
Bursa ilçelerinde ilk 
olarak kurulan 
Umurbey Rüştiyesi'nin 
mezunlarından birinin 
de Türkiye'nin üçüncü 
Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar'ın olduğunu 
hatırlatan Güler, "Hacı 
Etem Ağa'ya olan vefa 
borcumuz nedeniyle 
buradayız. Yediği 
dayağa rağmen yıl
madan Umurbey 
Rüştiyesi'nin kurul
masına çaba gösteren 
Etem ağa'ya şükran 
borçluyuz. Onun 
Umurbey'e bıraktığı 
Belediye binasının 
olduğu yerde 
Yüksekokul görmek 
istiyoruz. Umurbey 
Belediyesi olarak 
binayı tahsis etmeye

hazırız" dedi.
Kaymakam Mehmet 
baygül'de, ilk kez 
katıldığı Hacı Etem Ağa 
pilav gününün önemini 
öğrendiğinde eğitim 
adına mutlu olduğunu 
belirterek "İçimizden 
daha nice Etem Ağa'lar 
çıkacaktır. Milli Eğitim 
camiasının Etem 
ağalardan çıkaracağı 

çok şeyler olacaktır. Bu 
günleri hep birlikte 
yaşatmalıyız" şeklinde 
konuştu. 
Umurbey rüştiyesi'nin 
kuruluşunun 140. 
yıldönümü ve Hacı 
Etem Ağa'yı anma 
etkinliklerinde misafir
ler ile öğrencilere 
geleneksel Pilav ile 
Ayran dağıtıldı.

Celal Bayar 
voleybolda finale kaldı

Celal Bayar Anadolu Lisesi Voleybol Takımı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Okullararası Genç 
Erkekler Voleybol 2. 
Küme İl Birinciliği için 
mücadele eden Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
finale kaldı.
Bursa Demirtaşpaşa 
Endüstri Meslek Lisesi 
salonunda dün 
oynanan yarı final 
maçında Celal Bayar 
Anadolu Lisesi rakibi 
Yenişehir Osmangazi 
Lisesini 3-0 yenerek 
adını finale yazdırdı. 
Rakibi karşısında üstün 
bir oyun sergileyen 
Celal Bayar, setleri 25- 
23, 25-21, 25-20 almayı 
başararak Gemlik'in 
adını finale yazdırmayı 
başardı.
ENDÜSTRİ MESLEK

YENİLDİ
Yan finalin diğer takımı 
Endüştri Meslek Lisesi 
ise ylhe Yenişehir 
takımı olan Ertuğrul 
Gazi Anadolu Lisesine 
3-1 yenilerek final 
oynama hakkını kaybet
ti. ilk seti başarılı şek
ilde 25-16 alan Endüstri 
Meslek Lisesi ikinci 
seti 25-20, üçüncü seti 
25-22 ve dördüncü seti 
25-16 vererek maçı 
3-1 kaybetti. Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
finalde Yenişehir 
Ertuğrul Gazi Anadolu 
Lisesi İle oynarken 
Endüstri Meslek Lisesi 
yine Yenişehir 
Osmangazi Lisesi ile 
üçüncülük 
maçına çıkacak.
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ŞişeCam, Bursa
Yenişehir’e fabrika kuruyor
Şişe Cam, 
Bursa'nın Yenişehir 
İlçesi'ne kuracağı 
fabrika için hafriyat 
çalışmalarına 
başladı.
Şişe Cam Ambalaj 
Grup Başkam 
Teoman Yenigün ve 
Genel Sekreter Dr. 
Rüştü Bozkurt, dün 
Yenişehir'e gelerek 
hafriyat çalış
malarının devam 
ettiği fabrika inşaat 
alanında incelemel
erde bulundu.
Yenişehir Belediye 
Başkanı ve 
Yenişehir Organize 
Sanayi Bölgesi 
(YOSAB) yönetici
lerinin de hazır 
bulunduğu 
ziyarette konuşan 
Teoman Yenigün, 
Ocak ayında fabri
ka bacalarından 
duman tütmeye 
başlayacağını 
belirterek, "2007 
yılının sonunda da 
tam kapasiteyle 
faaliyete geçeceğiz. 
Yenişehir'e kura

cağımız fabrikanın 
ihalesi 24 Mayıs'ta 
yapılacak ve en 
kısa zamanda 
inşaatımız başlaya
cak. Hafriyat çalış
maları çok hızlı 
gidiyor, bu bizi 
fazlasıyla memnun 
etti" dedi.
Yenigün, kurulacak 
fabrikanın tam bir 
çevre dostu ola
cağını ifade etti. 
Fabrikada çalışa
cak olan kalifiye 
elemanlar için şim
diden çalışmalara 
başlayacaklarını 
dile getiren 
Yenigün, "Bunun 
için Şişe Cam'dan 
yetkili 
arkadaşlarımız 
gelip sizlerle

görüşecekler. 
Amacımız hemen 
işe başlamak. 
Belediye 
başkanımızın biz
den en önemli 
isteği olan 
Yenişehirli işsizlere 
iş vermek için 
çalışacağız" şek
linde konuştu. 
Rüştü Bozkurt ise, 
Yenişehir'e 
15 yıl önce yine 
böyle bir fabrika 
yapmak için 
müracaat ettik
lerinde, zamanın 
Belediye 
Başkam’nın 
Yenişehir'e sanayi 
tesisi istemediğini 
söyleyerek, kendi
lerini geri çevirdiği
ni hatırlattı.

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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

|Ş 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

ekonomik faaliyet 
göstermekte 
olduğu, bu 
faaliyetlerde yer 
almak isteyen 
İsrailliler'in 
olmasının kendileri 
açısından bir sorun 
yaratmadığı ve 
kendilerini memnun 
edeceği" şeklindeki 
açıklamalarını 
yorumladı.
Hrisostomidis, İsrail 
Büyükelçisi'nin 
açıklamalarının ken
disine ne kadar 
doğru aktarıldığın
dan emin 
olmadığını, ancak 
İsrail Hükümeti'nin 
Rum Hükümeti'ne 
defalarca ifade ettiği 
resmi görüşünün, 
"Kıbrıs'ın işgal altın
daki bölgelerine" 
İsrailliler tarafından 
yapılan yatırımların 
onaylanmadığı ve 
desteklenmediği 
şeklinde olduğunu 
söyledi.
Hrisostomidis, öte 
yandan, bunu 
gerçekleştirecek 
işadamlarına engel 
olamayacaklarının 
kesin olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Hrisostomidis, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
konuyla ilgili bir 
açıklamasının sorul
ması üzerine, 
"Türkiye'nin tutu
munda herhangi bir 
değişiklik görüyor 
musunuz? 
Erdoğan'a söyle
memiz gereken ilk 
şey, bizim iki ayrı 
devlet ve iki ayrı 
halk temelinde bir
leşme 
öngörmediğimizdir" 
şeklinde konuştu. 
Hrisostomidis ayrı
ca, İsrail 
Hükümeti'nin, İsrail 
vatandaşlarının 
KKTC'ye yatırım 
yapmaları için 
cesaretlendirilmediğ 
i konusunda Rum 
Hükümeti'ne 
defalarca güvence 
vermiş olduğunu 
iddia etti.
Habere göre, 
Hrisostomidis, 
İsrail'in Türkiye 
Büyükelçisi Pinhas 
Avivi'nin, Türk 
basınına "Çok fazla 
İsrail vatandaşının 
Kuzey Kıbrıs'ta

Türkiye'nin Kıbrıs'tan 
çekilmesi ana koşul

Kıbrıs Rum Kesimi 
Lideri Tasos 
Papadopulos 
verdiği demeçte, 
"Türk askerinin 
adadan çek
ilmesinin kuzey ve 
güneyin bir
leşmesinde ana 
koşul" olduğunu 
iddia etti. 
Papadopulos, 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği müzak
erelerinin başlaya
cağı 3 Ekim tarihin
den önce olası bir 
uzlaşmaya varılıp 
varılmayacağı 
konusunda, 
"Uzlaşma için 
daima zaman var; 
ama pratik olarak 
görüşmelere 
başlanmadı" şek
linde konuştu. 
Papadopulos, bu 
yüzden bir 
öngörüde bulun
manın çok zor 
olduğunu belirtti. 
HRİSOSTOMİDİS: 
İKİ AYRI DEVLET 
VE İKİ AYRI HALK 
TEMELİNDE 
BİRLEŞME 
ÖNGÖRMÜYORUZ 
Öte yandan Rum 
Hükümet Sözcüsü 
Kipros 
Hrisostomidis, 
kendilerinin iki ayrı 
devlet ve iki ayrı 
halk temelinde bir 
birleşmeyi 
öngörmediklerini 
söyledi.
Rum basınında yer 
alan habere göre,

ELEMAN ARANIYOR

GIDA İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK 
Gıda mühendisi i Teknikeri

ARANIYOR
Adayların:
- Orhangazi’de veya Gemlik’te ikametgah etmeleri,
- Tercihen konusunda deneyimli olmaları,
- Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmaları gerek
mektedir.

Müraacat: ZEY -TUR - SAN A.Ş. 
Tel : (0.224) 586 52 01 - 02
Fax : (0.224) 586 52 00
e.mail : info@zeytursan.com.tr

mailto:info@zeytursan.com.tr
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İkinci el oto piyasasında 
yaprak kıpırdamıyor

Bursa S.S. Oto 
Merkezi İşletme 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Kaya, ikinci el 
oto piyasasında her yıl 
büyük hareketliliğin 
olduğu Nisan-Mayıs 
ayındaki canlılığın bu 
yıl yaşanmadığını 
söyledi.
Kaya yaptığı açıklama
da, ikinci el otoda her 
yıl başlarında yaşanan 
durgunluğun Nisan ve 
Mayıs aylarında sona 
erdiğini, ancak bu yıl 
bu beklentilerinin 
gerçekleşmediğini 
bildirdi.
Yıllardır nisan ayların
da başlayan hareketlil
iğin Eylül ayına kadar 
devam ettiğini ifade 
eden Kaya, "Her sene 
Mayıs ayının başından 
Haziran sonuna kadar 
dükkanlarda araba 
kalmazdı. İnsanlar

Petrol fiyatları yeniden arttı
ABD'de dün açık
lanan haftalık stok 
verilerinin ardından 
49 dolar/varil 
seviyesinin altına 
gerileyen ham 
petrol fiyatı, 
ABD'nin stoklarının 
talebi karşılamak 
için yeterli 
olmadığına yönelik 
spekülasyonlarla 
tekrar 50 dolar/varil 
seviyesinin üzerine 
çıktı.
Piyasada etkili olan

almak için araba bula
mazlardı. Bu sene 
yaşanan uzun süreli 
durgunluğun Nisan ve 
Mayıs ayıyla son bul
masını bekliyorduk. 
Ama beklentilerimiz 
sıfır arabalardaki kam
panyalardan dolayı 
gerçekleşmedi" dedi. 
Arzın çok, talebin ise 
olmadığının altını 
çizen Kaya, vatan
daşların düşük faiz, 
faizsiz kredi imkanları 
ve uzun vadede 
ödeme kolaylığı gibi 
sebeplerden dolayı 
sıfır otomobili tercih

spekülasyonlarda 
ABD'de rafineriler
ini! yıl sonuna 
doğru aratacak olan 
talebi karşılamak 
için kıştan önce 
ısınma yakıtı üreti
mini arttırmaları 
gerektiği bunun 
yapılması halinde 
benzin ihtiyacını 
tam olarak 
karşılanamayacağı 
öne sürülüyor. 
Analistler, piyasada 
yaşanan dalgalan- 

ettiklerini belirtti. Sıfır 
otomobil tercihinin 
ikinci il piyasası için 
hiçbir zaman bir risk 
olmadığını vurgulayan 
Kaya, iç piyasadaki 
tıkanmanın da durgun
lukta etkisi olduğunu 
savundu. Sıfır 
araçların eskisi gibi 
prim yapmadığını, 
ikinci elin ise bu 
bakımdan daha karlı 
olduğunu ileri süren 
Kaya, yatırım 
yapmak isteyen vatan
daşlara ikinci 
el araç almalarını 
tavsiye etti.

maları değer
lendirirken, petrol- 
da yukarı hareketin 
devam ettiğini, 
yaşana düşüşlerin 
birer düzeltme ve 
ahm fırsatı olarak 
görüldüğünü vurgu
luyorlar. NYMEX'de 
haziran vadeli 
Amerikan ham 
petrolünün varıl fiy
atı günü 63 sent 
artışla 50.13 dolar 
seviyesinden 
tamamladı.

OSYM've KPSS'siz
personel aıımı

Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nı 
(KPSS) hazırlayan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM) 
yapacağı sözleşmeli 
personel alımında, 
KPSS'ye girmiş 
olma şartı aranmıy
or.
ÖSYM, bugün 
gazetelere ilan ver
erek 10 sözleşmeli 
personel alacağını 
duyurdu. İlana göre, 
ÖSYM Bilgi İşlem 
Müdürlüğü'nde, 657 
sayılı kanunun 4/B 
maddesine göre, 
sözleşmeli kadroda 
çalıştırılacak olan 10 
personelde şu nite
likler aranıyor: 
"4 yıllık lisans 
mezunu olmak.
Yeterli düzeyde 
İngilizce bilmek.

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN

DÜNDEN DEVAM...
Hamurcu gedidiğinin 

oradalar. Mavi kocaman bir 
kayanın bulunduğu yerdir 
Hamurcu Gediği. Çevresindeki 
bodur çamlar, sarı, kahverengi 
ağaçlar arasında dimdik uzanır 
gökyüzüne doğru ulu kaya... Bir 
yandan da şıpır şıpır ağlar, Hep 
ıslaktır, dibi hep çamurludur. 
Pembe pembe, bulanık birikir 
yol üstüne sular, ince derecikler 
olur, toprağa karışır. Hamurcu 
Gedeği Haçin’in bir parçasıdır, 
kapısıdır. Çatak deresi ve yanın
daki yol kayanın tam dibine 
dönüş yapar aşağı doğru, öyle 
ki, bir adım atıldı mı öteye artık 
görünmez olur Haçin. 
Gurbetten gelen yolcu orada 
karşılanır, giden oradan yolcu 
edilir. Son bir kez evine, yur
duna dönüp, bakar giden. Kimi 
elinin tersiyle yüzünü siler, kimi 
durgun, kıpırtısızdır... Haçin... 
Güzel Haçin. Yeşil Haçin Suları 
gürül gürül, toprağı bir başka 
kokar, bir başka verir. Ne 
yukarıda, ne aşağıda yoktur 
benzeri.

Mihray Katayan yaylı ara-

Bilgisayar okur
yazarlığına ek 
olarak; bilgisayar 
programlama ve 
yazılım geliştirme, 
veri tabanı tasarımı 
ve yönetimi, bilgisa
yar ağları konuların
dan en az birinde 
bilgi sahibi olmak, 
bunu belgeleye
bilmek ve yapılacak 
yazılı sınavda 
başarılı olmak." 
Adayların başvuru
larını 9-13 Mayıs 
2005 tarihleri arasın
da, ÖSYM Bilkent-

Ankara adresine 
bizzat yapmaları 
gerekiyor. Müracaat 
sırasında Başvuru 
Formu dolduracak 
adaylardan; tran- 
skript, referans 
mektubu, bir adet 
fotoğraf ve varsa 
bilgisayar alanında 
aldığı eğitimlerle 
ilgili sertifika 
istenecek. Merkez, 
bu personel alımı 
sırasında adaylar
dan, kendisinin yap
tığı KPSS'ye girmiş 
olma şartı aramıyor.

SENEN Ba/ıhe Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Mantar, kurşun

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14

banın önüne oturdu, kamçıyı 
aldı eline. Koşmuyor ve dönüp 
bakmıyor Haçin’den yana.

- Bak Miran! Sakin ol... 
Muhabere bu... Her şey eskiye 
döner bir gün gelir... Gelirsiniz... 
evinize, yurdunuza!..

- Neye yarar? Kaçımız geli
riz?

Yol üstünde bir köpek kesik 
kesik havlıyor. Mürsel efendi 
kirazlı şapkalı kızı yaylı arabaya 
bindirdi.

- Hadisene Seta! diyor 
Mihran Kayatan.

Bir Seta kalmış yol üstünde. 
Mihran Katayan’ın karısı. Yüzü 
sarı, gözleri çakmak çakmak. 
Kara baş örtünün ucunu göz
lerinde gezdirdi.

- Gorgi! Yavrucuğum! 
Unutma beni! Halanı!... Biz ya 
döneriz, ya da dönemeyiz...

Gorgi dediği şalvarlı, beli 
kuşaklı bir delikanlı, konuşmuy
or hiç.

Mihran Katayan’ın babası 
yayalı arabasının meşin 
perdesini araladı, sonra yine o 
durgunluk, o anlamsız kış 
geldi, oturdu göz bebeklerine. 
“Dönemem belki... Belki son 
görüşüm Haçin’i... Çocukluğu
mu, tüm gençlik anılarımı 
bırakıyorum şu kalenin çevre
sine”.
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Anayasa değişiklik paketi incelemede
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Burhan 
Kuzu'nun sunduğu 
50 maddelik 
Anayasa değişiklik 
paketini incelemeye 
aldı. Erdoğan, paketi 
inceledikten sonra 
Anayasa değişik
liğinin bu yasama 
döneminde Meclis 
gündemine getirilip 
getirilmeyeceğine 
karar verecek.
Erdoğan'dan "onay" 
çıkması halinde, 
paket kamuoyunda 
tartışmaya açılacak. 
Kuzu'nun hazırladığı 
pakette, 
Cumhurbaşkam'nın 
yetkilerinin sınır
landırılması, 
Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu 
(HSYK), 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) ve 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
yeniden yapılandırıl
ması gibi köklü 
değişiklikler yer alıy

or. 50 maddelik 
değişiklik paketinde, 
yasama, yürütme ve 
yargı.alanında köklü 
değişiklikler 
öngörülüyor. Paketin 
en önemli 
maddelerini, 
Cumhurbaşkam'nın 
yetkilerinin sınır
landırılması, YÖK, 
HSYK ve Anayasa 
Mahkemesi'nin 
yeniden yapılandırıl
ması gibi düzen
lemeler oluşturuyor. 
TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Burhan Kuzu hazır
ladığı paketi 
geçtiğimiz haftalarda 
Başbakanlık Resmi 
Konutu'nda biraraya 
geldiği Başbakan 
Erdoğan'a sundu. 
Kuzu görüşmede, 
paketin bu yasama 

dönemi içerisinde 
Meclis gündemine 
getirilmesini önerdi. 
Başbakan Erdoğan 
ise, paketi inceleye
ceğini ve parti yöne
timiyle görüştükten 
sonra bir karar vere
ceğini kaydetti. 
Erdoğan'ın 50 mad
delik paketi hukukçu 
kurmaylarıyla değer
lendirmeye aldığı 
öğrenildi. AK Parti, 
köklü değişiklikler 
içeren paketi 
"referandum" riskini 
göze alarak çıkara
cak. Erdoğan'ın 
pakette yer alan bazı 
maddelerde rötuş 
yapılmasını isteye
bileceği' ifade ediliy
or.
Değişiklikle 
Cumhurbaşkam'nın 
Anayasa

Mahkemesi'ne üye 
seçme yönteminde 
değişikliğe gidilerek, 
Köşk'ün bu alandaki 
yetkisinin sınır
landırılması 
amaçlanıyor. Yeni 
düzenlemeyle 
Yüksek Mahkeme'ye 
Meclis'in de üye 
seçmesine imkan 
sağlanacak. Avrupa 
Birliği ülkelerindeki 
modeli esas alan 
değişiklikle Yüksek 
Mahkeme üyelerinin 
üçte biri Meclis 
tarafından seçilecek. 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
yapısında değişiklik 
öngören pakete 
göre, Yüksek 
Mahkeme artık 
Avrupa'daki 
mahkemeler gibi 
daireler halinde 
çalışacak. 
Değişiklikle 
Anayasa 
Mahkemesi'nin üye 
sayısı arttırılıyor. 
Paket ayrıca, vatan
daşların da Anayasa 
Mahkemesi'ne dava 
açmasına imkan 
tanıyor.

‘Siyasi iradenin 
eli kolu bağlı’

Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, eski 
Başbakan 
Necmettin 
Erbakan'ın 9.5 trily
on liralık para ceza
sı konusunda, 
siyasi iradenin 
yapabileceği hiçbir 
şey olmadığını 
ifade ederek, 
"belki" vergi uyuş
mazlığı durumunda 
oluşturulan uzlaş
ma kurullarından 
yararlanılabileceği
ni açıkladı.
Çiçek, TBMM 
Anayasa 
Komisyonu çıkışın
da, gazetecilerin 
eski Başbakan 
Erbakan'ın para 
cezasıyla ilgili 
olarak, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile Saadet 
Partisi Genel 
Başkan Vekili Recai 
Kutan'ın gerçek
leştirdiği ve ken
disinin de katıldığı 
görüşmeye ilişkin 

sorularını cevap
landırdı.
Gazetecilerin 
"Kayıp trilyon" 
davasından dolayı 2 
yıl 4 aylık hapis 
cezası kesinleşen 
Erbakan'ın bu ceza
yı konutunda çeke
bilmesi için belir
lenen 9.5 trilyonluk 
alacak konusundaki 
sorularını cevap
layan Çiçek, 
Hazine'nin alacağını 
tahsil için açtığı 
davanın sürdüğünü, 
buna karşılık yeni 
TCK'nın 51. madde
si ve Cezaların 
İnfazı ve Güvenlik 
Tedbirleri 
Hakkındaki Yasa'da 
belli yaşlardaki kişi
lerin, haksız men
faati ödemeleri 
koşuluyla 
cezalarının konutta 
infazına ya da erte
lenmesine olanak 
sağlayan düzen
lemeler bulun
duğunu ifade etti.

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



6 Mayıs 2005 Cuma
SPOR - EKONOMİ

Sayfa 9

Protestolu senet arttı
Barbarosca

Barbaros BALMUMCU

Havanda su Döğmek
Umurspor - Kumla ■ Gemlikspor’un son durumları

Bankalardaki 
protestolu senetlerin 
tutarı Mart ayında, bir 
önceki aya göre 
artarak 202.4 milyon 
YTL'ye çıktı. 
Karşılıksız çek sayısı 
ise Nisan ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 23.2 oranında 
azalarak 88 bin 387'ye 
indi.
Merkez Bankası veri
lerine göre, Şubat 
ayında 157 milyon 
176 bin 537 YTL olan 
protestolu senet 
tutarı, Mart ayında 
202 milyon 408 bin 
311 YTL'ye yükseldi. 
Aynı dönemde 
bankalardaki protesto 
edilen senetlerin 
sayısı da 
arttı. Mart ayında 
protesto edilen senet 
sayısı 69 bin 542 adet 
olurken, bu rakam 
geçen ay 58 bin 485 
adet düzeyindeydi. 
Geçen yılın Ocak- 
Aralık döneminde ise 
toplam 1 milyar 652 
milyon
306.2 bin YTL 
değerinde, 589 bin 
892 adet senet 
protesto olmuştu. 
Karşılıksız çek sayısı 
ise azaldı 
Merkez Bankası 
tarafından bankalara 
duyurulan toplam 
karşılıksız çek sayısı, 
Nisan ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 23.2 oranında

azalarak 88 bin 387'ye 
indi. Merkez Bankası 
verilerine göre, 
karşılıksız çek sayısı 
Mart ayında115 bin 
147 idi. Karşılıksız 
çeklerin 74 bin 467'si 
banka ve özel finans 
kurumlarınca Merkez 
Bankası'na yapılan 
bildirimlere göre 
Banka
tarafından duyurusu 
yapılan çeklerden, 13 
bin 920'si ise 
mahkemeler 
tarafından yapılan 
bildirimlere göre 
Merkez Bankası'nca 
duyurulan 
yasaklama kararların
dan oluşuyor. 
Banka ve özel finans 
kurumlarının bildirim
lerine göre, Merkez 
Bankası tarafından 
duyurusu yapılan çek 
sayısı, Nisan ayında 
bir önceki aya göre 
yaklaşık yüzde 25.1 
azaldı. Mart ayında bu 
kapsamdaki 
karşılıksız çeklerin 
sayısı 99 bin 437 idi.

Mahkemeler 
tarafından yapılan

bildirimlere göre, 
Merkez Bankası 
tarafından duyurulan 
yasaklama kararı mik
tarı ise Nisan ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 11.4 azalış gös
terdi. Bu çeklerin 
sayısı, Mart 
ayında 15 bin 710 
olarak belirlenmişti. 
Öte yandan banka ve 
özel finans kuram
larınca Merkez 
Bankası'na 
yapılan bildirimlere 
göre Banka tarafın
dan duyurusu yapılan 
karşılıksız kaldıktan 
sonra ödenen çek 
sayısı da Nisan ayın
da bir önceki aya 
göre yüzde 25.7 ger
ileyerek 67 bin 
996'dan 50 bin 512'ye 
indi. 2005 yılının ilk 
dört ayında karşılıksız 
çek sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yaklaşık yüzde 
12.3 artarak 357 bin 
990 oldu.
Geçen yılın aynı 
döneminde karşılıksız 
çek sayısı 318 bin 650 
olarak belirlenmişti.

Bursa Amatör futbol 
maçlarına yöremizden üç 
takım iştirak ediyor.

Birinci grupta Umurspor 
var. Bu grubun birincisi 
İnegölspor puanı 25.

Umurspor son haftalarda 
hem içeride hemde deplas
manda aldığı skoru yüksek 
mağlubiyetlerle grubundake 
yeri 5. lik, puanı 12

Bu hafta oynacacağı maç 
ise Beşevler ise grubunda 3. 
lük, puanı 10.

KUMLASPOR
Kumlaspor için çok 

evvelden yazdım; Kumla için 
tehlike çanları çalıyor diye. 
Herhalde okumamışlardır ki 
bu duruma geldi.

Hen ne kadar 3 puanı silin
miş olsa dahi tedbirini almış 
olması gerekirdi.

Hata şunda veya burda 
demiyorum. Sadece yörem
izin takımı olduğu için

üzülüyorum.
Kumlaspor puan cetvelin

deki yeri 8. Tık puanı 5.
Bir üst takım ise 

Cihanspor puanı; 9.
Kumlaspor’un bu hafta 

Balkanspor’la maçı var. Bu 
maçı alabileceklerini umuyo
rum.

GEMLİKSPOR
Gemlikspor’u kalan maçlar 

yazı altında 4 Mayıs günü 
yayanlandı.

Gemlikspor’un puanı ise 
20. Üçücü sırada. Bu haftaki 
maç 7 Mayıs Cumartesi günü 
saat: 16.oo’da Duaçınarı ile 
Fidyekızık sahasında oynaya
cak.

ÜÇ kardeş kulüp bu 
senede havanda su dövdüler.

Seneye ne olur, nasıl olur 
bilemem ama bir ümitle neyi 
bekleyeceğimizi düşünmeye 
başladım.

BakBüCafe’de
irki gecesi w, Kaçırmayın!
Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 

Her Cumartesi akşamı Canlı Müzik 
Özel Gün ve Toplantılarınız için 

Salon temin edilir.
Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.

Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

(OM

KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
GRUP AİLE

DEVREN SATILIK 
LOKANTA

GÜNLÜK SIYASI GAZETE
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ÇAY BAHÇESİ

KAYIP
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

Balıkpazarında, 
Kordonda 

çalışır vaziyette 
KOZA LOKANTASI

Türk PİRELLİ Lastikleri A.Ş.’ye ait beyannamelerin 
Ayniyat Alındı makbuz asıllan zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür.
BAYANNAME TARİH

302 07.01.2004
207 06.01.2004
49 03.01.2003

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

DEVREN SATILIK
Müraacat Tel:

(0.532) 597 78 43
(0535) 739 03 07
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İHALE İLANI
Solüsyon ve Röntgen Filmi Satın Alınacaktır

GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ
120 TAKIM SOLÜSYON VE 250 KUTU RÖNTGEN FİLMİ İHALESİ alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edile
cektir.
ihale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi

b) Telefon - Faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı

kutu röntgen filmi ve 1. banyo sol.(otomatik) 
dana tem. sol. 20 takım.

: 2005/58980

: DR. ZİYA KAYA MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 127 
Gemlik / BURSA

: 0.224 513 11 68 - 513 99 51
: gemliksahildevlet@mynet.com

: Röngen filmi ve solüsyon ihalesi
: Mal alımı
: 18x24 70 kutu, 24x30 50 kutu, 30x40 70 kutu, 35x35 60
takım, 2. banyo sol. (otomotik) 50 takım, 1 banyo mer-

"Ozon tedavisi 
ve ozon sauna"

b)Teslim yeri : Gemlik Sahil Devlet Hastanesi
c)Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 7 gün içinde
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer : GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi - Saati : 18.05.2005 - 10.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasından , ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel 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 sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahütname, 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Üretim,, imalat kapasitesi, araştırma-gelşitirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya kapasite raporu, 
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil bel
gesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 
yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi, 
d) 2005 Yılına ait Türkiye’de Mümessil ise; Distribitörlük belgesi ve yetki belgesi ( Bayi ise bayilik bel
gesi) Ürün yerli ise TSE veya TSEK yabancı ise yine CE, FDA, DİN, TÜV vb. kalite belgelerinden en az 
birine sahip olmalıdır ve firma teklifi ekinde belgelenmelidir. Verilmesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları istenilebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak,ihale konusu ile ilgili iş deneyim belgeleri kabul edilcektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ GEMLİK / BURSA adresinde görülebilir ve 25 
YTL/ Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını 
satın almaları zorunludur.
8. Teklifler,18.05.2005 tarihi saat 10.30’a kadar GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ adresine verilebile
ceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verilecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliye
iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyak sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat verileceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

B- 2023
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1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon ■ 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Son yıllarda en çok 
rağbet gören alter
natif tıp uygula
malarının başında 
ozon terapi geliyor. 
Gençleştirmeden, 
pek çok rahatsı
zlığın tedavisine 
kadar olan fay
daları saymakla 
bitmiyor. 
Ozon üç oksijen 
atomundan oluşan 
bir kimyasal 
bileşiktir (03). İki 
atomlu normal 
atmosferik oksi
jenin (02) çok yük
sek enerji taşıyan 
bir şeklidir. 
Son yılların, çok 
rağbet gören alter
natif tıp uygula
malarının başında 
ozon terapi ya da 
Almanların dey
imiyle 'kan yıkama' 
geliyor. İktidarsı
zlıktan strese, 
kanserden yaşlılığa 
pek çok derde çare 
olan ozon tedavi
sine ABD'de yılda 3 
milyar dolar har
canıyor. Kanını 
yıkatarak 
gençleşenler 
arasında 
Hollyvvood star
larından Prens 
Charles'a, futbolcu
lardan siyasetçilere 
pek çok ünlüyü 
bulmak mümkün. 
Performansı 
artırdığından spor
da doping olarak 
da kabul edilen 
ozon terapisinin 
Türkiye'deki en 
tanınmış müdavimi 
ise Mesut Yılmaz. 
Yılmaz'ın aşırı 
sigara tiryakiliğin
den bu yöntemi 
seçtiği belirtiliyor. 
Kanserden koruyor 
I. Dünya Savaşı 
sırasında Almanlar 
tarafından 
keşfedilen, yurt- 
dışında oldukça 
pahalı olan bu yön
tem, Türkiye'de 
pek bilinmediğin
den az sayıda

klinik tarafından 
uygulanıyor.
Yılda en az 10 
seans yaptırılan 
kan yıkama yön
teminin bağışıklık 
sistemini 
güçlendirerek per
formansı artırır. 
Şehirde sürekli 
toksine maruz 
kalıyoruz. Bu yön
tem kanser gibi 
ölümcül hastalık
lara yakalanma 
riskini en aza indir
giyor. Stres oksi
jensiz bırakıyor 
Oksijen, aşamımızı 
sürdürmemiz için 
gerekli olan en 
önemli öğelerden 
biri. Vücudumuzun 
her bir hücresi 
oksijene ihtiyaç 
duyuyor. Ancak 
hepimizin yaşamın
da zamanla oksijen 
atımında bir düşüş 
ve beynimizde kul
landığımız oksijen 
miktarında azalma 
oluyor. Günlük 
yaşam mücadelesi, 
iş yoğunluğu, 
mesleki ve ailevi 
sıkıntılar, 
endüstriyel olarak 
hazırlanan gıda 
ürünleri, çevre 
kirliliği, nikotin, 
alkol, kahve, kötü 
alışkanlıklar, yanlış 
yaşam biçimi ve 
hatalı beslenme, 
hareketsizlik, 
hastalık ve enfek
siyonların her biri 
başlı başına stres 
faktörü 
oluşturuyor.

mailto:gemliksahildevlet@mynet.com


6 Mayıs 2005 Cuma Sayfa 11
■■■ OUNLUK SYYASY ■■■

Besinlerin beyin üzerinde etkilen
Uzmanlar, vücudun 
küçük bir bölümünü 
oluştursa da, beynin 
yiyeceklerle alınan 
enerjinin yüzde yir
misini harcadığını 
belirterek, "Belirli 
yiyecekler algılama 
yeteneğimizi arttırır, 
daha verimli yapar, 
daha hızlı düşün
memizi ve dikkatimizi 
daha iyi vermemizi 
sağlar. Ancak bu 
besinleri ilaç gibi 
sadece belirli zaman
larda almamalı, 
yaşamımızın bir 
parçası haline 
getirmeliyiz" diyor. 
İşte uzmanların 
belleği güçlendirmek 
için tavsiye ettiği 
besinler:
Havuç: Hatırlama 
yeteneğimizi arttırır, 
çünkü havuç beyin 
metabolizmasını can
landırır. Bir şey

. TUTKU 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA
ATI AS 

SİNEMASINDA 
BU HAFTA

ezberlerken bir ufak 
tabak sıvı yağlı havuç 
salatası yiyin.
Ananas: Tiyatro 
sanatçılarının ve 
müzisyenlerin ihtiyacı 
olan bir meyvedir.
Örneğin uzun bir 
metin ezberleye
bilmek için fazla mik
tarda C vitaminine 
ihtiyaç vardır. Ayrıca 
önemli bir eser 
halinde element olan 
mangan içerir. 
Avokado: Kısa süreli 
bellek içindir.

GELİBOLU ■ TRAVMA
Rez.Tel:513 64 06

-GELİBOLU
Rez. Tel: 512 03 46

(Örneğin alışveriş lis
tesini yaparken) Fazla 
miktarda yağ asidi 
içerir. Yarım avokado 
yeterlidir.
Isırgan otu: Hafızayı 
kuvvetlendiren besin
lerdendir. Özellikle 
sınavlara hazırlanan 
çocukların çayına 
ilave edilmesi veya 
doğrudan ısırgan çayı 
içirilmesi yerinde 
olur.
Kabak: Hafıza için 
eşsiz bir besindir.
Yemeklerle sık sık 

tüketilmesi son 
derece faydalıdır. 
Uzmanların mutluluk 
reçeteleri ise şöyle: 
Kırmızı biber: Ne 
kadar acı olursa o 
kadar iyidir. Aroma 
maddeleri vücudun 
kendi mutluluk hor
monu endorphinin 
salgılanmasını 
hareketlendirir. En 
iyisi çiğ yenmeli. 
Çilek: Stresi giderir. 
Lifli maddesi mutlu
luk verir. Dozu en az 
150 gram.
Muz: Sırrı serotonin. 
Bu maddeye beyni
mizin mutlu olması 
için ihtiyacı vardır. 
Öğrenme kabiliyetini 
arttırmak için tavsiye 
edilenler ise şunlar: 
Lahana: Sinirliliği 
giderir (tiroit bez
lerinin aktivitesini 
yavaşlattığı için). 
Daha stressiz öğre
nilir (örneğin sınav 
öncesi).
Limon: C vitaminin
den dolayı can
landırır, algılama 
yeteneğini artırır. Dil 
öğrenme kursundan 
önce 1 bardak limon 
suyu için.
Yaban Mersini: Uzun 
süreli bir öğrenmede 
ideal bir meyvedir. 
Beynin kanla daha iyi 
beslenmesini sağlar.

Dikkat verme için 
tavsiye edilenler ise 
şöyle:

Soğan: Aşırı yıpran
maya, fiziksel 
yorgunluğa karşı. 
Kanı sulandırır, beyin 
oksijeni daha iyi alır. 
Ceviz, findik ve fıstık: 
Konferanslarda, kon
serlerde, uzun araba 
yolculuklarında, sinir
leri kuvvetlendirirken, 
beyindeki haber alma 
maddelerinin oluşu
munu 
hareketlendirirler. 
Üretici 
olmak için tavsiye 
edilenler:

Zencefil: İçerdiği 
maddeler beynin yeni 
fikirler üretmesini 
sağlar. Kan sulandığı 
için vücutta daha 
serbest akar, beyin 
oksijenle beslenir. 
Kimyon: 
İnsanın aklına birden 
bir fikir getirtir.
İçerdiği uçucu yağlar 
bütün sinir 
sistemini uyarır, 
ancak üretici 
düşünce şartıyla. 
Aniden bir fikre, bir 
buluşa ihtiyacı olan 
kimyon çayı içmelidir 
(bir fincana iki tatlı 
kaşığı dolusu kimy
onla).

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 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
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 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. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 5131186 
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su işlet 513 45 21 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

6 MAYIS CUMA 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Cad. No:17 
Tel: 513 73 94

__________  GEMLİK

■^■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2124 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KONGRE İLANI İş yerlerinde hekim yokHünkar Hacı Bektaşi Veli Dayanışma ve 
Yardımlaşma Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 22 Mayıs 
pazar günü saat: 13.00’te yeni dernek binasında 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı bir 
hafta sonra aynı yer ve aynı saate yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış
2- Divan teşkili, saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Yönetim ve Denetim Kurulunun raporların aklan

ması.
6- Aidatların yükseltilmesi
7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

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

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı müfet
tişlerinin yaptığı 
denetimlerde, işyeri 
hekimi ile İş Sağlığı 
ve Güvenliği 
Kurulu bulunması 
gereken işyer
lerinden yaklaşık 
üçte birinde bu 
şartın yerine getir
ilmediği belirlendi. 
Yükümlüğünü yer
ine getirmeyen 18 
işverene yaklaşık 
36 milyar lira para 
cezası verildi.
İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı müfet
tişlerinin 2004 yılı 
teftişleri, işveren
lerin önemli 
bölümünün iş 
sağlığı ve güven
liğine yönelik 
hükümleri yerine 
getirmediğini 
ortaya koydu. 
Müfettişler, geçen 
yıl 729 bin 583 işçi

ve 1292 çırağın 
çalıştığı işyer
lerinde, iş sağlığı 
ve güvenliği yönün
den teftiş yaptı. 
Teftişler sonunda, 
İş Kanunu'na göre 
devamlı olarak en 
az 50 işçi 
çalıştırıldığı için 
işyeri hekimi istih
dam edilmesi 
gereken işyer
lerinden üçte birine 
yakınında bu 
yükümlüğün yerine 
getirilmediği tespit 
edildi. Teftiş 
raporunda, işyeri 
hekimi bulundurul
ması gereken 2 bin 
633 işyerinden 
865'inde bu şarta 

uyulmadığı belirtil
di. Bu işyerlerinden 
6'sına, 20 milyar 
421 milyon 250 bin 
lira para cezası ver
ilmesi uygun 
görüldü.
Mevzuata göre, 

söz konusu işv
erenlerin, iş sağlığı 
ve güvenliği önlem
lerinin sağlanması, 
ilk yardım ve acil 
tedavi ile koruyucu 
sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesi için 
işyerindeki işçi 
sayısına ve işin 
tehlike derecesine 
göre bir veya daha 
fazla işyeri hekimi 
çalıştırması 
gerekiyor.

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad- Bora Sok- Akbank Aralığı No : 3/B GEIVILÎK

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



Küpe numarası olmayan hiçbir hayvanın kayıtsız dolaşamayacağım açıklandı

Sap hastalığına karşı önlem alınıyor
İlçe Tarım Müdürlüğü ilçemiz ve köylerindeki büyük baş hayvanlarda görülen şap hastalığına karşı aşı kampanyası başlattı. İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, 800 
e yakın kapalı mekandaki hayvanlara aşılama uygulandığını, bu arada da hayvan sayım envanterinin çıkarıldığını söyledi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 4’de

GEMLÎK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
25 YKr. (250.000 TL.)7 Mayıs 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com

Kurumlar vergisinde 
ilk 50 kuruluş

2004 yılında verdikleri beyanname 
lerde ödeyecekleri vergiler sırala
masına ilk 50‘ye giren kurumların 
ödedikleri vergileri yayınlıyoruz.

Liste sayfa 7 de

SSK'Hastanelerinin kapatılmasından sonra sağlık karneleri Bursa’dan verilmeye başlanmıştı.

SSK'lılara karneler Gemlik'ten verilmeğe başlıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İyiki geldin bahar..
Bahar yavaş yavaş kendini iyiden iyiye his

settirmeye başladı.
Bol yağışlı nişanlı günleri geride bıraktık..
Her ne kadar arada bir yine de ıslanacak- 

sakda, bu artık bize yazın gelmekte 
olduğunu gösteriyor.

Yaz ve sicak havalar demek, yakacak der
dinin sona ermesi demek...

Doğa kendhni yeni bir şekle bürüdü.
Ağaçlarda çiçekler açıyor, kırlara pa 

patyalar, gelincikler doluyor.
Çiftçi toprağını sürüyor, zararlılarla 

mücadele ediyor..
Bir değişim yaşanıyor çevremizde..
Güller açmağa başlıyalı, ortalığa güzel 

kokular yayılıyor..
Sabahın ilk ışınları sabahın saat 5.30 vuru 

yor penceremden..
Kuşların sesi ile “Paşa’nın havlaması 

zorunlu olarak beni atıyor bahçeye..
Dün sabah çimleri biçtim..
Güneşi, temiz havayı içime çektim doya 

doya..
Suyla oynadım... İlaç sıktım güllere...
Gemlik’e doğru yudumladım çayımı..
Özgür, 40 günlük oldu neredeyse..
İçeriden ağlama sesi geliyor.
Biliyorum ki yine karnı açıktı.. Bağırıyor 

sonuna kadar sesinin..
Doyup büyüyecek Özgür çocuk, baharlar 

görerek, yaşam ise sürecek..______________

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, SSK’lıların sağlık karnesi sorunun 
TELEKOM İl Müdürlüğü’nce Gemlik’e 480 adet ADSL portlarının ve 
rilmesinden sonra çözümlendiğini söyledi. Şahin, SSK’lıların 9 Mayıs 
2005 pazartesi gününden itibaren Sahil Devlet Hastanesi’nden sağlık 
karnelerini çıkartabileceklerini veya vizelerini uzatabileceklerini açıkladı.
SSK. dan sağlık 
güvencesi bulunan 
sigortalıların sağlık 
karnesi için Bursaya 
gitme çilesi sona 
eriyor.
Bir süre önce 
Gemlik SSK 
Hastanesinden veri 
len sağlık karneleri, 
SSK Hastanelerinin 
kapatılmasıyla 
Bursa SSK II 
Müdürlüğünden ver
ilmesi nedeniyle 
SSK’lılar çile çekiy
ordu.

Uygulanmanın 
yeniden Gemlik’te 
yapılması için AK 
Parti İlçe 
Başkanlığınca 
başlatılan girişimler 
olumlu sçnuç verdi. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, SSK’lıların 
pazartesi gününden 
itibaren sağlık kar
nelerini Sahil Devlet 
Hastanesi’nden 
çıkartabileceklerini 
söyledi.
Haberi sayfa 3’de

Geçici 
vergide 

süre uzadı 
Geçici vergi beyan
namesi verme süresi 
10 Mayıs 2005 tari
hine kadar uzatıldı. 
Verginin tahakkuk
larının ise 17 Mayıs’a 
kadar yapılması 
gerekiyor. Ha. 7’de

Belediye Başkanlığı futbol turnuvasında finalisler belli oldu

Belediye 
Başkanlığı 
futbol turnu
vasında heye
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BAŞSAĞLIĞI'
‘İlçemizin tanınmış şahsiyetlerinden, parti üyemiz

ALİ SERTKAYA'nın
E Ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhuma Allah’tan rahmet, Sertkaya ailesine başsağlığı dileriz. ’ 
DOĞRUYOL PARTİSİ 

. GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

DÜNYANIN €N KUTSAL VARLIĞI 
OLUN ANNELİMİZİN 

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLARIZ.
E DOĞRUYOL PARTİSİ i I 

GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI ] I
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SSK Hastanelerinin kapatılmasından sonra sağlık karneleri Bursa’dan verilmeye başlanmıştı.

SSK'lto telef Gei'fa verilmeğe
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, SSK’lıların sağlık karnesi sorunun Telekom İl 
Müdürlüğü’nce Gemlik’e 480 adet ADSL portlarının verilmesinden sonra çözümlendiğini 
söyledi. Şahin, SSK’lıların 9 Mayıs 2005 pazartesi gününden itibaren Sahil Devlet 
Hastanesinden sağlık karnelerini çıkartabileceklerini veya vizilerini uzatabileceklerini açıkladı.

‘Seyfettin Şekersöz 
SSK çalışanları ve 
emeklileri için veri 
len ‘Sağlık karneleri 
Pazartesi günün
den itibaren Sahil 
Devlet 
Hastanesinden ve 
rilmeyebaşlanacak. 
Konu hakkında 
bilgi veren AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, 480 adet 
ADSL portları'nın 
Gemlik’e verildiğini 
söyledi.
Türk Telekom İl 
Müdürü Mustafa 
Öztürk'ün gayret
leriyle Gemlik’e 
verilen ADSL port- > 
lan'ndan birinin de

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin Pazartesi günü SSK’lılara Sahil 
Devlet Hastanesi’nden karne verileceğini söyledi.

Sahil Devlet 
Hastanesinde

ayrılan odaya 
takılarak dene

meşinin yapıldığını 
bildiren Şahin,

"Tüm çalışmalar 
tamamlandı.
Pazartesi günün
den itibaren sağlık 
karnesi için başvu
ruda bulunacak 
vatandaşlarımızın 
işlemleri yapıla
cak." dedi.
Bugüne kadar 
sağlık karnesi için 
yaklaşık 150'ye 
yakın başvurunun 
olduğunu hatırlatan 
Şahin, öncelikli 
olarak bu müra
caatların 
karşılanacağını 
söyledi.
SSK'lı vatandaşlar 
için Gemlik'ten 
sağlık karnelerinin 
verilmesi için

yürüttükleri çalış
malarda ADSL 
desteği veren Türk 
Telekom İl Müdürü 
Mustafa Öztürk'e 
Gemlikliler adına 
teşekkür ettiklerini 
bildiren Enver 
Şahin, 
"Her kontrolları 
yapılarak hizmet 
vermeye hazır hale 
getirilen ve Sahil 
Devlet Hastanesi 
Poliklinik binasında 
bulunan odada 
Pazartesi günün
den itibaren vatan
daşlarımız sağlık 
karneleri 
için müracaatlarını 
yapabilirler" 
dedi.

M

Mertçe S"TOG1.u

Orhangazi Döktaş 3. Lig^e 
doğru koşuyor

Orhangazi Döktaşspor Futbol Takımı, 3. Lig Türkiye 
yükselme karşılaşmalarında önemli rakibi İstanbul

Okmeydanı takımını 5-3 yenmeği başardı.
Gemlikspor’un üç 
yıl önce kaçırdığı 
Türkiye 3. Lig’i fır
satını, komşu ilçe 
takımı Orhangazi 
Döktaşspor, dün 
oynadığı karşılaş
mada rakibini 
yenerek bir adım 
daha yaklaştı. 
Manisa Atatürk 
Stadında oynanan 
karşılaşmada, 
rakibine karşı üstün 
olan Döktaşspor, 
İstanbul 
Okmeydanıspor’u 
5-3 yenerek elemeyi 
başardı.

Boşanmaya önlem
Kağıt üzerindeki 
boşanmaya önlem 
geliyormuş.
İmam nikahlı birleş
meye de gelse...
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Boğaz dokuz boğum
Amacımız felaket tellallığı değil gazeteciliğin ana kuralı olan 

kamu oyunu bilgilendirme ve uyarma görevini yerine 
getirmek..

Türkiye Cumhuriyeti’nin nüvesini koruyan kurumlarla sürek
li inatlaşma halinde olan siyasal otorite artık yöntem değiştirdi.

İş inatlaşmanın ötesine geçti..
Resmen sözlü eylem var.
Meydan okuma var.
Önce TBMM Başkanı Anayasa Mahkemesi’ne yüklendi.
Şimdi de Başbakan Yardımcısı Cumhurbaşkam’na açık açık 

göndermeler yapıyor.
Neymiş efendim Cumhurbaşkanı Siyasal Otoriteyi dikkate 

almıyormuş.
“Boğaz dokuz boğum” der atalarımız.
Ağızdan çıkan sözün bu dokuz boğumda filtreden geçmesi 

anlamına gelir.
Hele hele ülke yönetiminde söz sahibi olanların bu kurala 

daha çok uyması gerekir.
Cumhurbaşkanı siyasal otoriteyi dikkate neden almıyor?
Hukuku mu çiğniyor?Yoksa hukuka sahip mi çıkıyor?
Cumhuriyetin kural ve kurumlarıyla mı uğraşıyor?
Yoksa Cumhuriyetin kurum ve kurallarını çiğnemek isteyen

lere ilkeleri mi hatırlatıyor?
Önce bu durumu değerlendirmek gerek.
Ne varki kimsenin böyle bir şeye kafa yormaya niyeti yok. 
Hedef belli..
Türkiye’yi içinden çıkılmaz durumlara düşürüp bulanık suda 

balık avlamak.
Siyasal ve düşünsel hedeflere ulaşmak.
Oysa;
Devlet yönetimi ciddiyet ve sorumluluk istiyor.
Cumhuriyetin kurumlan ile uğraşmak hiçbir yarar sağlamaz.
Olsa olsa kargaşa getirir,kaos yaratır.
Türkiye’nin izlediği güya uzlaşmacı politikaya karşın AB, 

ABD ve Ortadoğu ülkeleriyle yaşadıkları ortada..
Ülkeye olumlu yansıma hiç yok.
Özellikle Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve sonrasındaki Lozan 

Konferansı’nda AvrupalIların amaçlarına ulaşamadıkları ve için 
için kin besledikleri bir gerçek.

Bu gerçek ülke zaafiyete düştüğünde uç veriyor, kendisini 
gösteriyor.

Ekonomide yaşanan olumsuz gidişat, ülkeyi borç batağına 
sokmuş durumda.

Borç verenler ülkenin yönetim yapısına müdahale etmek 
istiyorlar.

Onlara bu fırsatı vermemek ve gerçek anlamda elimizi 
güçlendirmek için akıllı ve akılcı ekonomik politikalar 
geliştirmek ve yaşama geçirmek zorundayız.

Yedi cihana hükmeden OsmanlI İmparatorluğu’nun yaşadık
ları ve başına gelenler, bugün ülkede yaşayanların ve yönetici
lerin önünde çok önemli bir örnek.

Bu örnekten büyük dersler çıkarmak ve yeniden aynı hataya 
düşmemek için çaba harcamak, kafa yormak gerekiyor.

Ülkenin içeride ve dışarıda çözüm bekleyen sayısız sorunu 
varken Cumhuriyetin kurumlarıyla uğraşmak insanın aklına 
olumsuz şeyler getiriyor.

Onun için uyanık olmak, Cumhuriyetin değerlerine sahip 
çıkmak zorundayız.

Çünkü cumhuriyet, demokrasi, hukuk hepimize her 
zaman gerekli.

İlk Sahibinden Satılık 2001 Model
Mazda 323 Familia 1500 Motor, 50 bin Km.
Tel: (0.532) 262 90 46

SAHİBİNDEN
SATILIK

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Bir Kedim bile yok!...

Çocukluğum, kedili 
evim..

Beyaz kireçli, bahçeli 
evim...

Kelimelerin sessizleştiği, 
hafızasını yitirdiği anlardır; 
kedili günler..

Bizim ailenin bir Tekir’i 
vardı..

Onun öyle sepet evi 
yoktu: Ev onundu, sahibiydi

Ailenin bireyi...
Tencerede ne pişerse, 

ona da pay düşerdi.
Ama bir pösteki vardı, 

işte sıcak sobalı günlerde 
onun keyif köşesiydi.

Annem kahvesi ile keyif 
sigarasını yaktığında o da 
mırıl mırıl uyurdu.

İnsan gibi yatardı.
Gecenin bir yarısı, Tekir 

benim yastığıma el koy
muş...

Kuyruğu neredeyse ağzı
ma girecek...

Bizim ailenin oğlu Tekir ..
Vallahi annem beni öyle 

okşamadı, sevmedi, sohbet 
etmedi...

Yosun köyünün şanslı 
kedisi...

Balıkçı teknesinde, balıklı 
günler yaşanırdı, Tekir’de 
nasibini alırdı; hem tekne 
turu hem taze balık-

Tekir ahşap kapının kol
unu patileri ile bir sıçrayışta 
açardı; zeytinlikler onun 
helasıydı ..

Bir bakardık ki, Tekir’in 
iniltisi ...

Gecenin bir yarısı, köy 
inliyor, ‘Tekirrrrrrrrr’ 
sesiyle...Annem ortalığa 
ayağa kaldırır kedisi için..

Bir zeytin ağacının dalın
da tünemiş..

Gecenin karanlığı, zaten 
köylerde elektrik direkleri 
toplaşan 10’u geçmez..

Tekir ona meydan 
okuyan kedilerden 
korkarak kuyruğunu kıstır
mış zeytin dalında ...

Ev kedisi yaaaa...

Hani artık apartmanlarda, 
minnoş, prens, yumak, 
pamuk, leydi... isimleri 
takılan kediler var ya..

Apartmandakiler kala
balığın içinde yalnızlık 
dünyasındalar!..

Kedileri de onlara benziy
or.

Kediler, Allah’tan özgür 
olmadıklarını fark etmiyor
lar!

Gemiciler gibi konserve 
kutularından ‘kedi 
fotoğraflı’ mamalarını yiyor
lar

Renk bile yok..
Toprak bilmez onlar!

Kum desem değil, ithal 
çakıl taşlarına hacet giderir
ler ...

Patileri ile örtmeye kalk- j 
salar kakalarını, örtemezler..

Doktorları, manikürcüleri 
vardır, süslü tokaları...Her 
biri oyuncak!

Evin oyuncağı..yalnızların 
dostu...

Hovardalık bile yapama- J 
zlar, kendi cinsleriyle ..

Of yaaaa..
Bir kedim bile yok!..
Ben sığamıyorum bu 

beton yığınlarına..
Toprağı patilleriyle 

eşeleyen, fare yiyen o kedi
cikler ne oldu!..

Prensesler, Leydiler, 
Dianalar, 
Charlesler...vsssss...

Bakıyorum, kediler sanal 
alemlere dalmışlar..

Çöpçatan olmuş kedicik
ler..

Boy boy 
fotoğrafları..Yandan önden..

SAHİP’leri ile..
Bak şu işe yalnızlaşan ya 

da insanlaşan kediler 
arkadaş bulmanın yolunu 
da bulmuşlar..

Vallahi..
Sanal alemde, sahip

leriyle buluşuyorlar.
Eh böyle olunca da..
Tıklıyorum miyavlıyor!!!!!
Ama onlara dokunamıyo

rum..

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
225Om2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83



7 Mayıs 2005 Cumartesi O İMLİK Sayfa 5

Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvasfnda finale kalan takımlar belli oldu.

Finalin adı: 11 TSO Gazi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
25 Nisan'da başlayan 
Okullararası yıldızlar 
"Belediye Başkanlığı 
Futbol
Turnuvası"nda 11 
Eylül İlköğretim ile 
TSO Gazi İlköğretim 
takımları finale 
kaldılar.
10 takımın mücadele 
ettiği şampiyonada 
dün oynanan yarı 
final maçları nefes
leri kesti.
Turnuvanın favori 
takımlarından olan 
11 Eylül İlköğretim 
dün oynanan ilk 
maçta rakibi Şehit 
Etem'i gole boğdu. 
Nurullah, Tolga (k.k.) 
Hakan (3) ve 
Ferdi'nin penaltıdan 
attığı gollere karşılık 
Ramazanla karşılık 
veren Şehit Etem 
final oynamayı 
kaybederken golcü 
futbolcusu Ramazan 
kırmızı kart görerek 
oyun dışı kaldı. 
FİNALE ALTIN GOL 
İkinci finalisti 
belirleyecek maçta 
ise TSO Gazi İlköğre

tim ile Şehit Cemal 
karşı karşıya 
geldiler.
Tribünlerin tamamen 
dolduğu mücade
lenin 60 dakikası gol
süz sona erdi.
Uzatmalarda altın gol 
uygulamasının 
olduğu maçın ilk 
uzatma dakikasında 
Gökhan'ın ayağından 
ğolü bulan TSO Gazi 
İlköğretim "Altın 
Gol"le finale çıkmayı 
başardı.
Belediye Başkanlığı 
Futbol Turnuvasında 
final karşılaşması 10 
Mayıs Sah günü 
oynanacak.
TSO Gazi ilk maçını 
aldı
Yıldızlar 2. küme 
maçlarına katılan 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Kız Voleybol 
takımı ilk maçını 
kazanmayı başardı. 
Gemlik elemelerinde 
yapılan karşılaş
malarda ilk sırayı 
alan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu Kız 
Voleybol takımı ilk 
çıktığı karşılaşmada 
Mustafa Kemalpaşa

SilKıfeş!

Jib

S©w*£

Setleri 25-19 ve 25- İlköğretim, ikinci 
20 alan TSO Gazi maça moral kazandı.

oynadığı maçta 2-0 
yenmeyi başardı.

Lalaşahin Paşa
İlköğretim'! üstün

HAÇİN <•>
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Hadisene Seta
Şalvarlı, beli kuşaklı delikanlıya bir daha 
sarıldı Seta.
- Gorgi! Benim mini mini Gogim!
Mihran Katayan’ın altı yaşındaki oğlu bir 
eşeğin üstüne kurulmuş, mavi pantalon, ak 
mintan, elinde bir uzun değenek. Sanki 
anlıyor olanı, biteni; boynu bükük...
Gezmeğe değil de sürgüne gittiklerini sanki 
biliyor. Kamçıyı şaklattı Mihran, araba gıcır
dadı. Mürsel efendi elini kaldırdı.
- Uğurlar oial
- Eyvallah! Gülümsemeye çalışıyor Mihran. 
Yine görüşeceğiz Mürsel! Geleceğiz yine... 
Ben bu topraklarda doğdum, burada öle
ceğimi...
Araba yürüdü, perdeler bir daha aralan
madı. Mihran başını ardına döndürmedi bir 
daha. Yalnız eşeğin üstündeki küçük oğlan 
iki yanındaki çuvallara abanıp ardına 
baktı...
- Gorgi dayı!... Usulca salladı sopasını. 
Şalvarlı delikanlı öne doğru bir adım attı, 
sonra kaldı olduğu yerde. Seta’nın yeğeni 
olur. Bir müslüman köylü kızına tutulana 
dek Gorki idi adı. Ahmet oldu sonra. 
Dönme Ahmet denmeden bilinmez.
İşte dört yıl geçti aradan... Dört koca yıl...

Dün gibi birşey...
“ Ben bu topraklarda doğdum, burada öle
ceğim!”
İçini çeketi Mürsel efendi. Ot yastığa dayalı 
dirsekleri acımıştı. Yeniden sedire uzandı, 
başını işlemeli ak yastığın üstüne bıraktı. 
Fatma hanım odada boşuna dolanmaktan 
bıkmış geldi Mürsel efendinin ayakları dibi 
ne oturdu. Dolanması, bir iş yapıyor görün
mesi hep odada kalmak için.
Söyleyecekleri var, açılamıyor.
- Nasıl oldu, efendi?
- Oldusu... Gitti ite!... Önce kaymakamın 
odasında toplandık...
- Kimler vardı?
Kimler olsun? Hükümet memurları, mektep 

hocaları, Amerikan mektebinin tüm hocası, 
müdüresi... Hacıağazade Ali efendi... İşte, 
kime haber ettiyse kaymakam bey hepsi 
gelmişler...
- Sonra?
- Amaan sende!.. Sonrası... Gittik!... 
Hamurca Gediği’nin oraya gittik. Miss Cold 
ve Amerikan mektebinin kadın hocaları 
hükümette kaldı, biz erkekler gittik... Toplu 
halde... Başta kaymakam Hilmi Bey... At 
üstünde Haçin’e giren Fransız zabitlerini, 
Fransız askerlerini karşıya çıktık işte...
Bunu mu soruyorsun? Ter bastı Mürsel 
efendinin yüzünü...
- Yanımıza koymakacaklar...
- Ne ettik ki?
- Evlerini yağma ettik... yıktık, yıktık...

- Biz mi?
- Bizimkiler... Sen, ben var mı burada? Türk 
var, karşıda gavur var...
- Benim de sana bir çift sözüm var. Eliyin 
hamuruyla erkek işine, hele hükümet işine 
burnunu hiç sokma!...
- Hükümetse getirmeseydi gavuru...
- Muharebe bu... Kazanılır da yenilinin de... 
Kazandık, kovuduk... Şimdi yenik düştük... 
Geliyorlar... Olan bu... Hem git odadan 
artık. Soba tutuşmuştu, ben değiştim 
üstümü... Aşağı in!... Çocuklarıyın yanıya... 
- Mürsel efendi!... Göçekl... ben diyorum ki 
Ermeni gavuru buraya inden biz göçek... 
-Nereye?
- Bir yanlara... Nereye olursa... Yukarı 
köylere, aşağı Feke’ye... Karsavuran’da 
hısımım, soyum sülalem var benim... 
Onların yanıya... Bir yanlara gidek işte... 
- Çekil yanımdan... Karıştırma kafamı!
- Gavur kıtır kıtır kesecek bizi...
- Ne ettin ki?
- Hiiyçl...
- Bu giden gavuru tanımaz mısın sen? 
Gelenler, dört yıl önce gidenlerin aynıları... 
Sen nasıl korkuyorsan ondan, o da senden 
öyle korkuyor...
- Evlerini yaktık...
- Muharebe bu... Yanar da yıkılır da...
- Doğup büyüdüğü yerden sürdük...
- Sen de burada doğdun, büyüdün... Ne 
diye gönüllü gitmek istiyorsun sürgüne?

Devamı var..
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Aşılama çalışmaları yapılırken işletmelerdeki hayvanlar da kayıt altına alınıyor

V

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çevre ilçe ve 
köylerde görülen 
şap hastalığı ile 
koyun vebasına 
karşı İlçe Tarım 
Müdürlüğü önlemini 
alıyor.
Özellikle Kurban 
Bayramı sonrasında 
çevre ilçe ve 
köylerde baş 
gösteren hastalığa 
karşı önlemini alan 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü, aşıla
manın yanı sıra 
büyükbaş hayvanları 
küpeleme çalış
malarını sürdürüyor. 
2005 yılı İlkbahar 
dönemi şap hastalığı 
aşılama çalışmaları 
sırasında işletme 
lerdeki hayvan 
sayıları da kayıt altı
na alınıyor. 
Bu hayvanların 
İnternet ortamında 
her tür kimlik bilgi
leri toplanırken 2004 
yılı içinde Gemlik 

çevresinde 1978 
büyükbaş, 455 
küçükbaş hayvana 
şap hastalığı 
aşısının yapıldığı 
bildirildi.
İlçe Tarım Müdürü 
Veteriner Doktor 
İbrahim Çetin ve 
Veteriner Sağlık 
Teknisyenleri 
Mehmet Ali 
Gökdoğan ve Emin 
Uzel, ilçe içinde 
bulunan ahırlarda 
küpe ve aşılama 
çalışmalarını aralık
sız yürütüyorlar. 
Aşılama çalış
malarının yanı sıra 
geçtiğimiz yıl içinde 
ilçe merkezinde 710 
adet kedi ve köpeğin 
kontrol altına alı
narak aşılandığını 
söyleyen Çetin, "İlçe 
içine girebilecek her 
türlü hastalıklı hay
vana karşı 
önlemimizi almış 
durumdayız.
Yaklaşık 800 ahıra 

giden arkadaşlarımız 
tüm hayvanları kayıt 
altına alarak kimlik
lerini çıkardılar." 
dedi.
İlkbahar ve 
Sonbahar döne
minde yapılan aşıla
ma çalışmalarının 
Nisan ayında 
başladığını hatırla
tan Çetin, çalış
maların Mayıs ayı 
ortasında sona ere
ceğini, bu arada 
hayvanı olanların 
İlçe Tarım müdür- 
lüğü'ne başvur
maları gerektiğini 
söyledi.
Küpe numarası 
olmayan hiçbir hay
vanın kayıtsız 
dolaşamayacağını 
hatırlatan İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, "Önümüzdeki 
Kurban Bayramını 
düşünerek ilçemizde 
kayıtlı tüm büyükbaş 
hayvanların 
küpeleme çahş-

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, kurban bayramı sonrasında 
görülen şap hastalığına karşı 800 ağılda hayvanlara aşı 
yapıldığını söyledi.

malarını titizlikle 
yapıyoruz. İnternet'e 
aktardığımız bu bil
giler istenilen yer

den takip edilebilir. 
Kulaklarına küpe 
takılan hayvanların 
sağlıklı olması 

gerektiği için çalış- 
malarımız titizlikle 
yapılıyor" 
dedi.

Verem Savaş Derneği 
erzak dağıtımına ara verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kayıtlı hastalarına 
erzak dağıtımı 
yaparak ihtiyaçlarını 
gideren Gemlik 
Verem Savaş 
Derneği, Temmuz 
ayına kadar 
dağıtımlara ara 
verdi.
Perşembe günü 
dağıtılan ve sadece 
kayıtlı hastalarına 
yapılan gıda 
yardımlarında 
toplam 600 milyon 
liralık gıda 
dağıtıldığını bildiren

Verem Savaş Derneği Başkanı Rafet Tetik

Dernek Başkanı 
Rafet Tetik, bundan 
sonra yapılacak

dağıtımların 
Temmuz ayına 
bırakıldığını söyledi.

ŞENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip 
Fanya 
Mantar, kurşun

*** İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

vediğerıııal;eııtelerilelıi:meriıû;ı!eyi:

. Srkan I
Ömerbey Mah. üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18



Sayfa 77 Mayıs 2005 Cumartesi EsES
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

tamlar fejisiMe ilk 50
2004 yılına ait kazançlarını Gemlik Vergi Dairesi’ne beyanname 

vererek bildiren kurumların ödeyecekleri vergiler belli oldu.
Sıra 
No ADI SOYADI FAALİYETİ MATRAH TAHAKKUK EDEN

1 Şafaklar Demir Çelik San. ve Tıc. Soba İmalatı 467.273,47 154.200,25
2 Ozan Kimya San. ve Tic. A.Ş Kimyevi Mad. Top. Sat. 383.235,72 126.467,79
3 Karakaş Demir Çelik San. ve Tic. Ldt. Şti Hurda Per. Sat. 362.418,49 119.598,10
4 D.M.S Makina San. ve Tic. A.Ş Makine İmalatı 300.911,63 99.300,84
5 Körfez Tahmil Tahliye Nakliye Gemi Turizm Seyahat Acen. 241.933,01 79.837,89
6 145. NoluS.S Treyler Motorlu Motorlu Taşıtlar Koop. 231.370,16 76.352,15
7 Okumuşlar Elk. M alz.Tic. inş. San. Taah. Elektirikli Ev Cih. Sat. 225.046,60 74.265,38
8 Gemar Denizcilik San ve Tic. Ltd. Turizm Seyahat Acen. 223.563,40 73.775,92
9 Kafoğlu YLağ Sabun San. ve Tic. Sabun imalatı 218.337.60 72.051,41

10 Teskon Makina Hırdavat Teknik Makine İmalatı 209.463,96 69.12X11
11 Genç Al Dayanıklı Tük. Mail. İn. Beyaz Eşya Satışı 181.794,86 59.992,30
12 Yılmaz Mümessillik İnş. Montaj Bina İnş. 166.309,31 54.882,07
13 Çoşkunlar - İletişim Tekstil Haberleşme Cih. Sat. 161.844.95 53.408,83
14 Özören Elektro Mekanik Tıc. Ve San. Elektrik Tesisatı 137.641.00 45.421,53
15 Deska Orman Ürünleri Dış Tic. Ltd. Şti. Ormancılık • Tomruk Sat. 130.998.10 43.229,37
16 Gökhan Güzel Nakliyat Tah. Tatil. Güm. ' Yük Taşımacılığı 117.290.71 38.75,93
17 Ekin Zeytincilik Gıda San. ve Tic. Ltd. Toptan Zeytin Satışı 115.244.67 38.030,74
18 Buçukoğlu Gıda Paz. Ltd. Şti. Gıda, İçecek, Tütün Sat. 110.006.84 36.302,26
19 Faruk Ağdemir Tah. Nak. Güm. Taah. Yolcu Taşımacılığı 109.887,73 36.262,95
20 M.G. Mermer Granit Makine San. ve Tic. Mermercilik 106.148,51 35.029.01
21 Tatcan Gıda İth. Mad. Ltd. Gıda İçecek Top. Sat. 95.463.97 31.503,11

_21_ Kamiloğullan Halı Mobilya İnş. Tun Marketçilik, Halı, Mobilya 79.131.69 26.113,46
23 Sertaslanlar Kuyumculuk Kuyumculuk 78.069,02 25.762,78
24 Polimer Servis Dış Tic. Ltd. Şti. Teks. Elyaf Top. Satışı 77.806,03 25.675,99
25 Anadolu Körfez Sigorta Aracılık Hiz. Sigorta Acentası 71.781,82 23.688,00
26 Gemlik Ekmek Unlu Mam. San. Fırın İşletmesi 71.531,93 23.605,54
27 BUSEB Bursa Serbest Bölge Kur. Motorlu Taşıt Sabşı 65.620,52 21.654,77
28 Özbir Zeytincilik Gıda ve Kons. San. Toptan Zeytin Sabşı 61.744,94 20.705,83
29 Mega Med Özel Sağlık Hiz. Ve Tıc. Sağlık Hizmetleri 61.251,00 20.212,83
30 Karataş Saç ve Boru San. Dış. Tic. Toptan Sıhhi Tes. Sat. 57.58,85 18.829,42
31 Ecem Tur. Taş. Kuyumculuk Oto. Karayolu Taşımacılığı 55.100,22 18.183,07
32 KATA Kereste Tom. Ağa. Orm. İnşaat Ahşap Kereste 50.857,52 16.782,98
33 Coşkunlar Mobilya Beyaz Eşya Gümüş Takı Satışı 48.900,25 16.167,08
34 Ali Ege Zeytincilik Gıda San. ve Tıc. Toptan Zeytin Sabşı 46.129,43 15.222,71
35 Akmanlar Yapı İnş. ve Oto. San. İnşaat Malz. Satışı 45.250,92 14.932,80
36 Yıldınm Tuz San. Tic. Toptan Tuz Satışı 44.316,09 14.624,31
37 İmren Ekmek ve Unlu Mamülleri Unlu Mam. Satışı 44.139,22 14.565,94
38 Celayir Zeytin Gıda ve Ambalaj San. Toptan Gıda içecek Tütün 43.750.00 14.437,50
39 Öner ZeytincilikGıda İmal. Paz. Toptan Zeytin Sabşı 43.065.86 14.211,73
40 Öz Ufuk İnşaat Taah. Müh. Bina İnş. Gen. Satışı 40.914.56 13.501,80
41 Çimtaş Boru İmalattan ve Tic. Ltd. Şti. Boru İmalatı 40.188,00 13.262,04
42 Gemlik Aktaş Lojistik Depolama ve ambar 38.465,00 12.693,45
43 Akaçlar Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Unlu ve Unlu Mam. 38.382,65 12.666,27
44 Seçkin İnşaat Tıc. ve San. Ltd. Şti. Bina İnş. Genel Malz. 37.889,95 12.503,68
45 Gemkont Denizcilik Uluslararası Taş. Karayolu Taş. 37.526,18 12.294,54
46 Titiz Zeytin Paketleme ve Amb Hiz. Kağıt Ambajlama Sat. 36.597,21 12.077,08
47 Çelikler Zirai Alet Traktör Oto Alım Oto Alım Satımı 36.069,70 11.903,00
48 Orda Otomotiv Yan. San.ve Tic. Oto Yedek Parça İmalatı 35.713,83 11.785,56
49 Lidersen Gıda San. Tic. Ltd. Şti Un ve Unlu Mam. Sabşı 35.409,83 11.685,24

I 50 Vahdet Dayanıklı Tük. Malı Ltd. Şti. Beyaz Eşya Satışı 33.911,98 11.190,95

fedti m# süre uzatan
Geçici vergi beyan
namesi verme 
süresi 17 Mayıs 
Salı güne kadar 
uzatıldı.
Bu çerçevede, 
Ocak-Mart 2005 
dönemine ait geçici 
vergi beyan
namesinin 10 
Mayıs 2005 tarihi 
akşamına kadar 
verilmesi ve 
tahakkuk eden 
verginin Mayıs 
ayının 17. günü 
akşamına kadar 
ödenmesi gerektiği 
belirtildi. Ancak, 
geçici vergiye 
ilişkin e- 
Beyannamenin ilk 
uygulama dönemi

olması nedeniyle, 
Vergi Usul 
Kanununun 17. 
maddesindeki 
yetkiye 
dayanılarak, gelir 
ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 
2005 yılı 
Ocak-Mart dönem
ine ilişkin birinci

geçici vergi beyan
namelerinin ver
ilme süresi 17 
Mayıs 2005 Sah 
günü akşamına 
kadar uzatıldı. Söz 
konusu süre uza
tımı kağıt ortamın
da verilen beyan
nameler için de 
geçerli olacak.

Bineli Ticari Araçlara
Yüksek OTV

Gerçek ticari 
araçlardan düşük, 
binek olarak kul
lanılanlardan ise 
yüksek oranlı ÖTV 
alınması için hazır
lık yapılıyor. 
Gümrük 
Müsteşarlığının 
çıkardığı Gümrük 
Genel Tebliği ile 
hafif ticari 
araçların büyük 
bölümünün 
"binek" sınıfına 
sokulması ve bu 
şekilde özel tüke
tim vergisi yük
lerinin artmasının 
ardından ticari 
araçlar için 
başlatılan yeni 
vergileme rejimi 
çalışmaları sürüy
or.
Söz konusu çalış
manın ilk aşa
masında otomotiv

sektörünün büyük 
tepkisini çeken 
Tebliğin yürürlük 
tarihi 1 Haziran 
2005’e erte
lenirken, Maliye 
Bakanlığı ile 
Gümrük 
Müsteşarhğı’nın 
yürüttüğü yeni 
vergileme çalış
malarında da, 
ticari araçlarla 
ilgili yeni bir 
tanımlamaya 
gidilmesi karar
laştırıldı.
GERÇEK TİCARİ 
ARACA DÜŞÜK 
VERGİ 
Bu tanımlama ile 
birlikte gerçekten 
ticari araç olarak 
kullanılan taşıtlar 
ile ticari araç 
olarak üretilen ya 
da ithal edilen, 
ancak daha çok

binek araba 
niteliğinde olanlar 
birbirlerinden 
ayrılacak.
Yeni düzenleme ile 
gerçekten ticari 
araç olarak kul
lanılan taşıtlar, 
özel tüketim ver
gisinde yüzde 
10’luk dilimde 
kalmaya devam 
edecek.
Buna karşılık ticari 
araç adı altında 
üretilen veya ithal 
edilen, ancak 
binek olarak kul
lanılanlar, vergi 
rejiminde binek 
otomobil sınıfına 
sokulacak. Böylece 
bu araçlar, motor 
silindir hacimlerine 
göre yüzde 37 ile 
yüzde 84 arasında 
özel tüketim vergi
sine tabi kılınacak.
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Yunanistan’dan garip suçlama
Ege'deki ihlalleri 
değerlendiren 
Yunanistan 
Savunma Bakanı 
Spilyos 
Spilyotopulos, 
Türkiye'nin ulus
lararası hukuku sis
temli biçimde ihlal 
ettiğini öne sürdü. 
Atina Haber 
Ajansı'nın haberine 
göre Spilyotopulos, 
gazetecilerin 
Ege’deki 'Türk ihlal
lerine' ilişkin soru
larını yanıtlarken, 
"Türkiye bu tahrik 
edici tavrıyla sis
temli ve sürekli bir 
biçimde uluslararası 
hukuku ihlal etmek
tedir" ifadesini kul
landı.
"Bu tavır, Türk- 
Yunan ilişkilerinin 
iyileşmesine yönelik 
çabaları ve 
Türkiye'nin AB 
yönelimini dina
mitlemektedir" 
diyen Yunanistan 
Savunma Bakanı 
Spilyotopulos, 
Yunan Silahlı 
Kuvvetleri'nin 24 
saat teyakkuzda 
olduğunu ve ülkenin 
ulusal çıkarlarını, 
uluslararası hukuk 
çerçevesinde kararlı

biçimde 
koruduğunu söyle
di.
13 nisanda yaşanan 
gerginlik
Son olarak, 13 
nisanda Ege 
denizindeki Kardak 
kayalıklarında bir 
Yunan balıkçının 
Türk karasularını 
ihlal etmesiyle 
gerginlik yaşan
mıştı.
Tansiyon, bir Yunan 
balıkçının sabah 
saatlerinde Kardak 
kayalıklarında Türk 
karasularını ihlal 
etmesiyle yük
selmişti. Türk sahil 
güvenlik komutan
lığından bir bot böl
geye gönderilmişti. 
Yunan sahil güven
lik botu da bölgeye 
gelmiş ve bekleyiş 
başlamıştı. Bölgede 
yaklaşık sekiz saat 
bekleyen Türk ve 
Yunan sahil güven

lik botları saat 
14.00'te Kardak kay
alıklarını terketmişti. 
Atina sık sık 
Türkiye'ye yönelik 
ihlal iddialarında 
bulunuyor. Ege'de 
seyreden Türk 
tekneleri ve uçak
larıyla ilgili iddi
alarını sürdüren 
Atina son olarak 
ABD'ye de bu yönde 
bir şikayette bulun
muştu.
28 nisanda resmi 
temaslarda bulun
mak üzere ABD'ye 
giden Yunanistan 
Savunma Bakanı, 
Ege'deki son 
gerginlikleri 
ABD'ye şikayet 
etmiş, ve bu 
davranışların 
Avrupa perspektifi 
açısından bizzat 
Türkiye'ye 
sorunlar yarattığını 
dile getirdiklerini 
söylemişti.

ETA üyelerine 
2 bin 775 yıl hapis cezası
Ispanya'da 2003 
Noeli arifesinde 
bombalı saldırı 
planlayan ayrılıkçı 
ETA örgütünün 2 
üyesi, 2 bin 775 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
İspanyol mahkeme
si, 2003 yılında 
başkent Madrid'e 
giden trene 
Chamartin istasy
onunda patlamaya 
ayarlanmış bir 
bomba yerleştiren 
Garikoitz Arruarte 
Santacruz ve Gorka 
Loran 
Lafourcade'ye, tren
deki 
184 yolcu ve per
sonelin her biri için 
15 yıl hapis cezası 
verdi.

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

Arruarte and 
Loran'ın, ayrıca 
benzer saldırı plan
ları ve ETA'nın 
üyesi olmaları 
nedeniyle 15'er yıl 
hapse mahkum 
oldukları belirtildi. 
Fransa sınırındaki 
Bask kasabası, 
İrun'dan
Madrid'e giden tren
deki

20 kilogramlık 
bomba, tren 
başkente varmadan 
saatler önce 
bulunmuş ve 
yolcular ülkenin 
kuzeyindeki Burgos 
kentinde tahliye 
edilmişti.
Ispanya'da terörizm 
suçuna verilen mak
simum hapis 
cezası 40 yıl.

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 

100 m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224)5133437

ELEMAN ARANIYOR

GIDA İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK 
Gıda mühendisi i Teknikeri 

ARANIYOR
Adayların:
- Orhangazi’de veya Gemlik’te ikametgah etmeleri,
- Tercihen konusunda deneyimli olmaları,
- Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmaları gerek 
mektedir.

Müraacat: ZEY -TUR - SAN A.Ş. 
Tel : (0.224) 586 52 01 - 02 
Fax : (0.224) 586 52 00
e.mail : info@zeytursan.com.tr

mailto:info@zeytursan.com.tr
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‘Türkiye’de asgari ücret yüksek1 Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

IMF Birinci Başkan 
Yardımcısı Anne 
Krueger, Türkiye'de 
asgari ücretin yüksek 
olduğunu, bunun da 
istihdamı kayıt dışına 
ittiğini söyledi. 
Krueger, Ankara 
Hilton Oteli'nde bir 
basın toplantısı 
düzenledi. Toplantıda, 
Türkiye'nin son 3 
yılda ortalama yüzde 
8 büyüme oranına 
ulaştığını ifade eden 
Krueger, bunun 
enflasyonun düştüğü 
ve mali politikalardan 
taviz verilmediği bir 
dönemde gerçek
leşmiş olmasının 
büyük önem taşıdığı 
belirtti. Enflasyonun 
yüzde 8 oranına 
inerek, son 35 yılın 
en düşük seviyesine 
ulaştığını kaydeden 
Krueger, faiz dışı 
fazlanın da geçen yıl 
GSHM'nin neredeyse 
yüzde 7’si oranına 
ulaştığını bildirdi. 
Türkiye'ye yapmış 
olduğu kısa ziyaret 
sırasında, Başbakan

Recep Tayyip 
Erdoğan, Devlet 
Bakanı Ali Babacan, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan ve Merkez 
Bankası Başkanı 
Süreyya Serdengeçti 
ile görüşme fırsatı 
bulduğunu dile 
getiren Krueger, yarın 
da Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül ile 
biraraya geleceğini 
kaydetti. IMF ile yapıl
ması planlanan, 10 
milyar dolarlık kredili 
yeni stand-by düzen
lemesinin gelecek 
hafta IMF İcra 
Direktörleri 
Kurulu'nda ele alı
nacağını anımsatan 
Krueger, "Türkiye 
makro ekonomik 
istikrar sağlanmıştır. 
Reform süreci 
aynı şekilde devam 
ettirilebilirse Türk 
halkının gelir miktarı 
da artacaktır" dedi. 
Açıklamasının 
ardından gazeteci
lerin sorularını cevap
layan Krueger,

Türkiye'deki 
temasları sırasında 
asgari ücretin yüksek 
olduğu değer
lendirmesini yap
tığının hatırlatılması 
üzerine, Türkiye'de 
asgari ücretin yüksek 
seviyede olduğunu 
ve bunun da istih
damı kayıt dışına 
ittiğini bildirdi. 
Yüksek asgari 
ücretin uzun vadede 
istihdam ve büyü
menin önüne geçe
bileceğini ifade eden 
Krueger, sosyal 
güvenlik kalem
lerinde yüksek 
olmasının da, kalifiye 
iş gücünün iş bul
ması açısından olum
suzluğa yol açtığını 
ifade etti. Krueger, 
Dünya Bankası'nın 
ülkeler üzerinde 
yapmış olduğu 
endekse dayanarak, 
Türkiye'deki asgari 
ücret seviyesinin 
diğer ülke ortala
malarının oldukça 
üzerinde olduğunu 
vurguladı.

Tesis Fakiri Gemlik

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Fatih AVCI

Antalya Valiliğinden aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Harun Sevgili

Antalya Valiliğinden aldığım yeşil kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Meryem Sevgili

BakBi’Cate'de
Cta Yurttaş #de Fasılımıa kaçırmayın

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Bursa’mızın en hareketli, en 
canlı 70 bine yaklaşan nüfusu 
ile en gözde kasabası Gemlik, 
şimdi Büyükşehir hudutları 
içine girmemize rağmen öteki 
ilçeler içinde tesis bakımından 
en fakir olanıyız.

14 seneden beri tamamlan
masını ümitle beklediğimiz 
Kapalı Spor Salonu’muz var.

Üç ay evvel Kapalı Spor 
Salonu için bilmem ne kadar 
bütçeye ne kadar para kon
muş, nedense belki 
bilmediğim belkide bürokratik 
engelle bu para su üstüne çık
madı.

Peki ne olacak? İnanın 
insanın içi sızlıyor. Evet devlet 
olarak gençlere sahip çıkalım 
diyor ve bekliyoruz.

Mahalli idarecilerin 
ellerinden gelenleri yaptıkları
na inanıyorum.

İlk okullar arasında yapılan 
Belediye Başkanlığı Futbol 
Turnuvası sonlarına gelmiş 
durumunda.

Öğrendiğime göre Gemlik 
sahasında güreş şampiyonası, 
ilerleyen bir tarihte de 
kayıkhanedeki basketbol 
sahalarında açık hava basket
bol turnuvası yapılacakmış.

Dikkat edilirse tesis fakirliği 
var.

Ne yapmak gerekiyor 
bilemiyorum ki!

Bizim bu köşede yazdık
larımızı sadece bu bölgedeki 
mülki amirleri okuyorlar. 
Onlarda bazı yapılması 
gerekenleri devletten bekli
yorlar.

Sayın Belediye 
Başkam’mızın girişimleri ile

kayıkhanedeki tesis su 
sporları ile canlanacağıdır.

Girişimler yapılmış. Çok 
ufak ayrıntılarla Gemlik koyu
nun cıvıl cıvıl olacağını, 
Gemlik eski güzelliğine 
kavuşacağını bize müjdele
diler.

Muhakkak ki çok güzel bir 
olay, sporun her dalı güzel.

Gemlik’e il geldiğimde 
Suğnipek Fabrikasının altı yedi 
adek futa’lan ( kik ) vardı. 
Belki müsabakalara iştirak 
etmemişlerdi. Ama genede 
fabrika camiasındaki gençler 
bu spordan faydalanıyorlardı.

Düşünmek dahi bana güzel 
geliyor. Ümite beklemekte 
güzel.

Tabi büyük çoğunluk 
zamanımızın en popüler sporu 
olan futbol tesislerinde de çok 
fakiriz.

Belki benim bu konuyu 
uşlemek üçüncü defa oluyor.

Sayın Kaymakam’ımızdan 
14 sene bekleyen spor salo
nunun yapımının 
hareketlendirilmesin'! bekliy
oruz.

Kişisel olarak en zengin 
kasaba Gemlik ama spor tesis
leri bakımından en fakir kasa
ba da Gemlik.

Futbol sahamız galiba bu 
sene hiç dinlenmeyecek.

Yaz okulları başlayacak, 
sonra 12-14, 14-16, 16-18 yaş 
grubu maçları oynanacak.

Haydi hayırlısı, beklemek 
bizim işimiz, yapılırsa eğer çok 
güzel olacaktır.

Biz sporu sevenler ancak 
böyle avunuyoruz.

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

DEVREN SATILIK 
LOKANTA

Balıkpazannda, 
Kordonda 

çalışır vaziyette 
KOZA LOKANTASI

DEVREN SATILIK
Müraacat Tel: 

(0.532) 597 78 43 
(0535) 739 03 07
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Özürlüler ile ilgili yepyeni bir yasa tasarısı istikrarı bozmak
Hükümet, "Özür
lülüğün önlenmesi, 
özürlülerin sağlık, 
eğitim, rehabilitasyon, 
istihdam, bakın ve 
sosyal güvenliğine 
ilişkin sorunlarının 
çözümüyle her bakım
dan gelişmelerini ve 
önlerindeki engelleri 
kaldırmaya sağlaya
cak tedbirleri alarak 
topluma tam katılım
larını sağlamak ve bu 
hizmetlerin koordi
nasyonu için gerekli 
düzenlemeleri yap
mak" amacıyla, TBMM 
Başkanlığı'na "Özür
lüler Hakkında ve Bazı 
Kanunlar ile Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 
Tasarısı"m gönderdi. 
Geçici maddeler hariç 
44 maddeden oluşan 
kanun, özürlülerle 
ilgili yepyeni hüküm
ler içeriyor. Tasarıyla, 
özürlülerle ilgili "özür
lü, özürlülük ölçütü, 
ağır özürlü, bakıma 
muhtaç özürlü, koru
malı işyeri, korumalı 
işyeri statüsü, rehabil
itasyon, sınıflandırma"

tanımları yapılırken, 
çocuklar doğmadan 
önce özürlülüğün 
tespiti öngörülüyor. 
Özürlülerle ilgili iş ve 
meslek analizleri, 
Özürlüler İdaresi'nin 
koordinatörlüğünde 
Milli Eğitim ile Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yapılacak. 
Özürlülerin yetenek
lerine göre mesleğini 
seçme ve bu alanda 
eğitim alma hakkı 
kısıtlanamayacak. İşe 
alınmada, iş seçi
minde, başvuru form
ları, seçim süreci, 
teknik değerlendirme, 
önerilen çalışma 
süreleri ve şartlarına 
kadar olan safhaların 
hiçbirinde özürlülerin 
aleyhine ayrımcı 
uygulamalarda 
bulunulamayacak.

Aynı şekilde hiçbir 
gerekçeyle özürlülerin 
eğitim alması engel
lenemeyecek. Özürlü 
çocuklara, gençlere ve 
yetişkinlere, özel 
durumları ve farklılık
ları dikkate alınarak, 
bütünleştirilmiş 
ortamlarda ve özürlü 
olmayanlarla eğitim 
sağlanacak. Görme 
özürlülerin eğitim ve 
kültürel ihtiyaçları ve 
kabartma kitaplar Milli 
Eğitim ile Kültür ve 
Turizm bakanlıklarınca 
giderilecek.
Okullara öğrenci etüt 
eğitim merkezinin yanı 
sıra, "özel eğitim ve 
rehabilitasyon 
merkezi" kurulacak. 
Özürlülerin yaşamını 
zorlaştıran bina ve 
benzeri bütün yapılar 
özürlüler için uygun 
hale getirilecek.

Mevzuata uygun 
olmak şartıyla kariyer 
mesleği olan özürlü
lerin mesleklerine 
uygun münhal kadro
lara atanması, meslek
lerini icra veya infaza 
yardımcı araç ve 
gerecin kurumlarınca 
temini hüküm altına 
alınıyor. Bu konuda 
Maliye, Sağlık, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıkları 
ile Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı 
müşterek yönetmelik 
hazırlayacaklar. 
Başkasının yardımına 
muhtaç olan özürlüler 
çalıştıkları bir yerden 
başka yere de nakil 
isteyebilecekler. 
Şartlar tutması duru
munda nakiller 
gerçekleştirilecek. 
ÖZÜRLÜLERE VERGİ 
İSTİSNASI 
Özürlü vatandaşlara 
Emlak Vergisi gazil
erdeki gibi indirimli 
olacak. Emlak Vergisi 
Kanunu'nun, "Bina 
vergisinin oranı binde 
ikidir. Meskenlerde bu 
oran binde bir olarak 
uygulanır” dedi.

isteyenlere fırsat yok'

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Türkiye'nin güven 
ve istikrarını boz
mak isteyenlere 
vatandaşlarımız asla 
fırsat vermeyecek
lerdir. Ben buna 
inanıyorum" dedi. 
Eruh'ta vatan
daşlara hitap eden 
Erdoğan, 
'Yavrularımızı okula 
göndermekten asla 
imtina etmeyin, 
kaçınmayın. 
Yavrularımız ilim 
öğrensinler. Bunları 
esirgersek onların 
geleceğini karartırız. 
Eğer yavrularınızı 
okula göndermezs
eniz, kullar da Allah 

da sizi affetmez" 
diye konuştu. 
Türkiye genelinde 
köylerin yol ve su 
sorununu gidermek 
için bir seferberlik 
başlatıldığını 
belirten Erdoğan, 
kanun çıktığı andan 
itibaren köylerin yol 
ve su sorununun 
çözüleceğini söyle
di.Başbakan 
Erdoğan, konuş
masında Siirt halkı
na bir müjde de ver
erek, 30 Mayıs 2005 
tarihinden itibaren 
Siirt Havaalanı'na 
İstanbul ve Ankara 
aktarmalı uçak 
seferlerinin başlaya
cağını bildirdi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU

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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Meme kanserinden korunmak için okuyun
Sağlık Bakanlığı, her 
yıl yaklaşık 30 bin 
kadında meme 
kanseri görüldüğünü 
belirterek, ölümlere 
yol açan meme 
kanserinden korun
mada erken teşhisin 
önemine işaret etti. 
Bakanlık hastalıktan 
korunmak için şu 
önerilerde bulundu; 
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi 
Başkanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
meme kanserinin 
kadınlarda en sık 
görülen kanser türü 
olduğu, Türkiye'de 
her yıl 30 bin kadında 
görülen bu kanserin 
kadınlarda ölüme yol 
açan kanser türleri 
arasına ilk sırada yer 
aldığı kaydedildi. 
Kadınların meme

. TUTKU 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA
, ATLAS SAKLANBAÇ ■ GELİBOLU

SINEMASI’NDA n ,,BU HAFTA Rez, Tel: 5120346

sağlığına özen 
göstermelerinin hay
atlarını kurtaracağı 
vurgulanan açıklama
da, meme 
kanserinden korun
mada erken teşhisin 
önemine işaret edildi. 
Açıklamada, 20 yaşın 
üzerindeki tüm 
bayanların ayda bir 
kez kendi meme kon
trollerini yapması 
gerektiği, bunun için 
en ideal yöntemin de 
kadınların elle 

GELİBOLU • TRAVMA
Rez.Tel:513 64 06

yapacakları muayene 
olduğu anlatıldı. 
Meme kanserinde en 
sık görülen belirti
lerin memede ağrısız 
bir kitlenin ortaya çık
ması ve meme 
yapısında oluşan 
şekil değişikliği 
olduğu belirtilen açık
lamada, şöyle devam 
edildi: "Kadınlar 
kendi kendilerine 
meme muayenelerini, 
adet bitim 
tarihinde yapmalıdır.

Çünkü adet döne
minde meme dokusu 
yumuşak olur ve 
herhangi bir kitlenin 
varlığı kolayca fark 
edilir. Adetten doğal 
ya da cerrahi neden
lerle kesilme hali söz 
konusu ise bu 
muayene her ayın 
aynı günü tekrarlan
malıdır. Hormon 
tedavisi alan kadın
larsa bu muayene 
için en uygun günün 
hangisi olduğu 
konusunda doktor
larına danışmalıdır. 
Kadınlar kendi kendi-, 
lerine meme 
muayenelerini, ayna 
karşısında dikkatli bir 
gözlemle yapmalıdır. 
Ayna önünde yapılan 
kontrollerde memede 
ele gelen sertlik veya 
kitle, meme 
başlarının pozisyon
larında değişiklik, 
kalınlaşma, kızarıklık 
veya yara olması, 
memenin rengi, 
dokusu veya şeklinde 
değişiklik, meme 
derisinde kalınlaşma, 
şişme veya renk 
değişikliği, meme 
ucundan akıntı, 
meme veya meme 
başında içeriye doğru 
çekilme durumu 
tespit edilirse, derhal 
bir hekime

başvurulmalıdır.", 
Kadınlarda ileri yaşın 
meme kanseri açısın
dan risk faktörlerinin 
başında yer aldığı 
belirtilen açıklamada, 
yeni meme kanseri 
tanısı konulan kadın
ların yüzde 70'inin 50 
yaş üzerinde olduğu 
kaydedildi.
Açıklamada, 50 yaşın 
üzerindeki kadınlarda 
meme kanseri 
görülme sıklığının, 
yaşı 50'inin altında 
olan kadınlardan 4 
kat fazla olduğu 
bildirildi.
Açıklamada, 50 yaşın 
üzerindeki her 
kadının mutlaka yılda 
bir kez hekime 
muayene olması ve 
mamografi çektirme
si, 40 yaşın üzerinde
ki kadınların da her 
yıl hekime muayene 
olması ve iki yılda bir 
mamografi çektirmesi 
gerektiği belirtildi. 
Aile yakınları arasın
da meme kanseri 
vakası görülen kadın
ların hastalığa 
yakalanma 
olasılığının diğer 
kadınlara göre daha 
fazla olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
yanlış beslenme, şiş 
manhk, sigara ve 
alkol kullanımının 

meme kahseri açısın
dan risk faktörleri 
arasında yer aldığı 
kaydedildi.
Emziren annelerde 
meme kanseri 
görülme oranının 
diğer annelere göre 
oldukça düşük 
olduğu belirtilen açık
lamada, "Meme 
kanserinden korun
mak için vücut ağır
lığı kontrol altında 
tutulmalı, doğru 
besinlerle beslenm
eye özen gösterilmeli, 
stres azaltılmalı, alkol 
ve sigaradan uzak 
durulmalı, spor yapıl
malı ve haftada 3-4 
kez yarım saat 
yürüyüş yapılmalıdır" 
denildi.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
OKUYUN
OKUTUN 
ABONE 
OLUN

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

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

i 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. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydyn Tun.zgj 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadab 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 51345 46
Yeni Ukitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

7 MAYIS CUMARTESİ 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 

8 MAYIS PAZAR 
MELİS ECZANESİ

GEMLİK ___________________

■MMB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2125 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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“Ah bir ısırabilsem”
Uykusuz geçen 
gecelerden sonra, 
siz ve bebeğiniz, 
tam uyku ve 
beslenme düze
nine alışmışken, 
yeni çıkmaya 
başlayan dişleri 
onu huzursuz 
edip, düzeni gene 
altüst ediyorsa, 
belki ona biraz 
yardımcı ola
bilirsiniz.
Diş çıkarma 
bebeğinizin fizik
sel gelişiminin bir 
parçasıdır.
Aslında saçlarının 
çıkıp uzamasın
dan daha stresli 
değildir ama bazı 
bebeklerde 
durum tam aksi 
olabilir ve bu 
dönemi sıkıntılı 
bir şekilde geçire
bilirler.
Diş çıkarma prob
lemleri
Bazı bebeklerin 
doğduklarında 
dişleri vardır. 
Bazıları da ilk diş
lerini (yani süt 
dişlerini) 6 aylık
tan itibaren çıkar
maya başlarlar. 
Bazı bebeklerde 
ise bir yaşına 
basmış olmaları
na rağmen diş 
çıkmamış olabilir. 
Yani bu bebekten 
bebeğe değişir. 
Ancak çoğu 
çocuk 2,5 yaşına 
geldiğinde süt 
dişleri çıkmış 
olur. 6 yaş 
civarında da süt 

dişleri dökülüp 
esas dişler çık
maya başlar. 
Araştırmalar, 
dişler diş 
etlerinde çıkmaya 
başladıklarında 
bebeklerin hafifçe 
ateşlenmeye daha 
meyilli olduğunu 
gösteriyor. Bu, 
bazı bebeklerin 
daha sinirli 
olmasına, gece 
ağlayarak uyan
malarına, tükürük 
akıtmalarına 
neden oluyor ve 
rahatlatılmaya 
daha fazla ihtiyaç 
duyuyorlar.
Anne-babalar 
genellikle 
bebeğin sinirli 
olup ağlamasını, 
burnunun 
akmasını ve çıkan 
kızarıklıkları ve 
hatta normalden 
daha fazla kir
lenen bezlerin 
suçunu bile diş 
çıkarmaya atarlar. 
Bebeğinizin 
davranışları 
hakkında 
endişeleriniz 
varsa, her şeyin 
suçunu diş çıkar
maya yüklemek- 
tense, dok
torunuza danış
mak en iyisi ola
caktır. Diş çıkar
mak bebeğinizi 
hasta olmasına 
sebep olma
malıdır.

Bebeğinizin diş 
etlerinin kızarıp 

hassaslaştığını 
fark edebilirsiniz, 
yanaklarından biri 
kızarabilir ve 
normalden daha 
huysuz olabilir. 
Salyasının akması 
ve kemirme hali 
de sıkça şikayet 
edilenler arasın
dadır. Yukarıda da 
bahsettiğimiz 
gibi, bunların 
sebebi illa 
bebeğinizin diş 
çıkarması olmak 
zorunda değildir 
ama endişelerinizi 
ve bebeğinizin 
yaşadığı rahatsı
zlığı ortadan 
kaldırmanın yol
ları mevcuttur. 
Nasıl yardımcı 
olursunuz?
Onu sevip 
okşayın. Onu 
rahatlatmak için, 
sevip okşayın. 
Rahatsızlığını 
azaltmak için ne 
gerekiyorsa 
yapın.
Diş çıkarma jeli 
kullanın. Şekersiz 
bir diş çıkarma 
jelini bebeğinizin 
diş etlerine 
sürün. Ancak bu 
4 aylıktan küçük 
bebeklerde kul
lanılmamalıdır. 
İlaç verebilirsiniz. 
Bebeğinizin ateşi 
varsa, gene şek
ersiz bir paraseta- 
mol verebilirsiniz. 
Ancak bunu yap
madan önce mut
laka doktorunuza 
danışıp ilacın 

çocuğunuzun 
yaşına uygun 
olup olmadığını 
öğrenin.
Diş kaşıyıcılar da 
işe yarayabilir. 
Bebeğiniz diş 
kaşıyıcıları ısır
maya çalışabilir 
ve bu, bazı 
bebeklerde 
gerçekten çok işe 
yarar. Bazı anne- 
babalar da bebek
lerinin parmak
larını, ekmek 
kabuklarını veya 
havuç ısırmaları
na izin verir ama 
bu durumda her 
an yakınında 
olmakta fayda 
vardır. Böylece 
ekme ya da havuç 
parçalarının 
boğazına kaçması 
riskini ortadan 
kaldırabilirsiniz. 
Diş fırçalamak 
Çocuğunuzun süt 
dişleri çıktığında, 
10 üstte, 10 altta 
olmak üzere 20 
tane olacaklar.
Sadece bir iki diş
leri bile olsa, o 
dişlere iyi bak
mak gerekir. Bu 
nedenle çıktık
larından itibaren 
bebeğinizin diş
lerini fırçalamaya 
başlayın ve sabah 
ve gece yat
madan önce 
olmak üzere 
günde iki kez 
fırçalayın.
Az miktarda 
floridli diş macu
nunu bebeğinizin 

ağzına uygun 
küçük bir fırçaya 
sürün. Bebekler 
için üretilmiş diş 
macunlarının tadı 
daha iyi olmakla 
beraber, yeterince 
florid koruması 
içermezler. Hangi 
diş macununun 
uygun olduğun
dan emin olmak 
için doktorunuza 
danışın.
Bebeğinize en iyi 
örnek siz olur
sunuz. Bebeğiniz 
sizi dişlerinizi 
fırçalarken 
seyrederse, diş
lerine nasıl bak
ması gerektiğini 
öğrenecektir. 
Şekerli gıdalar 
Bebeğinizin 
beslenme şekli de 
sağlıklı diş gelişi
mini etkiler. Süt 
dışındaki gıda ve 
içecekleri tüketm
eye başladığında, 
ona tatlı besinler 
yedirmektan 

-- •• ŞİİR KÖŞESİ
Demir AliBAYDAR

Anneler Günü’ne
Bu gün öksüzlerin boynu bükülür, 
Gözlerinden yaşlar dökülür, 
Ciğerinden yaşlar dökülür, 
Öksüzler, yetimler yastadır bugün.

Öksüzler kime ana diyecek? 
Belli ki kadere boyun eğecek. 
Onlara sevgiyi kimler verecek?

Şenlenir bugün evler ocaklar
Dolar hep köşe bucaklar
Onlar anne diye kimi kucaklar 
Öksüzler, yetimler yastadır bugün.

Onları sevelim, saçının telinden 
Koruyalım, tutalım elinden 
Anlayalım onların dilinden 
Öksüzler, yetimler yastadır bugün’

Senin için dağları aşardım
Sesini duysam sana koşardım 
Hayaller kurup kucağında yatardım 
Anneni sevindir, anneler günü.

kaçının; çünkü 
şeker diş çürüme
sine sebep olur. 
Uygun zaman 
geldiğinde şekerli 
gıdaların sağlıklı 
alternatifi olan 
taze meyvai çiğ 
sebze ve su gibi 
gıdaları tercih 
edin. Gazlı ve 
şurup türü içe
ceklerden ve 
lolipoplardan 
kaçının.
Tatlı besinleri 
ve meyva sularını 
yemek zamanıyla 
sınırlandırın.
Yatma zamanında 
şekerli içecekler 
vermeyin.
Aile, akraba ve 
dostlarına tatlı 
bisküvi ve şekerli 
atıştırmalıklar 
yerine, kuru 
üzüm, kuru 
kayısı gibi daha 
sağlıklı alternati
fleri 
vermelerini 
söyleyin.

1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535.37818 00

SATILIK VİLLA
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Caddesi9nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 
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Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol ManisalI ülkenin kuşatma altında olduğunu söyledi.

ManisalI "Egemenlik hakkı tefe yanlı olarak ihlal ediliyor.’’
Atatürkçü Düşünce Derneğince düzenlenen konferansların bir yenisinde Prof. Dr. Erol ManisalI, “AB yolunda Türkiye” konusunu anlatırken, 
Türkiye’nin yabancılar tarafından büyük bir kuşatma içinde olduğunu söyledi. ManisalI,"Türkiye'de toplumsal demokrasi yerleşmiş olsaydı, 
tek yanlı egemenlik bağlantısı olmazdı. İçimizde bazıları Türkiye'yi 3 kuruşa satıyorlar." dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa

9 Mayıs 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Rıfat Hisarçıklıoğlu TOBB 
Başkanlığına yeniden seçildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
dün Ankara da yapılan 60. Genel Kurul 
toplantısında eski Başkan Rıfat Hisarcıklı 
oğlu yeniden başkanlığına seçildi.

Haberi sayfa 6’de

Yolun karşısına geçmek isteyen Hüsnü Şentürk adlı şahıs kamyonet altında kaldı.

İstiklal Caddesindeki kaza can aldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Erol Manisah
ADD’nin son konuşmacısının toplantısına 

katılamadım.
Ancak, Seyfettin’in haberinden konuştuk

larını okudum.
Birkaç kez televizyonlarda Sayın 

Manisalı’yı izlemiş, AB konusunda 
düşüncelerini öğrenmiştim.

Türkiye’nin AB bugünkü şekliyle girmesini 
isteyenler ile istemeyenler arasında kıyasıya 
bir savaşım yaşanıyor.

Erol Manisah da AB Türkiye’nin bugünkü 
haliyle ve öne sürülen dayatmalarla girmesi
ni istkeleyenlerden.

Manisah’mn dünkü konuşmasının özeti, 
Türkiye bir dış dayatma ve kuşatma altın
dadır.

Yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi, 
yerli sanayiciyi öldürmekte, gelişmesini yok 
etmektedir.

IMF Türkiye’ye yaptıkları parasal yardım
ları bilerek veriyor.

Bu da kuşatmanın bir halkasıdır..
Yabancı sermaya getirdiği ucuz mallarla 

yerli sermayeyi öldürüyor.
AB ülkeleri dayatmalarıyla ülkenin 

ekonomisini ve siyesetini kontrol altında 
tutuyor..

Bu da Serv’in geri gelmesi anlamını taşı 
yor..

Bu durum AB bu percereden bakanların 
düşüncesi. Bir hayli taraftarı da var.. 
Katılırsınız katılmazsınız.. Ama, cepheleri 
büyüyor..

İstiklal Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Hüsnü 
Şentürk adlı şahıs yolun karşısına geçerken Belediye 
Otobüsünden kurtulayım derken, Belediye Su İşleri 
Kamyonetinin altında kaldı. Kazadan sonra kamyonet şoförü 
Mutlu Civa, yaralıyı yerde kanlar içinde görünce şok geçirdi. Ağır 
yaralı Şentürk, Bursa’ya kaldırılırken yolda öldü.
İstiklal Caddesinde 
dün meydana gelen 
trafik kazasında, 
kulakları az duyduğu 
bildirilen Hüsnü 
Şentürk adlı çay 
dağıtıcısı, karşı kaldırı
ma geçerken belediye 
otobüsünden kaçtı, 
ama azrali onu bırak
madı. Bu kez 
belediye’ye ait kamyo
nettin altına girdi. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ÜN 
haberi sayfa 3’de

Ali Akyol 
kalbine yenildi

Gemlik Belediyesi Emlak 
Şefi Ali Akyol,yeğeninin 
düğününe bir gün kala 
vinde kalp krizi geçir
erek yaşaamını yitirdi. 
Akyol’un cenazesi dün 
toprağa verildi.

Haberi sayfa 5’de

Sanat ve Kültür Derneği 
kongresi yapıldı

Gemliklilere Türk Sanat 
Müziği, Türk halk müz
iğini sevdiren Sanat ve 
Kültür Derneği, dün 
genel kurul toplantısını 
yaparak yeni yönetici
lerini belirledi.

Haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 29 Mayıs 2005 Pazartesi

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Manisalı’yla AB sürecine bakış

Atatürkçü Düşünce Derneği bu ara iyi çalışıyor.
Çalışması da gerekiyor.
Çünkü ülkede çıkışı gerçekleştirecek olanlar Atatürkçüler.
Dün olduğu gibi bu gün de Türkiye önce siyasal sonra ekonomik 
bir kuşatma altında.
Onun için;
Toplumsal çıkarları gözetecek mekanizmaların oluşturulması için 
bilgiye ve ilgiye gereksinim var.
Bu gerçekten yola çıkan ve üzerine düşeni yapmaya gayret eden 
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin Başkanı’nı ve 
yönetim kurulunu kutluyoruz.
Ancak, derneğin yoğun çabasına karşın katılımı yetersiz görü 
yoruz.
Cumartesi günü Prof. Dr. Erol Manisalı’nın ,"Değişen Dünya 
Koşullarında Türkiye-AB İlişkileri” konulu konferansında salonun 
tıklım tıklım dolması gerekirdi.
Orada;
Meslek örgütlerinin temsilcilerini, ticaret sanayi odasını, öğret
menleri, gençleri gözlerimiz aradı durdu.
Manisalı’nın gözler önüne serdiği gerçekler,T.C.yurttaşı kimliğini 
taşıyan herkesi çok yakından ilgilendiriyor.
Türkiye’nin yaşadığı şu süreçte hiçbir kurum ya da kuruluşun 
“bana ne” deme lüksü yok.
Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve ulusal ege
menliği sarsılıyor.
Sağdan sola-soldan sağa tüm sivil toplum örgütlerinin ortak bir 
zeminde buluşup sesini yükseltmesi gerekiyor.
Ne var ki toplumsal örgütler ve bireyler siyasal mekanizmanın 
içinde ağırlıkları kadar yer almıyorlar.
Prof.Dr.Erol Manisalı’nın çizdiği AB tablosunda renkler griden 
siyaha,yollar ise çıkmaza doğru gidiyor.
Manisah bu oluşumun nedenlerini ve sonuçlarını ortaya 
koyarken, yapılması gerekenleri de anımsatıyor.
İşte o anımsatmalar işçi kadar işvereni de ilgilendiriyor. 
Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmek için önce 
dünyanın nasıl değiştiğine göz atmak gerektiğine dikkat çeken 
Manisah’ya göre; "Dünya değişiyor ama değişim bazı ülkeleri 
sömürgeye dönüştürürken bazılarını da dünya egemeni yapıyor. 
Değişim sürekli büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda gerçek
leşiyor.
Dünya’da süper güçlerin lehine çalışan değişim rüzgarını ülkemiz 
üzerinde ulusal çıkarlarımız açısından tersine döndürmemiz 
gerekiyor.
Türkiye’deki iç dinamikler ve toplumsal dinamikler çalışmak 
durumunda.
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de işçinin, memurun, çiftçinin 
sesi çıkmak zorunda.
Eğer Avrupa’da olduğu gibi işçi, çiftçi, memur ulusal sistemde 
yer alırsa Avrupa emir buyuramaz. Avrupa direktifler göndere
mezse ne olur?
içerideki gayri milli sermaye çevreleri dış güçler adına ülkeyi 
yönetemez.
Mürteciler Cumhuriyet’e karşı sinsi çabalarında Batı emperya 
lizminin desteğini arkalarına alamazlar. Bölücüler, Batı ile birlikte 
Türkiye’nin çivisini sökmeye başlayamazlar.
İşte bunun için iç dinamiklerin çalışması istenmiyor.1961 
Anayasası 12 Mart’ta ve 12 Eylül’de kaldırılırken yavaş yavaş 
hazırlanan alt yapı bugün gelinen noktayı üretti.” 
Manisalı’nın sözlerini dikkate almak ve ulusal çizgide ve çatı altın
da toplanmak zorunluluğu var.
Bir çelişki gibi gözüksede bugün yine düne gelindi.
Ve bu aşamada görev Atatürkçülere düşüyor.

Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

J££

Haftada İki

Gezici Bombalar
Düne kadar evlerimiz de -mutfaklarımız da kolay - faydalı bir 
yakıt olarak gördüğümüz LPG’ler artık seyyar bir bomba 
gibi her yer de taksinin bagajın da, tüpçünün kasasın da 
, seyyar köftecinin arabasında vatandaşla iç içe yaşıyor... 
Türkiye de standart dışı Tüple donatılmış binlerce araç 
sokaklarda, caddelerde cirit atıyor.
Kimi otomobiline ilkel bağlantılarla monte ettiği mutfak 
tüpünü yükleyip yollara düşüyor, kimi benzinden bir kaç 
kuruş tasarruf etmek için taşıdığı yükün niteliğine aldır
madan ticari aracını - taksisini benzin yuvalarına bağladığı 
ev tipi tüplerle adeta parça tesirli bombaya dönüştürüyor.
Bu araçların denetim yetkisinin 1999 yılında Sanayi 
Bakanlığınca Makine Mühendisleri Odasının elinden alınca 
başı boşluk bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı..
Bursa’ da ve İlçemiz Gemlik’ te iki gün 
süren bir kontrolda durumun vahametini ortay koymaya 
yetti de artı bile.
Polisin ilk tespitlerine göre kent - ilçe merkezlerinde tüp gaz 
dağıtımı yapan araçların neredeyse tamamı LPG ‘li idi.
Üsttelik hiç biri standartlara uygun değildi ve hemen yanın
da onlarca ev tipi tüp gaz olmasına rağmen hiç bir güvenlik 
önlemi içermiyordu.
Yani bir mahalleyi havaya uçurabilecekbir patlamanın önünde 

ki tek engel uyduruk alelade yapılmış bir bağlantıydı...!
Ancak, durum bu kadarla da sınırlı değildi. Standart dışı 
takılan tankların yanı sıra bir de ters çevrilip benzin yuvalarına 
rasgele bağlanan tüpler vardı.

Bursa ‘da ekipler amiri; Türkiye ‘de çoğunluğu ticari amaçlı 
kullanılan çok sayıda LPG dönüşümlü aracın Trafikte 
olduğunu , bunların önemli bir bölümünün kaçak ve standart 
dışı düzenlemelarle kullanıldığı için halkın can - mal - trafik 
güvenliğinin tehlike altında kaldığını söyledi.
Bu son derece tehlikeli bir iş...!
Ne zaman sıkı kontrollarla bu tehlike ortadan kaldırılacak.. ? 
Sıkı kontrol ve ağır para cezaları ancak bu çok tehlikeli, kötü 
durumu ortadan kaldırabilir.
Taksiciler-tüp gaz dağıtımı yapan işyeri sahipleri “ Bu işi ucuz 
olduğu için yapıyoruz “ ve “Muhtemel kazalara karşı aşırı hız 
yapmayarak önlem alıyoruz" diyorlar.
LPG‘li araçlarla ilgili her şeyinbaşlangıcı ise 1980‘li yıllara 
dayanıyor.
O yıllar da dünya da baş gösteren petrol kriziyle birlikte Likit 
petrol gazlı ( LPG ) araçların kullanımı başladı.
1980 ‘li yıllar da bir çok kişi aracına kaçak bağladığı LPG ile 
trafiğe çıktılar.
Bir çok “arka bagaj da “ birer mavi mutfak tüpü saklanıyordu. 
LPG ancak 1995 yılında resmileşti.. Bunun denetimi, Makine 
Mühendisleri 
odasının proje ve yapıp kontrolü dört yıl sürdü. İşler bu sıra
da kontrollü ve bir düzen içinde yürütülüyordu. Bagajına tüp 
takıp gezenler azdı.
Sanayi Bakanlığı LPG resmileşmesinden 4 yıl sonra 1999 yılın
da Makine Mühendisleri Odasının LPG dönüşümü yapan fir
maların denetimi yetkisini fesh etti...!
O günden sonra Türkiye’de 500 den fazla LPG dönüşümü 
yapan firma başı boş kaldı. Herkes bu işi yapar oldu. 150 
milyon verip rastgele her yerde 
LPG dönüşümü yaptırmanın mümkün olduğu Türkiye ‘de 
araçlar birbiri ardına yanıp - patlıyor.
Sanayi Bakam’ da bunu seyrediyor ,
Devlet idaresinin herkesin harcı olmadığı bir daha ortaya 
çıkıyor...!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Yolun karşısına geçmek isteyen Hüsnü Şentürk adlı şahıs kamyonet altında kaldı.

İstiklal Caddesindeki kaza can aldı
İstiklal Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Hüsnü Şentürk adlı şahıs yolun 
karşısına geçerken Belediye Otobüsünden kurtulayım derken, Belediye su işleri 
Kamyonetinin altında kaldı. Kazadan sonra kamyonet şoförü Mutlu Civa, yaralıyı yerde
kanlar içinde görünce şok oldu. Ağır yaralı Şentürk, Bursa’ya kaldırılırken yolda öldü.

Seyfettin Şekersöz 

İstiklal 
Caddesinde mey
dana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Olay dün sabah 
saat 09.30 
sıralarında mey
dana geldi.
İstiklal Caddesi 
ile Orhangazi 
Caddesi 
kavşağında, 
karşıya geçmekte 
için yola inen 
Hüsnü Şentürk 
(68) adlı şahıs, 
şehir içi belediye
otobüsünden ken-

İstiklal Caddesinde meydana gelen kazada 
yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs oto
büsten kurtulurken, kamyonetin altında kaldı.

istiklal Caddesinde meydana gelen kazadan sonra yaralıya ilk 
müdahale kazanın olduğu yerin hemen karşısındaki özel bir Tıp 
Merkezi Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı 112 Acil Ambulansı 
ile Sahil Devlet Hastanesine gönderildi.

Dün sabah İstiklal Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 
kamyonet altında kalan Hüsnü Şentürk’ü kanlar içinde gören 
sürücü Mutlu Civa, olayın nasıl olduğunu anlayamadı.

dini kurtarmak 
isterken,İlçe girişi 
yönünden gelen 
Büyükşehir 
Belediyesi Su 
Arıza İşletmesine 
ait Mutlu Civa'nın 
Kullandığı 16 ZC 
253 plakalı kam 
yönet çarptı. 
Şentürk, kamyo
netti birlikte yak
laşık 8 metre 
sürüklendi. 
Kamyonet şoförü 
Mutlu Civa, önüne 
çıkan şanısa

çarpmamak için 
fren yapmasına 
karşın, kazaya 
engel olamadı. 
Aracıyla geri 
giden şoför Mutlu 
Civa, ezdiği şahsı 
kanlar içinde 
görünce, elini 
başına götürerek 
olanlara inana
madı.
İLK MÜDAHELE 
Olay yerinin Özel 
bir sağlık kuruluş 
önünde olması 
nedeniyle yaralıya 
ilk müdahele 
Sağlık 
Merkezindeki 
doktor ve hemşire 
tarafından yapıldı. 
Daha sonra olay 
yerine gelen 112 
Acil Ambulansı ile 
yarılı Hüsnü 
Şentürk önce 
Gemlik Sahil 
Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı. 
BURSA’YA SEVK 
EDİLİYOR 
Hayati tehlikesi 
bulunan Hüsnü 
Şentürk, Bursa 
Devlet

Hastanesi’ne sevk 
edilirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Kahvelerde çay 
taşıyıcılığı yaptığı 
ve kulaklarının 
yeterince 
işitmediği 
bildirilen Hüsnü 
Şentürk'ün 
ölümü, İstiklal 
caddesinde 
sinyalizasyon 
sorununu bir kez 
daha gündeme 
getidi.

Mutlu Civa, kazanın şokunu üzerinden uizun 
süre atamadı ve aracına binerek bekledi

Mertçe ..

Fark
Alt ve üst gelir gruplan 
arasındaki fark sürekli 
büyüyor.
Çöplüklerden yiyecek 
arayanların sayısı da...

SOFOR CİVA 
TUTUKLANDI 
Su İşletmesine ait 
aracı kullanan 
şoför Mutlu Civa, 
olay sonrası göz 
altına alındı. Civa, 
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafın
dan sevk edildiği 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuk
lanarak Gemlik 
Kapalı Tevkif ve 
tutukevine gön
derildi.



Sayfa 49 Mayıs 2005 Pazartesi

Atatürkçü Düşünce Derneğinin düzenlediği toplantıda konuşan Prof. Dr. Erol ManisalI ülkenin kuşatma altında olduğunu söyledi.

ManisalI "Egemenlik hakkı 
tek yanlı olarak ihlal ediliyor.”
ADD tarafından 
düzenlenen konfer
ansa konuşmacı 
olarak katılan Prof. 
Dr. Erol ManisalI, 
"Değişen Dünya 
koşullarında Türkiye 
ve Avrupa ilişkileri" 
konusunda ilginç 
açıklamalarda 
bulundu. 
Türkiye'de 
demokrasinin tam 
olarak çalışmadığını 
söyleyen ManisalI, 
ülkenin ticari gele
ceğinin ipotek altına 
alınmakta olduğunu 
belirterek, 
"Egemenlik hakkı tek 
yanlı olarak ihlal 
ediliyor" dedi. 
Belediye Kültür 
Merkezindeki 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de izlediği 
konferansı az sayıda 
dinleyici katıldı. 
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erol ManisalI, 
"Dünya değişiyor" 
demenin yetmediğini, 
değişimin gözle 
görülmesi gerektiğini 
şöyledi.
Yabancı şirketlerin 
Türkiye'de yer
leşmelerinin Türk şir
ketlerinin yok olması 
anlamına geldiğini 
söyleyen ManisalI, 
Cargill'i örnek göste 
rerek, "Yabancı bir 
şirket arsa alarak 
tesis kurduğu zaman 
arkasında ülkesinin 
tüm desteğiyle yer
iliyor. Ordusuyla, 
sivil toplum örgüt

Prof. Dr. Erol Manisalı’nın Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki konferansına az sayıda izleyici 
katıldı. Manisayı ülkenin yabancılar tarafından 
kuşatıldığını söyledi.

leriyle hatta kilisesi 
ile bu şirketlere 
destekAreriliyor. Bu 
şirketler 'başıma bir 
şey gelirse beni 
koruyun' bile diye
biliyorlar" dedi. 
SÖMÜRÜYORLAR 
Dünya devlerinin 
kendi ticari sistem
lerini ülkelerdeki tele
vizyonları kullanarak 
herkese izlettirdikleri
ni hatırlatan ManisalI, 
"Orduları, papazları 
bir araya getirmişler, 
aralarına tüccarlarını 
da alarak birlikte 
çalışıyorlar. Tam 
anlamıyla misyoner
lik görevlerini yerine 
getirerek, sömürgeci
lik yapıyorlar. Türk 
Mobilya pazarına 
giren bir firma 
nedeniyle ülkemizde 
birçok insan işsiz 
kalıyor. Ülkelerinden 
getirdikleri ucuz 
mobilyaları bizim 
insanımıza satarak 
bizi sömürüyorlar. 
Bunun adına dünya 
değişiyor demek yan
lış olur. Hem siyaset
lerini bize uyguluyor
lar, hem de bizi 
açıkça sömürüyorlar" 
dedi.
İKİ MODEL VAR 
"Bizim pazarımıza 
girilmesini değişen 
dünya koşullarında 
küreselleşme olarak 
görüyorlar" diyen 
Prof. Manisah, faşist 
ülkelerin dünyada 
uyguladıklar iki 
model bulunduğunu 
belirterek "Birincisi 
Yugoslavya ve Irak

modeli. Buralara 
silah zoruyla girerek 
sistemi devreye 
sokuyorlar.
İkincisi ise 
Türkiye'de olduğu 
gibi ekonomiyi içer
den değiştirerek. 
Tüccarıyla, sanayi
cisiyle şirketlerimizi 
ele geçirerek söz 
sahibi olmak ve biz- 
leri rahatça 
sömürmek istiyorlar" 
dedi.
Türkiye'yi bilinçli bir 
şekilde borç
landırdıklarını 
söyleyen Manisah, 
"IMF yaptığı parasal 
yardımları bile rek 
veriyor. Yabancı ser
maye de ucuz 
getirdiği mallarını 
bizlere satarak bizim 
sânayimizi yok edi 
yor.
Türk Hava Yolları 
halka açılıyor, diy
erek satışa çıkarılıy
or. Peki THY'yi kim 
ah yor, tabiki yabancı 
şirketler. Bunun 
yanında süt 
endüstrisini de elleri 
ne geçirerek 
çiftçimizi, sütçümüzü 
kendilerine bağlıyor
lar. Kar eden kuru
luşlarımızdan olan 
Tekel ve Telekom 
neden satılıyor. 
Kimler alıyor. 20 yıl 
önce süt 
endüstrisinde Türk 
şirketleri vardı, şimdi 
ise Danone'ler var." 
şeklinde konuştu. 
Bir kısım ülkeler 
zenginleşirken bir 
kısmı ise fakirleşerek 
sömürge ülkesi kon
umuna getirilmekte 
olduklarının altını 

çizen Manisah, 
"Türkiye'de yapılan 
kur politikaları ile şir
ketlerimiz 
zayıflatılarak 
yabancıların eline 
geçmeye başlamıştır" 
dedi.
Gıda'dan ilaca sek
törlerde kriz yaratılıp 
şirketlerin satıl
masının sağlandığına 
dikkat çeken 
Manisah, "Dış ticaret 
politikasını 
yabancılara vermek 
Türkiye'de demokrasi 
çalışmıyor demektir." 
diye konuştu.
Cargill'in nasıl kurul
duğunu herkesin 
bildiğini hatırlatan 
Manisah, "Tam bir 
komedi oynanıyor.

Çıkarlar elden alını 
yor. Yabancı fir
maların bilmem 
kaçıncı yıllarını 
gazete sütunlarında 
kutladıklarını oku 
yoruz. Bu kutlamalar 
bizim şirketlerimizin 
sonu olduğunu 
anlayamıyoruz." dedi. 
AVRUPA'DA 
MİLLİYETÇİLİK 
BAŞLADI 
Avrupa'da soğuk 
savaşın bitimiyle bir
likte gözle görülür 
biçimde milliyetçili 
ğin başladığına 
dikkat çeken Prof. 
Manisah, "Buralarda 
yabancı düşmanlığı 
açıkça görülüyor. Bu 
ülkelerde muhafaza
kar oylar artmaya 
başladı. İçerde liberal 
sol, dışarıda ise 
faşist işgalci konu
mundalar. Polonya'yı 
işgal eden faşist 
Hitler biçimi ile 
Amerika ve İngiltere 
şimdi Irak'ı işgal 
etti." dedi.
AB DÜRÜST 
DAVRANDI 
Türkiye AB ilişki
lerinde ise AB'nin

Türkiye'ye dürüst 
davranarak şimdiden 
politikalarını açık
ladıklarını söyleyen 
Manisah, "Bizi içleri 
ne almak istemiyor
lar, bunu da açıkça 
göstermelerine rağ
men biz hem batılı 
gibi olalım diyoruz, 
hem de onların yap
tığının aksini yapı 
yoruz. Türkiye'nin 
temel sorunu 
sömürgeciliğe karşı 
çıkmaktır" dedi. 
Türkiye'de toplumsal 
demokrasinin tam 
olarak yerleşmediğini 
öne süren Manisah, 
"Türkiye'de toplum
sal demokrasi yer
leşmiş olsaydı, tek 
yanh egemenlik 
bağlantısı olmazdı. 
İçimizde bazıları 
Türkiye'yi 3 kuruşa 
satıyorlar." dedi.Son 
olarak 17 Aralık tari
hinde başlatılacak 
olan AB Türkiye 
görüşmelerine deği
nen Prof. Erol 
Manisah, "AB 
Türkiye'yi kabul 
etmeyeceğini açıkça 
göstermiştir" dedi,
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Belediye E^lak şefi geçirdiği kalp kirizi sonucu yaşama veda etti

Ali Akyol kalbine yenildi Sanat ve Kültür Derneği 
kongre yaptı

Seyfettin SEKŞRSĞ2 
Gemlik Belediyesi 
Emlak Servisi şefi 
Ali Akyol, (W 
önceki akşam?' 
geçirdiği kalp kdzi 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Yaklaşık 25 yıldır 
Gemlik Belediyesi 
Emlak Servisinde 
hizmet verehAli 
Akyol, Kurrtlap 
çıkışının soi 
tarafından bulunan 
evinde aniden 
rahatsızlanarak 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesine, 
kaldırıldı.
Burada yapılan . 
müdahalenin' 
ardından Bursa 
İhtisas 
Hastanesine gön
derilen Ali Akyol, 
yapılan tüm 
çabalara karşın 
kurtarılamadı. 
Ali Akyol’un 
cenazesi,dün •_ 
Bahkpazarı cami
inde kılınan öğlen 
namazından sonra 
İlçe Mezarlığında 
toprağa verildi. 
Ali Akyol, evli ve 
iki çocuk babasıy
dı.

Ali Akyol hüzünlü şekilde dün toprağa verildi
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği 5. olağan 
genel kurulu 
yapıldı.
Belediye Meclis 
Salonunda yapılan 
kongreye 52 üye
den 29'u katılarak 
oy kullandı.
Derneğin faaliyet 
ve çalışma rapor
larının okunarak 
kabul edilmesin
den sonra yapılan 
seçimlerde yöne
tim kurulu yeniden 
oluşturuldu.
YENİ YÖNETİM

Seçimlerde en çok 
oy alan Edip Özer, 
Fikri Danış, 
Sadettin Çiçek, 
Münüre Sayın, 
Ahmet Sayım 
Başuğur, Mehmet 
yüksel ve Hüseyin

Maya yönetim 
kuruluna 
seçilirken 
denetleme kurulu
na ise Abdullah 
Ay, Cihan Yurttaş 
ve Ahmet Küçük 
seçildi.

HAÇ İN |
Yazan : Zebercet COŞKUN

Cumartesi gününden devam..

Sustu Fatma hânım. Kafesi kalkık pencere
den karşı tepeleri seyrediyor şimdi. Tombul 
kollarını ak örtülü yastığa dayamış. Akşam 
yakın, ama gün ne zamandır çekildi Haçin 
üstünden, karşı dağın ardından ışıtıyor 
gökyüzünü. Gökyüzünün pırıltısı da Haçin 
üstüne düşüyor. Manastırın taş duvarları 
güneş dağın ardına çekilir çekilmez aktan 
karaya döner Haçin üstüne gölgeler düşer... 
Usuldan usuldan... Manastırın bahçelikleri 
karardığı zamân, Çatak deresinin doğu kıyıları 
kızıla döner, evlerin pencerelerinde pembe 
ışıklar oynaşır, Kale Kilisesi’nin duvarı renk 
lenir. Sonra sararır her yan... Pembeler sarı, 
sahlar kurşuni olur. Yalnız gökyüzü kalır 
tepede parlak... Ey ulu dağlar... Geçit vermez 
dağlar... Doğudan tepeden aşıp gelen 
Bostanhk Çayı tam Kirkotun kıyısından iner 
aşağıya ve Çatak Deresine dökülür... İki akar
suyun birbirine karıştığı yerde üç büyük 
kapısı vardır Hşçin'in... Hükümet Konağı, 
Jandarma Karakolu ve Postahane... Ağaçlar, 
bahçelikler içindedir üç yapı da... Arka 
pancereleri Bostanhk çayına bakar üçünün 
de. önde ulu ağaçlarla çevreli hükümet mey
danı.

“-Göçekl Ama nereye? Ben Gaytancızade 

Mürsel... Doğma, büyüme Haçin’li... Anam, 
babam da Haçin’de doğmuş, Haçin de 
büyümüşler... Evim burda, yurdum burda... 
Malım, mülküm, bağım, bahçem... Babadan 
kalma ve kendi edindiğim neyim varsa hep 
burda... Şu iki tepenini arkasında... Ne diye 
sürgün etmek kendi kendimi? Yaşım elli... Bu 
yaştan sonra... Gurbet ellere. Öyle mi ola? 
Hem de niye? Ne ettik ki? Haçin’i ateşe veren 
de yerlisi değil, köylüsü, kentlisi, dağlısı, 
hayırlısı. Biz olmasaydık, tüm Ermeni evleri ve 
de tüm Haçin cavır cavır yanardı... Herif çık
mış bir kez ... Çıra gibi...Birinden ötekine, 
ötekinden berikine... Biz olmasaydık, yerlisi 
olmasaydı, Haçin kimin umurundaydı? 
Kirkota hiç atlamadı yangın, Ermeni 
Mahallesinin de bir bölümü gitti, öteki yarısı 
kurtuldu, kurtardık...

Yağmadan gelen bir çöp mü var evimizde? 
bir iğne mi var? Varsa Mihran’ın birkaç parça 
eşyası... O da yangından kaçırabilidiğim... O 
da kendi malıma karıştırmadığım... Emanet... 
Hem efendi kim ola... Korkağın tekidir Ermeni 
milleti... Fransız’ın ardına saklana saklana 
dönüp doğup büyüdüğü yerlere, Sıkıysa tek 
başına gelsin... Başı yukarda... Sıkıysa... Biri 
yana göçemem ben... Suçu olan gocunur 
hem. Suçu olan kaçacak, saklanacak yer arar. 
Gaytancızade Mürsel yüzü açık, alm ak... 
Kayahoğullarının Mehmet kaçar kaçsa, 
kaçsa... versin Manastırın kilimini, şamdanının 
hesabını şimdi... Dikilisin papaz efendinin 
karşısına... Göçmem ben... Haçin’de doğdum, 
Haçin de öleceğim... Mihran Katayan gibi... 
kardeş kardeş..”

Fatma hanım usulca kalktı sekiden.

Dakikalar oldu cam önüne geleli Mürsel efen
diden bir ses çıkmadı... Elleri ensesinde, göz
leri tavanda, düşünüyor besbelli... Gözleri 
kıpırdıyor, yüzünü ter basıyor arada, ama ses 
etmiyor hiç.

-Şu perdeyi indir! dedi sonunda... İndir ki 
görmesin gözlerim Kale Kilisesini!.. Bir daha 
da açma!... Hiç açma o yanı... Ermeniden 
korkmam ben... Ermeni kim? Ermeni ne ki? 
Olsa, komşumuz, kardeşimiz... Benim ağırıma 
giden kalenin tepesine dikilen şu Fransız 
bayrağı...

Hükümet önüne çocuklar birikimiş... 
Meydanın ortasındaki telgfraf direği bir kağıt 
yapıştırmışlar. Faik de var çocukların arasın
da... Vakit ikindi, güneş manastırın üstündeki 
tepenin aradına çekilmiş bile. Gökyüzü pırıl 
pırıl ve de mavi ama hükümet önüne gölgeler 
düşmüş. Akşam üstleri pek uzun olur Haçin 
de . İkindiden akşam ezanına dek sürer. 
Telgraf direğinin önünde çocuklar kekeliye 
kekeliye okumağa çalışıyorlar kağıttaki 
yazıları. Günler var ki, başka bir şey konuşul
duğu yok kasabada. Çocuklar bile az 
konuşuyor, çok düşünüyor oldular. Top, tüfek 
birşey yok ortada. Vurulup ölen filan da yok, 
ama muharebe var, muharebenin içindeler... 
Biliyorlar, hissediyorlar bunu. Birşeyler olu 
yor... Çok şeyler oluyor... Sokaklarda yabancı 
askerler dolaşıyor. Boz renkli esvaplar, kayık 
biçiminde şapkaları... Kaleye çekilen Fransız 
bayrağı...

“Neden korkuyorum?” diye düşünüyo 
Faik... “Durumlarından elbet... Her bir şe>ın 
tepe taklak gelmesinden...”

DEVAMI YARIN
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TRT için çekilen Zeytin dalı dizisinin setinde 26 kişi zararlı ışıktan kör oluyordu

Dizi çekiminde korkunç ta Cumhuriyet 82. 
yaşını kutladı

Cumhuriyet Gazetesinin 82. kuruluş yıldönümü, 
İstanbul'da kutlandı. İlhan Selçuk'un yediğimiz 
her lokma helaldir dediği kutlama töreninde, 
geleneksel ikram yine bira ve dönerdi.

TRT ekranlarında 
yayınlanan Tanju 
Korel ve Hülya 
Darcan'ın başrolleri
ni paylaştığı Zeytin 
Dah'nın çekim
lerinde oyuncular 
ve set çalışanların
dan 26 kişi hastane
lik oldu.
Özel Saygı has
tanesinin ameli 
yathanesinde 3,5 
saat çekim yapan 
ekip, geçici kör 
olma tehlikesi ile 
karşı karşıya. 26 
kişinin gözleri 3 gün 
bandajlı kalacak. 
Dizinin yönetmeni 

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

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) 51334 37

Hakan Gürtop, 
yaşananlarla ilgili 
şunları anlattı: 
'Saygı 
Hastanesi'nden bize 
taşınma aşamasın
da ameliyathane 
odasını verdiler. 
Dekorumuzu kur
duk.
Ameliyathanelerde 
operasyon sonrası 
odanın sterilize 
edilmesi için mor 
bir lamba varmış. 
Solaryumda kul
lanılanlardan daha 
güçlü ışık veriyor
muş. Biz farkında 
değildik, oda 

boşken kullanılan 
bu ışık yanmış. 
Nasıl olduğunu 
bilmiyoruz.
Sahnenin çekimi 3 
saatten fazla sürdü. 
İçeride çalışan 26 
kişinin göz retina 
tabakasında ağır 
yanıklar oldu.
Ayrıca vücutlarımız
da da yanmalar 
oldu. Geçici körlük 
yaşıyoruz şu anda. 
3-4 gün içinde 
hücrelerin kendini 
yenileme durumu 
varmış bekliyoruz. 
26 kişi dizi gazisi 
olduk.'

Gazetenin Cağaloğlu 
merkez binasının 
avlusunda düzenlenen 
kutlamada konuşan 
Cumhuriyet 
gazetesinin 
Cumhuriyet Vakfı 
adına
İmtiyaz Sahibi İlhan 
Selçuk, her 7 Mayıs'ta 
burada toplanıp hasret 
giderildiğini söyledi. 
Selçuk, "Bu yılın 
gazete için çok önemli 
bir yıl olduğunu, 
Cumhuriyet 
gazetesinin çevresinde 
kasıtlı oluşturulan tüm 
kuşatmaların 
yıkıldığını" kayded
erek, "Geleceğe elim
izi, yumruğumuzu koy
duk. Bizim için güzel 
bir yıldönümü" dedi. 
Yunus Nadi'den bu 
yana Cumhuriyet 
gazetesinin bütün 
söylediklerinin çıktığını 
ifade eden Selçuk, 
"Türkiye'nin bugün 
geldiği noktada 
oluşumlara bakıldığın
da bütün söyledikler
imizin 
çıktığı görüldü" diye 
konuştu.
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuru
cusu Atatürk'ün Yunus 
Nadi'yi yanına 
çağırarak "Çocuk. Git 
İstanbul'da Pembe

Konak'ta bir gazete 
kur. Adı 
Cumhuriyet olsun" 
dediğini anlatan 
Selçuk, o dönem İstan
bul'daki
Babıali basınının 
hilafetin kaldırılmasına 
ve iktidara karşı 
direndiğini kaydetti. 
İlhan Selçuk, 
"Cumhuriyet, o gün
den başlayarak aydın
lanmanın 
gazetesi olmuştur. 
Bugün de yine 
Cumhuriyet aydınlan
manın 
gazetesidir" dedi. 
Cumhuriyet 
gazetesinin çalışan
ların gazetesi 
olduğunu ve bunu 
Yunus Nadi'nin torun
larıyla yürüttüğünü 
belirten Selçuk, hiçbir 
dış 
engele kulak vermeden 
yürümeye devam ede
ceklerini bildirdi.
Selçuk, Cumhuriyet 

okurlarının oluştur
duğu "CUMOK"a da 
değinerek, böyle bir 
oluşumun dünyanın 
hiçbir yerinde 
olmadığını 
söyledi.
Cumhuriyet _ _
gazetesinin dışarıdan 
bir holdingin çıkar
larını 
düşünmeden, ken
disinin, dünya ve 
Türkiye'nin gerçekleri 
içinde yayın 
yaptığını anlatan 
Selçuk, gazetenin 
tamamıyla özgür 
olduğunu kaydetti. 
Avluda toplananlara da 
seslenen Selçuk, 
"Yiyeceğiniz döneri 
mutlulukla içinize 
sindirebilirsiniz.
Yiyeceğiniz her lokma 
helaldir"dedi.
Kutlamada daha sonra 
döner ve biradan 
oluşan geleneksel 
yıldönümü yemeği 
yendi.

ELEMAN ARANIYOR

GIDA İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK 
Gıda mühendisi / Teknikeri 

ARANIYOR
Adayların:
- Orhangazi’de veya Gemlik’te ikametgah etmeleri,
- Tercihen konuşunda deneyimli olmaları,
- Erkek adayların askerlik görevini yapmış olmaları gerek
mektedir.

Müraacat: ZEY -TUR - SAN A.Ş. 
Tel : (0.224) 586 52 01 - 02 
Fax : (0.224) 586 52 00
e.mail : info@zeytursan.com.tr

mailto:info@zeytursan.com.tr
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Genel sağlık sigortasP

bu hafta TBMM’de
İttim Çıtlan polis bllp^ıoda

Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanun 
Tasarısı, bu hafta 
TBMM'deki komisy
onlarda ele alınacak. 
Tasarı, 10 Mayıs Salı 
günü asıl komisyon 
olan Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Komisyonu'nda; 12 
Mayıs Perşembe 
günü ise tali komisy
on olarak Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülecek. 
Tasarıyla, çalışanlar, 
köy mahalle muhtar
ları, kendi hesabına 
bağımsız çalışanlar, 
kamu idarelerinde 
çalışanlar sigortalı 
sayılacak.
Ceza infaz kurumlan 
ile tutukevleri

Bankaların kredi kartlarına
uyguladığı faziler hala yüksek
Faizlerin yıllık bileşik 
aritmetik ortalaması 
yüzde 96.0 
seviyesinde gerçek
leşiyor.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK), 
31 Nisan 2005 
itibarıyla Türkiye'de 
21 bankayı kapsayan 
verilerine göre, kredi 
kartına en yüksek 
aylık faiz yüzde 8.95, 
yıllık bileşik ise 
yüzde 179.7 
düzeyinde bulunuy
or. Bunu aylık yüzde 
6.45 ve yıllık bileşik 
yüzde 111.7 ile ikinci 
bir banka izlerken, 
yüzde 6.35 ve 109.3 
faiz oranları ile bir 
başka banka üçüncü 
sırada yer alıyor. 
Verilere göre 7 
banka ise kredi kart
larına aylık yüzde

bünyesinde oluşturu
lan tesislerde 
çalıştırılan hükümlü 
ve tutuklar hakkında 
kısa vadeli sigorta 
kolları uygulanacak. 
Çırak, işletmelerde 
beceri eğitimi gören 
öğrenciler ile üniver
site sırasında zorunlu 
staj yapan öğrenciler 
de kısa vadeli sigorta 
kollarına tabi tutula
cak.
Harp malulleri ile 
Terörle Mücadele 
Kanunu veya asayiş 
ve güvenliğin sağlan

6.25 ve yıllık bileşik 
yüzde 107 faiz uygu
luyor.
Nisan sonu itibarıyla 
kredi kartına aylık ve 
yıllık bazda en 
düşük faizi uygu
layan bankanın faiz
leri ise aylık yüzde 
3.95 ve yıllık bileşik 
faizi yüzde 59.2 
olarak belirlendi. 
BDDK'ın verilerine 
göre, 31 Nisan tarihi 
itibarıyla 21 
bankanın aylık faiz 
oranının aritmatik 
ortalaması yüzde 
5.77, ağırlıklı ortala
ması ise yüzde 6.02 

ması ile ilgili kanun
lara göre vazife 
malullüğü aylığı 
bağlananlardan bu 
kanuna tabi çalışan
lar hakkında, aylıkları 
kesilmeden kısa 
vadeli sigorta kolları 
uygulanacak.
Yabancı uyruklu 
öğretim elemanları ve 
öğretmenler hakkın
da da kısa vadeli sig
orta kolları uygu
lanacak. Bu kişiler
den isteyenlere uzun 
vadeli sigorta kolları 
da uygulanabilecek.

oldu. Aynı dönemde, 
20 bankanın kredi 
kartlarına uyguladığı 
yıllık bileşik faiz 
oranının aritmatik 
ortalaması yüzde 
96.0, ağırlıklı ortala
ması ise yüzde 102.1 
olarak tespit edildi 
Yıllık bileşik faiz 

oranları, bankalarca 
aylık olarak bildirilen 
faiz oranları 
üzerinden BDDK 
tarafından hesa
planıyor. Bu oran 
gösterge niteliği 
taşırken, bankalarca 
uygulandığı anlamı
na gelmiyor.

Muhtarlığa işi düşen 
herkes anında 
Emniyet kayıtlarına 
girecek. Hem de 
görüntülü olarak. 
Vatandaşın muhtar
lar üzerinden takib
ine başlandı.
Vatandaş, muhtarlar 
üzerinden takip 
edilecek 
Güvenlik tedbir
lerinin artırılmasına 
yönelik olarak 
geliştirilen Mobil 
Elektronik Sistem 
Entegrasyonu 
(MOBESE) kap
samında ‘Muhtar 
Otomasyonu’ projesi 
başlatıldı.
Proje ile muhtarlar 
ve Emniyet ortak bir 
bilgisayar programı 
kullanacak.
Muhtarların bilgisa
yarına kaydedilen 
tüm bilgiler 
Emniyet’teki merkez 
bilgisayarda 
toplanacak. İstanbul 
Valiliği ile Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
geliştirdiği proje 
sayesinde sahte 
belge düzenlemek 
tarihe karışacak. 
Ayrıca muhtarlara 
verilen bilgisayarlar
daki dijital kamera 
da ‘merkez’e görün
tü aktaracak. İleride 
jandarmanın da 
dahil edileceği pro
jenin, İçişleri 
Bakanlığı tarafından 
Türkiye genelinde 
uygulanması plan
lanıyor.
İstanbul Valiliği'nin 
muhtar otomasyonu 
için açtığı ihaleyi 
kazanan Sentim 
Bilişim, yeni bir bil
gisayar programı 
geliştirdi. Program, 
950 muhtara Üskü
dar Harem Otel'de 
bir ay süren semi
nerlerle anlatıldı. 
Ayrıca muhtarlara 
firma tarafından 
birer bilgisayar, 
kamera, laser yazıcı, 
ADSL modem de 
verildi. 2 trilyonluk 
maliyeti olan proje, 
bazı güvenlik 
zaaflarını ortadan 
kaldırmayı amaçlıy
or.
İstanbul'da kayıtlar 
sağlıklı değil 
Emniyet kaynakları

na göre İstanbul'da 
yaşayan insanların 
sadece yüzde 25'inin 
muhtarlarda sağlıklı 
bir kaydı tutuluyor. 
Geriye kalan yak
laşık 9 milyon 
insanın ya ‘kayıt 
dışı' ya da ‘sahte 
kayıtlı’ olduğu belir
tiliyor. Bu da suç 
potansiyeli her 
geçen gün artan 
İstanbul'da, kontrolü 
giderek zorlaştırıyor. 
Muhtar otomasyonu 
ile kayıt dışı vatan
daşlığın önüne 
geçilmek isteniyor. 
Bundan böyle hiçbir 
yerde kaydı bulun
mayan vatandaşlar 
rahatlıkla tespit 
edilecek. Herhangi 
bir şahsın en son 
nerede oturduğu, 
naklini nereye aldığı, 
nakil aldığı yerin 
gerçek bir adres 
olup olmadığı belli 
olacak.
Aranan kişi hemen 
bulunacak 
Muhtarlar, nakil iste
nen adresin var olup 
olmadığını bu pro
gram ile anında 
tespit edecek.
Programın bir diğer 
amacı da Emniyet'in 
müdahale gücünü 
hızlandırmak.
Aranan bir şahsın 
adresine anında 
ulaşabilecek olan 
polis, muhtarlığa git
meye gerek 
kalmadan harekete 
geçecek. Nüfus cüz
dan suretinde sahte
cilik yapılamayacak. 
Sistem, muhtardan 
alınan her belgenin 
altına bir numara 
koyacak. Belgenin 
ulaştığı her kurum 
bu numarayla iş 
yapacak. Numarayı 
sorgulayarak bel
genin ve içeriğinin 
doğruluğunu kontrol 
edebilecek. Sistem, 
binaların takibini de 
mümkün kılıyor. 
İmar ve iskan 
planının olup 
olmadığı, tapusu, 
kaç katlı olduğu, kaç 
dairenin boş olduğu, 
ısınma sisteminin 
nasıl olduğu kayıt
larda olacak.
Binalardaki her 
değişiklik anında

sisteme kaydedile
cek. Böylece kaçak 
yapılar da çıplak bir 
şekilde görülebile
cek.
Sistemin merkeze 
muhtarlar 
Muhtârlar gün 
sonunda herhangi 
bir konuyla ilgili 
istatistiksel raporlar 
çıkarabilecek; 
“Mahalleden kaç kişi 
taşındı, kimler vefat 
etti, kaç yeşil kart 
sahibi var, askerliği
ni yapmayan kimler 
var?” Muhtarlara 
verilen dijital kamer
alar ise isteğe bağlı 
olarak kullanılacak. 
Gerekirse 24 saat 
kayıt yapacak olan 
kameralar, içeri 
giren herkesin 
görüntüsünü anında 
merkeze ulaştıracak. 
Böylece şüpheli 
şahıslar ya da aran
makta olanlar hemen 
tespit edilecek.
Kamera, belge almak 
için gelenlerin 
vesikalık fotoğrafını 
da çekebilecek. Bu 
arada sistem, 
muhtarların gün 
içerisinde ne kadar 
belge verdiğini ve 
kaç işlem yaptığını 
da raporlaştıracak. 
Böylece muhtarların 
günlük gelirleri de 
kayıt altında olacak. 
Bilgisayarların 
dağıtımına başlayan 
firma, mayıs ayı 
sonuna kadar siste
mi tamamen kurmayı 
planlıyor.
Muhtarlardan destek 
Sistemin kul
lanımının kolay ve 
işlevsel olduğunu 
söyleyen İstanbul 
Muhtarlar Derneği 
Başkan Yardımcısı 
Veysel Yücel, "Biz 
muhtarlar olarak 
projeyi destekliy
oruz. dedi
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-lisarcıklıoğlu yeniden başkan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bugün yapılan 60. 

Genel Kurulu'nda Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Mumcu,Türkiye iyi 
yönetilemiyor

Hisarcıklıoğlu, 
Genel Ktirul'da 
başkanlık seçim
lerinde kullanılan 
bin 265 oydan 
ğeçerli olan bin 257 
oyun tamamını aldı. 
TOBB'un Akyurt'taki 
Büyük Anadolu 
Oteli'nde gerçek
leştirilen 60. 
seçimli Olağan 
Genel Kurulu'nda 
önce TOBB başkan
lığı seçimlerine 
gidildi.

Yapılan seçimler 
sonucunda kayıtlı 
bin 351 delegenin 
bin 265'i oy 
kullandı. TOBB 
Başkanı 
Hisarcıklıoğlu geçer
li bin 257 oyun 
tamamını 
alarak başkanlığa 
yeniden seçilirken, 8 
oy ise geçersiz 
sayıldı.
Daha önce bin 360 
olarak açıklanan 
kayıtlı delege sayısı,

bazı
odaların seçimlerini

nedeni ile bin 351 'de 
kaldı.

tamamlayamamaları

Anerlftel Partisi lideri Erkan Mumcu, 
"Toplum, ya aman istikrar bozul- . 
ıhasın Mduîiuıyla ya d» tek başına 
İHidarm elMen gelebilecek bütün 
imkanların seferber edilmesiyle baskı 
altında turluyor" dedi. ' 
Mumçtı, plisinin Bursa'daki bölge . 
toplanttsında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin temel sorunlarının, çağın 
gereklerine uyum sağlayan değişim
leri gorçekleştirememesinden kay
naklandığım söyledi.
Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savu* 
n?n Mumcu, şöyle konuştu: 
"Türkiye'de işçiler, emeklet! 
karşılığında daha yüksek.ücret ya da 
daha ı#etWi sosyal haklar bekleye
bilecek dutumda değil. İnsanlarımıza, 
AB iüketerinden herhangi birinde 
saat başma ödenen ücretin onda 

. birini bite vermiyoruz. Sonra da 
' (Türkiye ucuz iş gücü kaynaklanna 
sahiptir) diye övünüyoruz. Türkiye, 
bir ucuz iş gücü cenneti, yani insan- 
lann kana tokluğuna çalıştırıldığı bir 
ülke olmamalıdır. Toplum, aman 
istikrar bozulmasın korkusuyla ya da 
tek başına iktidarı elinden gelebile
cek bütün imkanların seferber 
edilmesiyle baskı altında tutuluyor.

Türkiye, tek bapm iktidardan Mk* 
bekliyordu. Ancak, oddan giderek . 
güçtentn bir Wı rejimi 
çıkıyor." 
TEŞVİK YASASI ’.*

■ Teşvik Yasaaı'nl tîldeğinen.lfcmç», 
■ bunun Türkiye içtn gerekliliğini v» 

yararklığuıı ifadş «den aklı selim bir 
insanın bulunraateğmı kaydetti. 
Mumcu, şöyle davam etti: 
''Türkiye'nin «rata kriz faturan. 
getireceği yimâstlO olan bu ttirecin 
önüne jeçmoyeyfo de ne yapayım, 
fu konuda feraMtt strateji 
planlaması yapdftteh gerekiyor. 
Böylece hangi sektöre nerede hangi 
oranda teşvik edğteyıcağma karar 
verirsiniz. Haktedir rekabet de 
yaratmamış dursoıtuz. Aynı uman
da var olan potanteyetleri de daha 
verimli hale gedBikş olursunuz. 
Türkiye'nin zaten kff olan kaynaklan 
israf olup gidiyor, tbn üç senede 
Türkiye daha da yoksullaştı. G5MH 
büyüyor, bunun sonucunda 
Türkiye'nin borçlarının azalması 
lazım değil rai? Kerede, azalmıyor 
artıyor. Türkiye'de gelir adaleti her 
geçen gün daha da bozuluyor. Zaten 
kötüydü daha da kötüleşiyor..."

Erdoğan ve Baykal TOBB 
kongresindetartıştılar

TOBB'un kong resine katılan Başbakan Erdoğan ve CHP* İ_i der i Deniz Baykal 
arasında söz düellosu yaşandı. Önce Başbakan, sonra Baykal konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
TOBB’un 60’ıncı Genel Kurulu’nda, 
Türkiye’de artık eskisi .gibi rahat kazanma, 
fâaliyet dışı gelir elde etme döneminin bit- 
tlğini belirterek, "Şimdi ter dökme döne
midir. Fâaliyet dışı gelirden kim ne kazandı 
biliyorsunuz" dedi. Erdoğan, özelleştirm
eye karşı muhalefetinden dolayı da CHP’yi 
işadamlarına şikayet etti. Erdoğan, "Bunu 
ideolojik yaklaşımlarla anlatamazsınız. Bu 
sadece ülkenin zarar hanesine kayıt 
.düşmektir" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
TOBB’un 60'ıncı Genel Kurulu’na katıldı. 
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin neredeyse kaybetme noktasına 
geldiği geleceğini yeniden kazandığını 
söyledi. Erdoğan, Türkiye’de en kötümser 
olanların dahi gözünü geleceğe çevirdiği
ni-, oysa 2.5 yıl önce Türkiye’nin umudun
dan başka neredeyse hiçbirşeyinin 
kalmadığını ifade etti. İşadamlarına, "Zaten 
o yangının ateşini en yakından sizler his
setiniz" diyen Erdoğan, "Allah o hazin 
günleri Türkiye’ye bir daha yaşatmasın" 
diye konuştu. Erdoğan, 2005 yılının 
Türkiyesinin o karanlık günlerinu çok çok 
uzağında olduğunu, Türkiye'nin özgüveni
ni tekrar kazandığını, yeniden üretmeye, 
büyümeye başladığını anlattı. Erdoğan, 
bugün artık uzun vadeli hedefler koyacak, 
etkin stratejiler üretecek ve o stratejileri 
hayata geçirecek bir dinamizmin yaka
landığını kaydetti. Erdoğan, bir ülke 
ekonomisi için de en önemli şeyin 
özgüven duygusu olduğunu vurguladı. 
"TÜRKİYE SİSLER ÜLKESİ OLMAKTAN 
ÇIKACAKTIR"
Başbakan Erdoğan, 2005-2007 yeni pro
gramlarının neyi öngörüyorsa, maliye-para 
disiplininden ödün vermeden hedeflerden 
sapmadan, yerine getirileceğini, ekono- 

| mideki karar mekanizmalarının mutlaka
önlerini göreceğini vurgulayarak, "Türkiye 

yerli ve yabancı sermaye için artık sisler 
ülkesi olmaktan çıkacaktır" dedi.
Hükümetlerinin en kısa zamanda en çok 
ekonomik reforma imza attığını anlatan 
Erdoğan, bunu önümüzdeki dönemde de 
sürdüreceklerini bildirdi. Erdoğan, bu 
ekonomik kararları Hükümet olarak tek 
başına almadıklarım, başta TOBB olmak 
üzere ilgili kuruluşların da görüşlerini 
aldıklarını ifade etti. Erdoğan, yurt dışına 
yaptığı ziyaretlerde işamadamlarını da bir
likte götürdüğünü ve orada ihracatçıların 
bire bir bu ülkedekilerle irtibat kurulmasını 
sağladıklarını anlatırken, bu anlayışa 
bugüne kadar kendileri dışında sadece 
Turgut Özal Hükümetinin sahip olduğunu 
ifade etti.
BAYKAL’I ŞİKAYET ETTİ
Başbakan Erdoğan, Türkiye'de özel gir
işimcinin artık devletle rekabete girmek 
zorunda kalmadığını söyledi.
Erdoğan, "Biz devleti ticaretle uğraşan 
mekanizma olarak görmüyoruz" derken, 
bunun farklı bir şekilde yorumlanabileceği
ni kaydetti.
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal’ı şikayet ederek, şunları söyledi: 
"Ana muhalefetin özelleştirmeye dayalı 
muhalefetini anlamak mümkün değil. 
SEKA ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nı 
ziyaret etmişlerdir. Ama unutmayın ki 
CHP’liler Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın 
kurulmasına da karşı çıktılar. Şimdi 
özelleştirilmesine karşı çıkmaktadırlar. 
SEKA zarardadır. SEKA büyük miktarda 
paralarla finanse edilmektedir. SEKA’nın 
alanı olan kağıt sektöründe özel sektörün 
başarılı olduğu bir dönemde hala bu alan
da devletin zararla bu işi yürütmesinin 
mantığını anlatabilir misiniz? İdeolojik yak
laşımlarla bunu anlatamazsınız. Bu sadece 
ülkenin zarar hanesine kayıt düşmektir. 
Biz ülkenin zarar hanesine kayıt düşmesini 
istemiyoruz." Erdoğan, yabancı ser

mayenin de gelerek Türkiye’ye yatırım ■. ■ 
yapması gerektiğfnr;Türkiye’nin rekabet 
ortamında, clahafarklı-olacağını söyledi. " 
Erdoğan,"'Sûhdan,ürkmemeliyiz. Dün bun
dan ürkenfer dte b^öel ödettiriyor bu ülk
eye. Kendine1 guyerterrm üteşebbisın bun?, 
dan ürkmesme^drekyok. Biz özdlsekr 
törünün bürokrasiyle boğuşmamasını- 
sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
"BİR HAZHMSÜTOSf VAR"
Erdoğan^ fürkiye^hin hızla büyüyen bir 
ülke olduğunu, bunun görmezlikten ’ 
gelinemeyşM^ifür'âhoMİ büyümenin ■ 
tabana taftı yaMirhatiığı eleştirilerinirv 
olduğunu belirtti. Erdoğan, "kusura bak
mayın ama bir hazım düresi var. Bunlar 
yavaş yavaş tabana yansıyacak" dedi. 
Erdoğan,- kendisine yönelik olarak "Halkm 
arasına girmeye yüzleri yok" eleştirisi • ' 
yapıldığını belirterek, "Halkın arasından 
çıkmadım W. Biz halkın içindeyiz. Bu 
konuda sıkıntım yok ki. Gayet rahatım. 
Ben alışılmadık bir politikacıyım" diye 
konuştu.
DENİZ BAYKAL
ERDEMİR ZATEN’ÖZE
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türk 
ekonomisinin "sokakta bulunmuş, ne 
yapacağını bilemez hale düşmüş, bin
lerinin lütfedip ayağa kaldırarak,bâşanyâ 
götürdüğü bir ekonomi olmadığım" söyle
di.
Türk ekonomisine şimdiye kadar emek 
vermiş çeşitli yönetimlerin bulunduğunu 
belirten Baykal, Türkekonomisinin arkasın
da 80 yılın emeği olduğunu söyledi ve 
şöyle konuştu: "80 yılıh, gelmiş geçmiş 
bütün kuşakların, çeşitli yönetimlerin ikti
darların, bakanların, başbakanların,1 halkın, 
milletin ahn teri, 
emeği ve katkısı var. Türk ekonomisinin 
sahipsiz, cami önüne terkedilmiş, kendi 
başına bırakılmış bir ekonomi olmadığı 
gerçeğini herkesin kafasının içine yer

leştirmesi lazım. Çelmiş; geçmiş bütün 
yönetirnlörin haklarım yemecfaö, saygı 
duymak hepimize düşen bif görevdir. 
Bunu inkar etmek insafsızlık, haksızlık... 
Bunu yapmak hepimizin boynunun bor- 
cudür."yetersiZfîğ|Hdvn şikayet ettiğini, 
işadamlarının alacaklarını tahslledemedlği- 
ni, kayıtdışılığın arttığını, vergi mükelle
flerin sayısının azaldığım, vergi tahsilatının 
azaldığını, bankaların bazı sektörlere 
verdiği kredilerin azaltıldığını, işsiz 
sayısının- her geçen gün arttığım kayded
erek, tüm bunların "yüzde 10 büyüdük" ■ 
denilen ortamda gerçekleştiğini belirtti. 
ERDEMİR’İN SATIŞINA KARŞIYIZ 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykâl, 
Türkiye’de Erdemir dahil elde avuçta ne 
varsa paraya çevirerek, bu dönemin kur-,. 
tanlmaya çalışıldığını iddia etti ve "Biz 
Erdemir’in satışına karşıyız, ancak bunun 
bir ideolojik özelleştirme karşıtlığı olarak 
algılanması büyük bir hatadır. Çünkü 
Erdemir zaten özeldir, bunun özelleştir
ilmesi söz konusu değil, ancak satışı söz , 
konusudur" diye konuştu., Erdemir’in kar 
eden, teknolojisi yeni, başarılı bir kuruluş 
olmasına rağmen, rakiplerine satılmak 
istenildiğini kaydeden Baykal, "Erdemir 2 
yıllık karına karşılık satılıyor. Bu durumda 
Erdemir’in satışına aklı başında 
herkes karşı" dedi. Dünyada böyle bir 
uygulamanın bulunmadığını da anlatan 
Baykal, İtalya'da bankacılık sektörünün 
elden çıkarılmasına izin erilecek diye 
Başbakan'ın arkadaşı İtalyan Başbakanı 
Berlusconi'nin tedbirler aldığını ve 
satışı engellemeyi çalıştığını iddia etti. 
Baykal, Erdemir, Petkim, Tüpraş verilerek, 
günü kurtamanın doğru 
olmadığını, sadece satarak, 
kapatarak.Türkiye ekonomisinin sorun- 
lannı çözüleceğini düşünmenin 
yanlış olduğunu sözlerine 
ekledi.
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I I Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Birinci Amatör 
kümede grup birin
ciliği şansını kaybe
den Umurspor, for
malite maçında 
Beşevler'i 2-0 yendi. 
Geçtiğimiz hafta 
deplasmanda aldığı 
7-0'lık mağlubiyetin 
acısıyla sahaya 
çıkan Umurspor, ilk 
dakikadan itibaren 
rakip kalede gol 
aramaya başladı. 
30. dakikada 
Yavuz'la öne geçen 
Umurspor ilk yarıyı 
1-0 galip kapadı. 
İkinci yarıya goller

için başlayan 
Umurspor'da 62. 
dakikada Coşkun 
ikinci sarı karttan 
Kırmızı kartla oyun 
dışında kalınca 
Umurspor kalan 
dakikaları 10 kişi 
tamamladı.
85. dakikada Halil'in 
ayağından 
kazandığı golle 
rahatlayan 
Umurspor kendi 
evindeki maçı 2-0 
kazanmayı bildi. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : Şadan

Umurspor geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin 
acısını 2-0 lık galibiyetle aldı.

Yelken (***) 
Demircan Şerbetçi 
(***) Gökhan Duran 
(***)
UMURSPOR : Şafak 
(**) Arjf (**) Er0| 
Cem (**) Gökmen 
(**) Yavuz (***) 
Serkan (**) Murat 
(***) Coşkun (**) 
Emre (**) Halil (***) 
BEŞEVLER: 
Gökhan (*) Serdal 
(**) Fedai (*) 
Muhammet (**) 
Yavuz (*) Şenay (*) 
Serhat (*) Metin (**) 
Fehmi (*) Selçuk (**) 
Barış (*)

GOLLER : Dk. 30 
Yavuz Dk. 85 Halil 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 62 Coşkun 
(Umurspor) 
DİĞER 
MAÇLARDA: 
Duaçınarı : 0 
Gemlikspor: 4 
Balkanspor: 1 
Kumla Belediye : 2 
Mamuşaspor: 0 
Körfezspor : 2

BakBi’Cafe’de 
Kumru yediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 

Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş)

Özel Gün ve Toplantılarınız için

Salon temin edilir.Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel, (0224) 512 33 12 Hamidiye Matı. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Manisa Döktaşspor- Ok Meydanı...
Cuma günü beni belki ilkba

har yorgunluğu çarpmış gibiydi.
Sabah çarşıdan eve dön

erken, bir dostumun 
seslenişiyle durdum.

Nasılsın dan sonra, "Gel seni 
Manisa’ya götüreyim” dedi.

Tereddütsüz ‘peki’ dedikten 
sonra, saat 10.oo da hareket 
eden Döktaş seyircisiyle birlikte 
yola koyulduk.

Davetler güzel şeyler. Yolda, 
puf böreği, güzel bir ayrandan 
sonra Manisa’ya vardık.

Döktaşspor birinci maçını 
almış, cuma günü İstanbul 
takımlarından zorlu rakibi Ok 
Meydanıspor’la oynadı.

Diziliş, Döktaşspor için 3-4-3 
gibi benimi hoşuma giden ve 
her zaman neticeye yakın bir 
diziliş yaptılar.

Maça hızlı ve istekli başlandı. 
Okmeydanı o kadar ağım şahım 
bir tamım değil.

Ne varki yanımdaki 
Döktaşspor’u tanıyan kişiler 
Döktaş’ın bugün hiç iyi 
olmadığını, oynadığı diğer 
maçlarla kıyaslandığında "çok 
kötü”ifadelerini kullandılar. • 

Okmeydanı biraz etkili.
Bir bakıyorsunuz Döktaş et 

kili oluyor.
Klasik bir beraberlik maçı.. 

Sıra uzatmalara gelince. 
Döktaş’ın kaçırdığı iki üç fır

sat vardı.
Sonuç, ister istemez 

penaltılara kalmıştı.
İlk penalytı 10 sırt nolu 

Serkan, ikinci penaltı 7 sırt nolu 
Emir, 3. penaltıyı 5 nolu takım 
kaptanı ve 4. penaltıyı ise 4 nolu 
Mümin attığı gollerle netice
lendirdiğinde, 2 penaltıyı 
dışarıya atan Ok Meydanı 
böylece elendi.

Bu maçtan önce Bursa’nın

4,

takımı olan Tofaş, Şişli 
Belediyespor’u 3-1 yenince, 
Döktaş’ın rakibi pazar günü 
oynanacak Döktaş-Şişli 
Belediyespor karşılaşması, bir 
üst tura geçecek takımı 
belirleyecek.

Döktaş: Yasın, Güney, Yusuf, 
Mümin, Şenaeray, Arif, Emin, 
Hakkı, Serkan, Kemal tertibiyle 
sahaya çıktı.

Döktaş’ın galibiyeti yürekleri 
mizi ferahlattı.

Ne de olsa yöremizden bir 
takım finale kaldı.

Manisa Belediyesi’ni yürek
ten kutluyorum.

Yapmış olduğu amatör takım
ların oynayacağı, hatta üçüncü 
lige çıkma maçlarının yapıldığı 
gayet basit bir saha..

Sahanın dört yanında yol 
geçiyor. Stad şehir içinde 
yapıldığından göze hoş gelen 
i bir tesis..

Nizami sahalar içinde 90-70 
gibi ölçüde, taç çizgileri, dış 
çizgiler arasında 2 metre uzun
luk var.

Tribün açık olmasına karşın, 
tek biri tribün kale arkasında.

Güzel mi güzel, şinin mi 
şirin..

Saha içi çizilmiş., tertemiz.. 
İşin en ilginç yanı maç bitmiş, i 
çıkmağa hazırlanırken kolumuz- i 
daki saat ta 19.30 u gösteriyor
du. Birden statda ışıklar yandı.

Sahaya görmenizi arzu 
ederdim. Cıvıl cıvıl..

Küçükler çıktı sahaya. 
Teşekkürler Aykut, teşekkürler 
Bıyıklı bana bu güzel anıyı 
yazma fırsatı verdiğiniz için.

Gönül isterdi ki bizim 
belediyemizin de böyle bir 
düşüncesi olsun.

Tesis sporcu yetiştirir.
Tesis olmayınca ne olur ki?

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

DEVREN SATILIK 
LOKANTA

Balıkpazarında, 
Kordonda 

çalışır vaziyette 
KOZA LOKANTASI

DEVREN SATILIK
Müraacat Tel: 

(0.532) 597 78 43 
(0535) 739 03 07
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Gelinlik ve taç seçerken nelere dikkat etmeli?
Evleneceğiniz gün, 
hayatınızın en önemli 
günlerinden biri ve o 
gün her şeyin 
mükemmel olmasını 
istersiniz, tabii ki 
saçlarınızın da. Oysa 
tüm gün koşturmaca 
içinde geçerken, işler 
ters gidebilir. Peki ne 
yapmalı?
Dünyanın her yerinde 
gelinlik giymek apayrı 
mistik bir anlam taşır. 
Bir büyüdür gelinlik, 
bir hayaldir ya da bir 
hayalin en güzel 
yanıdır gelinlik. En 
güzel masalların 
sonudur, bir meraktır, 
endişedir, her şeyin 
sonu gibidir gelinlik 
ama saçlarınız gelin
liğinize uymadıysa; 
işte o an her şey 
kabusa döner ve hüs
ran olabilir gelinlik. 
Hiç hayal ettiğiniz 
gibi olmayabilir.
Maşalı olursa daha 
doğal olur dediğiniz 
saçlar, sıcaktan 
omuzunuza yapışa

bilir.
Fotoğraflarda yanlar
da bırakılan tutamlar 
yüzünüzü örterek 
saçma görüntüler 
verebilir.
Gelinliğin üzerindeki 
nakışlara uymayan 
bir aksesuar alakasız 
ve anlamsız 
görünebilir.
Tepedeki yüksek 
topuz yüzünden 
damadın boyu kısa 
kalabilir.
Kan ter içinde binbir 
toka ile saça oturtu
lan duvak, sizin dans 
figürlerinize ve nar
alarınıza dayana
mayıp düşebilir; ya 
da duvak o kadar 
sağlamdır ki gecenin 
sonunda damat 
bildiği bütün Latince 
küfürleri ederek 
duvağı çıkarmaya 
uğraşabilir, ama 
gecenin büyüsü kay
bolursa her şey beter 
olabilir.
Damadın küfürlerine 
bozulup boşanma 

kararı alınabilir. 
Bakın saç deyip 
geçmeyin. Başınıza 
ne işler açabilir 
gördünüz. Üstelik çok 
fazla zorlamadan 
yazdım. İstesem daha 
ne olasılıklar uydura- 
bilirdim... Ama kim ne 
derse desin, yine de 
gelin saçının fiyatının 
bazen abartıldığını 
ben de düşünüyo
rum... 2000 Euro'ya 
düğün salonunda 
yaptıran da var; 1000 
Euro'ya kuaför salo
nunda da... Tabii bir 
Cumartesi kala
balığında, salon tık
lım tıkışken koştur
maca içindeki bir 
kuaförün neler yapa
bileceğini kestirmek 
de mümkün değil. 
İşler daha da arap
saçına dönebilir. Ne 
de olsa prova sırasın
da bu kadar yoğun 
olmayan kuaförümüz, 
işi eline yüzüne 
bulaştırabilir; ama 
zaman da yok ki...

Birazdan fotoğraf 
stüdyosundaki ran
devu saatiniz gele
cek ve öylece içinize 
sinsede sinmesede 
gideceksiniz. Neden 
mi?
Açıklıyorum 
okuyunuz: 
Kaynananızın 
yanınızda "Kapris 
yaptı." dedirtmemek 
için.
Yeterince stres 
yaşadığınız ve bu 
kadar yeter diye 
düşündüğünüz için. 
Birdenbire sinirleriniz 
boşalarak ağlayacak
sınız (Zaten evlenme 
kararınızın ne kadar 
doğru olduğunu 
sorguluyordunuz). 
N'apahm kısmet böy- * 
leymiş deyip, 
fotoğrafçının yolunu 
tutacak ve çekim 
boyunca bozuk ve iyi 
taranmamış tarafı 
gizlemeye çalışacak
sınız.
Ve bu işkencelerin 
sonunda salona varıp

4 saat içinde her 
şeyin bittiğini 
anlayınca "Boşu 
boşuna bu kadar 
stres yaşamışız." 
Diyeceksiniz. İnan
mazsanız evlenenlere 
sorabilirsiniz. Ben 10 
yıl önce bu işi hallet
tim ve şu an geriye 
dönüp baktığımda, 
hatırladığım şey, saat 
12 sularında ceketi 
atmış, çılgınca dans 
ediyor olduğum. 
Bence düğünün en 
güzel yanı o andı. 
Diyorum ki, şöyle 
rahat rahat bir kadeh 
şarap içebileceğiniz, 

çiçeklerle dolu bir 
odada, sadece siz ve 
en yakın kız 
arkadaşınız yanınızda 
olsa, makyajınız ve 
saçınız kalabalıktan 
uzakta, gelin odasın
da hazırlansa, gelin
liğinizi de bu odada 
rahatça giyseniz ve 
saçınızın yapılması 
bir şölene 
dönüştürülse, daha 
iyi olmaz mıydı? Hem 
böylece her şey 
yavaşlar ve düzene 
girerdi; hem de gelin 
olmanın keyfini 
çkarabilirdiniz, öyle 
değil mi?

Ünlülerin asıl işiannelik
Podyumların, sine
manın ve sahnelerin 
ünlüleri de ilk ve 
asıl işleri olan 
anneliğin tadını bu 
Pazar günü çocuk
larıyla birlikte 
çıkaracak.
Oscarh yıldız Julia 
Roberts ile kamera
man eşi Danny 
Moder'ın 28 
Kasım'da biri kız, 
biri erkek ikiz 
bebekleri dünyaya 
geldi. "Patricia" ve 
"Phinnaeus VValter" 
ile ilk Anneler 
Günü'nü kutlamaya 
hazırlanan 37 yaşın
daki Roberts, hiç 
şüphesiz dünyanın 
en mutlu 
annelerinden.

Ünlü oyuncu Liv 
Tyler ile rock yıldızı 
eşi Royston 
Langdon da bu yıl 
mutluluğu tattı. 
Minik "Millo 
VVilliam" da, 
"bebeğim öyle 
yakışıklı ki o 
na bakmaya doy
amıyorum" diyen 
annesiyle birlikte ilk 
Anneler Günü'ne 
hazırlanıyor.
Şarkıcı Seal ile hay
atını birleştirmeye 
hazırlanan bir çocuk 
annesi ünlü model 
Heidi Klum, ikinci 
bebeğini bekliyor. 
Klum, gelecek yıl 
Anneler Günü'nü iki 
çocuğuyla birlikte 
kutlayacak.

İlk evliliği sadece 48 
saat süren Britney 
Spears, ikinci evlil
iğini yaptığı dansçı 
Kevin Federline ile 
daha istikrarlı bir 
beraberlik yürütüy
or. Bebek bekleyen 
çift, magazin 
basınının ilgi odağı 
olurken, Spears da 
gelecek Anneler 
Günü'ne üç kişilik 
ailesiyle "merhaba" 
diyecek isimlerden. 
Sinemanın güzel 
yıldızı Catherine 
Zeta-Jones ile ünlü 
aktör Michael 
Douglas bu Anneler 
Günü'ne dört kişilik 
bir aile olarak giriy
or.
Pop müziğin "çılgın 
kızı" Madonna'yı biri 
7, diğeri 4 yaşında 
olan iki minik 
uslandırdı. Artık 
anneliğe iyice alışan 
Madonna, çocuk 
kitapları yazarlığına 
da el attı ve başarılı 
oldu.

Ekrana veda eden 
"Sex and the City" 
dizisinin ünlü yıldızı 
Sarah Jessica 
Parker, ünlü top 
modeller Claudia 
Schiffer ile Cjndy 
Cravvford, Pamela 
Anderson, Jodie 
Foster, Linda 
Evangelista, Uma 
Thurman, Kim 
Basinger ve sayıla
mayacak pek çok 
ünlü isim de 
Anneler Günü'ne 
çocuklarıyla birlikte 
girecek.
Hollyvvood'un bir 
zamanlar "altın çift" 
olarak adlandırılan 
çifti Tom Cruise ve 
Kidman'ın evlatlık

ları 11 yaşındaki 
isabella ve 9 yaşın
daki Connor, çiftin 
ayrılmasının ardın
dan Kidman'da 
kaldı. Hafta sonları 
da Tom Cruise'u 
ziyaret eden iki 
çocuk, aile olmanın 
sıcaklığını Kidman 
ve Cruise'da buldu. 
Sinemanın "yara
maz kızı" Angelina 

Jolie, 2 yıl önce 
evlat edindiği 
Kamboçyalı 
Maddox, Sharon 
Stone ise evladı gibi 
sevdiği Roan 
Joseph ile Anneler 
Günü'nü kutladı.
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'Enginar karaciğer dostu, yağ düşmanı
1 Ege ve Marmara 

bölgelerinde yaygın 
olarak yetiştirilen 
enginar, yazın 
gelmesiyle birlikte 
pazar tezgahlarını 
da süslemeye 
başladı.

i । Şifa kaynağı engi
nar, pek çok kişi 
tarafından biiin-

| ' meyen; ancak 
şuurlu beslenen
lerin karaciğer 
desteği için kür 
halinde tükettikleri 
vitamin deposu bir 
sebze olarak 
akademik liter
atürde yerini alıyor. 
Enginarın, 
karaciğeri 
yenilemesinin yanı 
sıra karbonhidrat
ların kolayca yakıl
masını sağlamasıy-

il . TUTKU 
; SİNEMASINDA

BU HAFTA

la en etkili 
zayıflatıcı olduğu 
da ortaya çıktı. 
Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Hulusi Malyer, A ve 
C vitaminlerinin 
yanında kalsiyum, 
potasyum, demir, 
manganez, fosfor 
gibi mineraller ihti
va eden enginarın, 
önemli bir besin 
kaynağı olduğunu 

. ATLAS 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA

Gelinim oto uıusuu?‘Kabus Gecesi
Rez. Tel: 513 64 06

SAKLANBAÇ - GELİBOLU
Rez, Tel: 512 03 46

bildirdi. Prof. Dr. 
Malyer, yapısında 
bulunduğu fenolik 
bileşiklerden dolayı 
karaciğer toksin
lerini temizleyici 
(antihepatoksik) 
özelliğe sahip engi
narın diğer fay
dalarını şöyle sıral
adı:
"Safrayı uyarıcı 
(kloretik), idrar sök- 
türücü (diüretik), 
kolestrol düşürücü 
(hipokoles- 

terolemik) ve kan 
yağı seviyesini 
düşürücü (antilipi- 
demik) etkisi 
bulunuyor.
Enginarda bulunan 
ana kimyasallar 
çeşitli olmakla 
beraber, karaciğer 
üzerindeki olumlu 
etkilerinde bitkinin 
yapraklarında 
yoğun olarak bulu
nan sinarin (cynar- 
in) adlı madde rol 
oynuyor. Sinarin 
karaciğer, safra 
kesesi, böbrek ve 
bağırsakların 
düzenli çalışmasına 
yardım ediyor. 
Araştırmalar, engi
narın toksinlerin 
etkilerine karşı 
karaciğeri 
koruduğunu gös
teriyor." 
Karaciğerdeki kan 
dolaşımını artırdığı 
ve hücre bölün
mesini teşvik ettiği 
bilenen enginar, 
böylece gıdaların 
enerjiye 
dönüşmesinde 
büyük rolü bulunan 
karaciğerin kendini 
yenilemesine 
yardımcı oluyor. 
Enginarın en önem

li etkisi ise kan yağı 
seviyesini 
düşürmesi. 
Karaciğerdeki yağ 
depolarını harekete 
geçiren enginar, 
kolesterol sentezi 
oranının 
düşürülmesine 
yardımcı oluyor. 
Yapılan çalışmalar
da enginarın kan
daki toplam koles
terolün, LDL ve 
trigliserit miktarının 
düşürülmesine 
yardımcı olduğu 
gözlemlendi. 
Ayrıca karbon
hidratların yan
masına büyük katkı 
sağlayan enginar, 
zeytinyağlı 
yemeğinin yanı sıra 
zayıflama maksatlı, 
çiğ olarak suyla 
kaynatılıp, suyu 
içilerek de kul
lanılıyor. Bir kafa 

SATILIK VİLLA
Umur hey Polııtkan 

Caddesi1tule restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahihinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

enginar kabukları 
kesildikten sonra 
dörde bölünerek 3 
kilogram suda kay
natılıyor. Su fokur
damaya başladık
tan sonra kısık 
ateşe alınarak, 10 
dakika kaynaması
na devam ediyor. 
Su süzülerek, 
sabah akşam aç 
karna 1 su bardağı 
içiliyor. Su buz
dolabında sak
lanırken, haşlanan 
enginar da salata 
olarak tüketilebiliy- 
or. Kaynamayla 
enginardaki amilaz 
enziminin suya 
geçmesi sağlanıy
or, bu enzim 
karbonhidratların 

yakılmasını, 
dolayısıyla da 
yağların 
çözülmesini 
sağlıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

E
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 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. 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

IVI VAPUR - FERİBOT

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

I
I

1 Kaymakamlık 51310 51
C. Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

I
K

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95

B

Anytur 514 47 71 Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 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 613 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZÂNE

9 MAYIS PAZARTESİ 
ÇAĞLAR ECZANESİ

KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2126 
FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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T$Q Gazi'de anneler gilnii Mı

Seyfettin Şekersöz 
Ticaret ve Sanayi 
Odac* Gazi İlköğre
tim Okulu Anasınıfı 

öğrencileri Anneler 
Günü'nü kutladı. 
Okulun toplantı 
salonunda yapılan 

kutlamada 
çocuk
larının 
faaliyetleri
ni görmek 
isteyen 
veliler 
salonu 
tamamen 
doldurdular. 
Anasınıfı 
öğretmeni 
Hacer 
Ayhan'ın yıl 
içinde 26 

öğrencisine öğret
tiklerini sahnede 
velilerine gösteren 
minikler büyük alkış 
aldılar.
Koro eşliğinde 
çeşitli şarkılar 
okuyan çocuklar, 
şiirler okudu, 
skeçler oynayarak 
velilerinden alkış 
aldılar.
Yerlerinde dura
mayan Anasınıfı 
öğrencileri 
annelerinin getirdiği 
çeşitli yiyecek ve 
içeceklerle de karın
larını doyurdular.

İlçede bulunan 
Eczanelere bir 
yenisi daha 
eklenerek hizmet 
vermeye başladı. 
Orhangazi Caddesi 
3 noda Fatih Öğüt 
tarafından açılan 
Eczanenin açılış 
kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte 
kestiler.
Gelişen Gemlik'in 
daha birçok işyer

ine ihtiyacı olduğu
nun altını çizen 
Kaymakam Baygül, 
"Açılan her iş yeri 
kendi ekmeğini yer, 
her işyerinin ayrı 
müşterisi vardır. 
Genç eczacı 
arkadaşımıza iş 
hayatında başarılar 
diliyorum" dedi. 
Açılışın ardından 
eczaneye giren 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, alışveriş

yapaklarken, ecza
nenin geniş olması 
nedeniyle 
beğendiklerini ifade 
ettiler.

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA ...
Renkli, siyah beyaz her ’tCirlCi 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACI LIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel TBMM’de soru önergeleri bombardımanını sürdürüyor

Bakanlık fabrikaların zeyline zararım bilmiyor
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, TBMM de soru önergeleri bombardımanını südürürken, bu keze de Sağlık Bakanı ve Tarım Köy 
İşleri Bakanları’nın cevaplamasını istediği zeytin ürünü ile ilgili sorular sordu. Demirel, Tarım Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün ‘Türkiye 
de zeytinlik alanlarının bir haritası mevcut mu?’ sorusuna , ‘Bakanlığımızın böyle bir çalışması bulunmamaktadır.’ yanıtı alındığını 
söyledi. Demirel, "Sorularımla Bakanlık personeli şaşırıyor” dedi. Haberi sayfa 3’de

10 Mayıs 2005 Sah korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

İstiklal Caddesinde 
hız korkutuyor

İstiklal' Caddesinde araç sürücülerinin 
i zaman zaman hız yapmaları, ölümle ve 
I yaralanmalarla do|u sonuçlar doğuru yor.

Önceki günkü ölümle, sonuçlanan kaza 
sonrası hız yapanların cezalandırılmasını 

ı gündeme getirdi. Haberi sayfa 2’de

Okullararâsı Genç Erkekler Völeybol 2. Küıriç İl Birinciliği için miîçadele eden Gelal Bayar Anadolu Lisesi birinci oldu,

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bravo çocuklar..
İnsan, kentiyle ilgi bir başarı duyduğunda 

seviniyor.
Dün, gazetemizin yakından izlediği 

Gençler Voleybol 2. küme İl Birincilikleri 
karşılaşmalarına, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile Endüstri Meslek Lisesi katıldılar.

Arkadaşımız Seyfettin ŞekersÖz, Gemlik 
basını olarak karşılaşmaları izlemekle 
görevliydi ve bu işi iyi bir şekilde yaptı.

Gemlik Körfez, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi erkek voleybolcularının başarı ve 
sevincini sayfalarına taşıdı.

Gemliklilere taşıdı..
Anadolu Lisesi voleybolcularını kutluyo

rum.
Bravo çocuklar. Hepinize bravo..
Okulunuzun, kentinizin yüzünü ağart

tınız..
Okul müzenize büyük bir şampiyonluk 

kupası armağan ettiniz.
Siz, bu başarı dolu karşılaşmayı 

yaşamınız boyunca unutamıyacaksınız.
Bu anı, sizin en güzel anılarınız arasında 

birinci sıralarda yer alacak.
Bizleri sevindirdiniz.
Celal Bayar Anadolu Lisesi'nin arşivleri 

başarılarla dolu.
Siz, buna bir halka daha eklediniz.
Şimdi, birinci kümede başarılarınızı bekli 

yoruz.
Gemlik sizinle gurur duyuyor.

BirincilikleriGemlik Celâl Bayar Anadolu Lisesi Valeybol takımı, erkekler 2. küme I 
karşılaşmasında dün şampiyon oldu. Şampiyon takım İlçe Milli Eğitim Müdüı 

- Müdürü ve beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte görülüyor y
Okullararası Genç Erkekler Voleybol 2. 
Küme İl Birinciliği için mücadele eden 
Celal Bayar Anadolu Lisesi birinci oldu. 
Bursa Demirtaşpaşa Endüstri Meslek 
Lisesi Salonunda oynanan final maçında 
Celal Bayar Anadolu Lisesi rakibi 
Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesini 
3-1 yenmeyi başararak okullarına ve 
Gemlik’e bir şampiyonluk kupası 
kazandırdı.
Öte yandan, üçüncülük için sahaya çıkan 
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi ise, rakibi 
Yenişehir Osmangazi Lisesi karşısında 
maçı 3-0 kaybetti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de Şampiyonlar Anadolu Lisesi başarılarının 

sevincini arkadaşlarına sarılarak paylaştılar

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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D’§ Hekimi Özcan VURAL
I ozcanvural1933@hotmail.com

Abdullah Öcalan
Avrupadan gelen haberlere göre Abdullah öcalan'ın ikinci 

kez yargılanamsı kesinleşti.
Avrupa İnsan Hakları mahkemesi birinci yargılamada 

yargıçlar arasında Askeri yargıç bulunmasını kararı 
bozma sebebi olarak gösteriyor.

Hükümet " kesinleşmedi ama " şeklinde kamu oyunu 
hazırlama girişimi içinde .

Bu yargılamanın şimdi ki iktidar AKPartiye zarar vermesi
ni engellemek için " Bu bir hükümet meselesi değil .devlet 
meselesi " diyor.

Tek başına iktidar olduğunu, halkın çoğunluğunun AK 
Partiyi desteklediğini, gerekirse Anayasa 'yı dahi değiştire
bileceklerini söylüyorlar ama Öcalan’ın yargılanmasına 
gelince korkuyor, sorumluluğu devletle paylaşmak istiyorlar...

Öcalan nerede, hangi usûllerle yargılanırsa yargılansın 
sonuç değişmez...

Otuz bin kişinin katilinin cezası bellidir. Ölüm...
İdam cezasının kaldırılmış olmasına yatıp kalkıp dua etsin...
Yoksa çoktan dar ağaçında sallanıyordu...
Ama beklenmelidir ki birinci yargılamada ezik - korkak, 

ölüm korkusu içinde olan Öcalan ikinci yargılama olursa 
muhakkak ki farklı bir duruş sergileyecektir.

Artık üzerinden ölüm baskısı kalkan yakalanmanın şokunu 
atlatan, Türkiye ’nin Avrupa Birliği zaafını iyi anlayan Öcalan 
ikinci yargılamayı bir siyasal gösteriye çevirecektir.

İkinci yargılamada en az ilk yargılama gibi dikkat çekecek 
dünya medyası yine Türkiye'de olacaktır.

Bu medya Öcalan çetesinin yaptığı katliamları değil, yaptığı 
gösteriyi - siyasal savunmayı büyüterek ve onu koruyarak 
sergiliyecektir...

Bu yaklaşım kendisini tutmayı bilmeyen, ukala A. Birliği 
güllerinin yargılama sırasında yapacağı aptalca açıklamalarla 
Türk halkının zaten gergin olan sinirlerini gereceği açıktır...

Öcalan bu siyasal gösteriyi devam ettirirken, PKK 'mn 
şehirler de kitle eylemleri ve terörist girişimlerle Türkiye 'yi 
baskı altına almaya çalışacağını görmek için uzman olmak 
gerekmez...

Yargılama sürecinde Talabani - Barzani'nin çenelerini tut
maları beklenemez.

Kuzey Irakta suni bir devlet kurmaya çalışan bu ikilinin 
Türkiye 'ye zöTluklar çıkarması, abuk sabuk konuşması, 
kendilerini birşey sanmaları neticesinde olacaktır.

PKK ve siyasi kolunun kütlesel eylemler dahil olmak üzere 
yapacağı eylemler, bayrak olayları sonunda sinirleri gergin 
olan Türk halkının sert tepkisini çekecektir.

Bu tepki bazı kentlerimizde Kürtlerin ev - iş yerlerinin 
tahribine kadar giderse hiç şaşırtıcı olmaz.

Provakasyonlarla seneler öncesi yaşanan 6-7 Eylül olay
ları gibi olaylardan korunmak gerekecektir.

AH... keşke yakalandığı ve yargılanması sonucu idam 
edilse idi...

Öcalanın idamı örgütü bölecek, A. Birliği arkasına sığınarak 
siyasal gösteri izlemesine 'imkan vermiyecekti.

Türkiye 'yi o zaman yönetenler Öcalanı idam etmemeyi ter
cih ederken önlerinde ki yıllarda ne yapacaklarını düşün
meden bu kararı verdiler...! Ne yazık ki bu iktidar da ne 
yapacağını bilmiyor...

Türk halkı asla rencide edilmemelidir.. Yoksa bu vatan - 
bayrak için ölenlere ihanet etmiş oluruz.

Avrupa Birliği'de - Avrupa İnsan hakları Mahkemesi de 
canı cehendeme, buraya girmek için bütün bu zülleri kabul 
edeceksem ,ben bu birliğe girmiyorum..

Benim Milletim'de öldürülen otuz bin vatandaşının kemik
lerini sızlatarak girecek kadar küçülmedi..

Türkiye vakarı ile şimdiye kadar nasıl yaşadıysa bundan 
sonra da Avrupa Birliksiz yaşar....

Öcalan 'da cehennemde yaşar..

İstiklal
Caddesinde hız

korkutuyor
İlçemizin en büyük ve trafiği en yoğun 
ana caddesinde sürücülerin hızlı araç 
kullanmalı zaman zaman ölümlere ve 
yaralanmalara neden oluyor.

Fotoöraf: Zeki KOTAN
Önceki gün güpe 
gündüz bir araç 
altında kalan vatan
daşın ölümü İstiklal 
Caddesinde araç 
sürücülerinin 
kurallara 
uymadığını bir kez 
daha gözler önüne 
serdi.
İlçenin trafiği en 
yoğun ana yolu 
olan İstiklal 
Caddesi’nde 
zaman zaman mey
dana gelen kazalar 
yayaların dikkat
sizliği kadar, 
araç sürücülerinin 

de hız merakından 
kaynaklanıyor.
Şehir içinde en çok 
30 kilometre ile 
gitmesi gereken

sürücücüler, hızı 
70-80 kilometreye 
çıkarınca beklen
meyen sonuçlar 
doğuyor.
Geçtiğimiz aylarda 
Gemlik Polikliniği 
önünde meydana 
gelen motorbisiklet 
kazasında bir 
vatandaş ağır 
yaralanmış, birçok 
maddi hasarlı 
kazalar meydana 
gelmişti. Halk 
Bankasının önünde 
bir vatandaşa 
çarpan bir araç bir 
kişinin ölümüne 
neden olmuştu. 
Önceki gün ise 
karşı kaldırıma 
geçmek isteyen 
Hüsnü Şentürk

adlı vatandaşa 
resmi plakalı bir 
kamyonetin çarp
ması sonucu yine 
ölümle sonuçlan
ması dikkatleri 
İstiklal Caddesine 
çekti.
YOĞUN KONTROL 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik ■ 
Şube Amirliği’nde 
görevli trafik polis
lerinin büyük 
çoğunluğunun 
görev yaptığı 
İstiklal Caddesi’nde 
hız sonucu 
kazaların meydana 
gelmesi vatan
daşların yakın
malarına 
neden oluyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT • 
GAZETELERİNE İLAN ve I

REKLAM ALINIR ,
KÖRFEZ REKLAM j
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK E ' 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel TBMM’de soru önergeleri bombardımanını sürdürüyor

Bakanlık fabrikaların zeytine zararım bilmiyor
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, TBMM de soru önergeleri bombardımanını siidürürken, bu keze de Sağlık Bakanı
ve Tarım Köy İşleri Bakanları’nın cevaplamasını istediği zeytin ürünü ile ilgili sorular sordu. Demirel, Tarım Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü’nün ‘Türkiye de zeytinlik alanlarının bir haritası mevcut mı/?’sorusuna, ‘Bakanlığımızın böyle bir 
çalışması bulunmamaktadır. ’ yanıtı alındığını söyledi. Demirel, "Sorularımla Bakanlık personeli şaşırıyor" dedi.

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ ile Tarım 
ve Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü'ye cevap
lanması istemiyle 
birer soru önerge
si verdi.
Dün Gemlik İlçe 
Başkanığına 
gelen Demirel, 
yaptığı basın 
toplantısında 
TBMM 
Başkanlığına 
verdiği soru 
önergeleri hakkın
da bilgi verdi. 
Demirel'in Sağlık 
Bakanlığı'nın 
cevaplandır
masını istediği 
önergede şunları 
söyledi: 
"Zeytinliklerin 
bulunduğu yer
lerin, 
çevrelerindeki 
yapılanmalardan 
etkilenme düzey
lerinin saptan
ması ile ilgili bir 

, çalışmanız mev
cut mudur? 
Sanayileşme ile 

■ birlikte tarım alan
larının içine kadar 
ulaşan fab
rikaların, yarattığı 
fiziksel ve 
kimyasal etkiler
den zeytin 
ağaçlarının etki 
lenme düzeyinin 
belirlenmesi ile 
ilgili bir çalış
manız bulunuyor 
mu?" sorusuna 
Bakan Prof. Dr.
Recep Akdağ'dan 
yanıt geldi.
Kemal Demirel, 
cevaplandırıl-

' masını istediği 
diğer bir soru 
önergesinde ise, 

|' "Zeytin üreti
minde kullanılan

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçe merkezinde yaptığı açıklamada 
Sağlık Bakanlığına verdiği bir soru önergesinde zeytinlik alanların çevresin
deki fabrikaların zeytin ürününe ne gibi zararları olduğu sorusuna “böyle biri 
çalışma yok” cevabı verildiğini söyledi.

kimyasal madde 
ler, gübreler ve 
tarım ilaçlarının 
ürüne olan etkileri 
konusunda çalış
malarınız var 
mıdır? Ve bu et 
kiler tüketim aşa
masına 
gelindiğinde 
hangi düzeyde 
olmaktadır?" şek
linde Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'ye 
soruldu. 
İLK CEVAP 
BAKAN 
AKDAĞ'DAN 
Sağlık 
Bakanlığından 
verilen yazılı 
cevapta zeytinlik
lerin bulunduğu 
yerlerin, 
çevrelerindeki 
yapılanmalardan 
etkilenme düzey
lerinin saptan
ması ile ilgili 
Bakanlığın her 
hangi bir çalış
masının mevcut 
olmadığı belir
tilirken, "Ancak 
Bakanlığımız 
uygulamalarında, 

özellikle gayri 
sıhhi müesseseler 
başta olmak 
üzere organize 
sanayi bölgesi ve 
endüstri böl
gelerinin yer seçi
mi izinlerinde, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı temsil
cisinin de 
katılımıyla, zeytin
lik alanlar ve 
diğer tarım alan
larına ilişkin 
uygun görüş 
alındıktan sonra 
işlem yapılmam- 
tadır." denildi. 
İl Özel İdaresi 
Kanunu ile gayri 
sıhhi müesse 
selerin ruhsat
landırılması ve 
denetlenmesinin 
Belediye ve İl 
Özel İdareleri 
uhdesine ve 
rildiğinin açık
landığı cevapta 
"Gayri sıhhi 
müesseselerin 
yer seçimi izni 
aşamasında 
etrafında bırakılan 
sağlık koruma 
bandı ile insan ve 

çevre sağlığının 
korunması amaç
landığı gibi aynı 
zamanda dikili 
alanlar ve tarım 
arazilerinin korun
ması da amaçlan
mıştır.
Şehirleşme ve 
sanayileşme 
beraberinde 
birçok sorunu 
ortaya çıkarmıştır. 
Bu sorunların 
geneli çevre 
sorunları olarak 
ifade edilebilmek
tedir. Bu sorunlar
dan biri de tarım 
alanlarının sanayi 
leşmeden kay
naklanan zarar
larının ortadan 
kaldırılması veya 
en aza indirilme
sidir. Günümüzde 
artık çevre sorun
larının önlenmesi 
ve azaltılmasına 
yönelik tedbirler 
önem arz etmek
tedir. Bu kapsam
da, tesisler ancak 
insan ve çevre 
sağlığına yönelik 
tedbirleri almaları 
halinde faaliyet

lerine izin veril 
mektedir" denildi. 
İKİNCİ CEVAP 
BAKAN 
GÜÇLÜ’DEN 
Yapılan araştır
malar sonucu 
ortaya koyulan 
kimyasal 
mücadele dahil 
bütün metotlarda 
amacın zeytin 
ürününü ve ağaçı 
hastalık zarar
lılarından azami 
derecede koru
mak olduğunun 
bildirildiği cevap
ta, "Bu metotlar 
uygulandığında 
Ürdün kaybı 
önlenmekte veya 
asgari düzeyde 
tutulmaktadır. 
Tavsiye edilen 
kimyasal 
mücadele metot
ları tekniğine göre 
kullanıldığında 
tüketim aşa
masında her 
hangi bir kalıntı 
söz konusu olma
maktadır. 
Zirai mücadele 
ilaçları ruhsat- 
landırılırken, tüke
tim aşamasında 
kalıntı olamaması 
yönü ile çok titiz 
değerlendirmeler

yapılmaktadır." 
denildi.
Zeytin yetiştiricin 
ğinde kullanılan 
tarım ilaçlarının 
(pestisit) zeytinin 
nihai ürünü olan, 
sofralık zeytin ve 
zeytinyağı 
üzerinde kalıntı 
bırakmadığının 
açıklandığı cevap
ta "Özellikle yurt 
dışına ihraç 
edilen 
zeytinyağlarında 
Bakanlığımız 
Ankara II Kontrol 
Laboratuar 
Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
pestisit analiz
lerinde de bu 
güne kadar her 
hangi bir kalıntıya 
rastlanmamıştır. 
Kullanılan tarım 
ilaçları ürüne 
uygulandıktan 
sonra hasada 
kadar parçalanıp 
yok olmakta ve 
yine ürünler 
işleme öncesinde 
de yıkama işle 
mine tabi tutul
duğu için 
herhangi bir 
kalıntı bırakma
maktadır." 
cevabı verildi.

Mertçe *™o6lu

AKP Adaleti...
Oto kontrol mekanizmalarını kaldırın.
Doğrudan vergi toplayamaz olun.
Yüklenin dolaylı vergiye...
Binin insanın tepesine...
Ama ne ADALETİ
AKP Adaleti...
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Okullararası Genç Erkekler Voleybol 2. Küme il Birinciliği için mücadele eden Celal Bayar Anadolu Lisesi birinci oldu.

Celal Baw( gençle* Bmsa wi w
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Okullararası Genç 
Erkekler Voleybol 2. 
Küme İl Birinciliği 
için mücadele eden 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci oldu. 
Bursa Demirtaşpaşa 
Endüstri Meslek 
Lisesi salonunda 
oynanan final maçın
da Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ra
kibi Yenişehir 
Ertuğrul Gazi 
Anadolu Lisesini 
3-1 yenerek şampi
yon oldu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka ve 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşlerinde izledikleri 
şampiyonluk maçın
da salon "Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi" sözleriyle 
çınladı.
Salonu dolduran 
Celal Bayar'h öğren
cilerin "Yenişehir 
evine kupa senin 
neyine" sloganları 
takıma moral aşıladı. 
"Bursa'nın ufak 
tefek taşları Gemlik'i 
gören Yenişehir'in 
gözleri yaşlı" teker
lemeleriyle durmak 
bilmeyen tezahürat 

arasında maça 
Alper, H. Tahsin, 
Aydın, Recai, Oğuz 
ve Ömür ile 
başlayan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi ilk seti zorlan
madan 25-12 aldı. 
İkinci sete yine hızlı 
başlayan Celal 
Bayar, bu seti de 25- 
20 alarak durumu 2- 
0 yaptı.
Salonu dolduran 
Gemlikli öğrenci
lerin yanı sıra tüm 
seyircilerin de 
desteğini alan Celal 
Bayar'h gençler maçı 
derken üçüncü seti 
26-24 rakibine verdi. 
Yüreklerin ağızlara 
geldiği dördüncü 
sette başa baş bir 
mücadele yaşandı. 
Bir ara yenik duru
ma düşen Celal 
Bayar'h gençler 
güzel oyunlarını 
sergilemeye 
başlayınca seti 25-21 
alarak maçı da 3-1 
kazanmasını bildiler. 
File hakeminin bitiş 
düdüğüyle birlikte 
hocaları Muammer 
İnan ve Ali 
Görücü'yle sevinç 
yumağı oluşturan 
şampiyon ekip 2. 
Küme İl Birincisi 
olarak gelecek yıl 1. 
Kümede oynamaya 
hak kazandılar. 
Gemlik'e ilk kez 
böyle bir başarı 
getiren Celal Bayar

Maçtan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen’in de katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Lisesi 
Erkekler Voleybol 
takımı şampiyonluk 
kupasını okulun 
müzesine 
kazandırarak unutul
mazlar arasına 
girdiler.
ENDÜSTRİ 
MESLEK 
KAYBETTİ 
Öte yandan günün 
ilk maçında 
üçüncülük için 
sahaya çıkan Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi maçı 3-0 kay
betti.
Rakibi Yenişehir 
Osmangazi Lisesi 
karşısında tutuk bir 
oyun sergileyince 
Gemlik'e yenilmek
ten kurtulamadı.

Celal Bayar’h öğrenciler arkadaşlarını maç boyunca desteklediler

smt

Öğrenciler timsah^yürüyüşü^apar^B|ı itiminde birlikte oyuncy|»rgevinç yumağı oluşturdular.
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Bursa'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç kız, İstanbul'da sevgilisi tarafından kaza kurşunuyla öldürüldü.

Bursa'da ailesinin 
kayıp başvurusu 
yaptığı genç kız, 
İstanbul'da 
sevgilisi tarafın
dan kaza 
kurşunuyla 
öldürüldü. Sanık 
Bursa'da yaka
landı. İstanbul'da
ki ev kanlar içinde 
ancak ceset bulu
namadı.
İstanbul'da 
sevgilisini yan
lışlıkla öldürdüğü 
iddia edilen 
şüpheli Bursa'da 
polis tarafından 
yakalandı.
Öldürüldüğü 
belirtilen genç 
kızın cesedinin 
ise kayıp olduğu 
bildirildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube 
Müdürlüğü’ne 

bağlı Ağır Suçlar 
Büro 
Amirliği'nden 
yapılan açıkla
maya göre, İstan
bul'da cinayet 
işlediği belirtilen 
Bumin Hüseyin İ. 
(32) yakalandı. 
İddiaya göre, 23 
Nisan günü İstan
bul'un 
Kumburgaz 
Beldesi Yeni 
Mahalle Dinçsol 
Sokak'taki Şafak 
Apartmanı'nda 
meydana gelen 
olayda, adının 
İlyas olduğu belir
tilen kişiye ait 
evde, Bumin 
Hüseyin İ.'nin 
elindeki silah yan
lışlıkla ateş aldı 
ve kurşun 
sevgilisi Yasemin 
Tetik'in (23) başı
na isabet etti.

Tetik, olay 
yerinde can 
verirken, paniğe 
kapılan Bumin 
Hüseyin İ., evden 
ayrıldı. Daha 
sonra evde bulu
nan İlyas ismin
deki kişi de genç 
kızın cesedini 
alarak kaçtı.
Bu sırada komşu
ların ihbarıyla eve 
baskın yapan jan
darma ekipleri, 
Ergün ismindeki 
bir başka şahısla 
karşılaştı. Daha 
sonra evde 
inceleme yapan 
jandarma ekipleri, 
oturma odasının 
kanlar içerisinde 
ve yerde kafatası 
parçalarının 
bulunduğunu 
tespit etti.
Ayrıca koltuğa 
saplanmış bir de 

mermi bulan jan
darma ekipleri, 
Ergün ismindeki 
şahsı ifadesine 
başvurmak üzere 
gözaltına aldı. 
Olayı ayrıntılarıyla 
anlatan Ergün 
isimli şahıs, 
Bumin Hüseyin 
İ.'nin Bursa'da 
yaşadığını ve 
oraya gitmiş ola
bileceğini söyledi. 
Jandarma ekipleri 
de Bursa polisini 
bilgilendirerek, 
cinayet zanlısının 
Bursa'ya gelebile
ceğini bildirdi. 
Bursa polisi 
Bumin Hüseyin 
İ.'nin yakalanması 
için geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı. Adresi 
tespit edilen 
Bumin Hüseyin İ., 
önceki gece

Ataevler 
Mahallesi'ndeki 
bir alışveriş 
merkezinde yaka
landı.
Emniyete 
götürülen Bumin 
Hüseyin İ.'nin 
gözyaşı içinde 
ifade verdiği ve 
olaydan dolayı 
büyük pişmanlık 
yaşadığı belir
tilirken, "Yasemin 
benim sevdiğim 
kızdı. Ben onu 
neden öldüreyim. 
Tamamen kaza * 
sonucu 
öldürdüm. Bu 
yüzden çok 
büyük bir vicdan 
azabı çekiyorum" 
dediği öğrenildi. 
Bursa polisi 
tarafından ifadesi 
alınan Bumin 
Hüseyin İ., 
hakkındaki soruş

turmayı yürüten 
Büyükçekmece 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
lerine teslim edil
di.
Bu arada 
öldürüldüğü belir
tilen Yasemin 
Tetik'in cesedinin 
kayıp olduğu 
belirtilirken, 
olayın netleşmesi 
için cesedi 
götürdüğü belir
tilen İlyas ismin
deki şahsın 
yakalanmasına 
çalışıldığı 
belirtildi.
Diğer yandan 
Yasemin Tetik'in 
Bursa'daki 
ailesinin, 2004 
yılında polise 
kayıp başvu
rusunda bulun
duğu öğrenildi.
BHA

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Ana, babaları ardlarını bırakalı beri beş 
arkadaş sokaklarda başıboş dolanır oldu
lar. Akşam ezanından sonraya kalmak 
yok... Bir de Hamurcu Gediğ’inden ötelere 
gitmek. Çatak deresi boyuna düştüler yine. 
Hamurcu Gediği’nin oraya gidecekler her 
günkü gibi... Elleri ceplerinde... Islık çalıy
orlar... Bir tanesi türkü mırıldanıyor. 
Hüzünlü ve de korkulu... Hoş bir yanı 
duvar bu korkunun, yürek hoplatan, haz- 
dan titreten. “Ölüm yok ya ucunda!...

Ölüm olsun, ne çıkar? Yeter ki vatan kur
tulsun!...”

Büyük laflar... Laflarla birlikte büyüyor
lar...Eller cepte... Başlarına buyruk... 
Karışan, eden yok... “Yeter ki, kaleye ay 
yıldızlı bayrak çekilsin!”

- Biz köye göçüyorduk!...
- Neden ola?
- Nedeni... Rahat kor mu sanıyon seni? 

Annem pılı, pırtıyı denk etmeğe başladı 
bile...

- Biz göçmeyeceğik...
- Ermeni gavuru kıtır kıtır keszsin kalın 

da...
- Karsavuranda dayımgil var... Onların 

yanıya gideceğik...
- Bırak yavu! Her birimiz bi yana gidip, 

koca Haçin’ı Ermeni gavuruna mı koya
cağız?

- Gelsin hele... Gelsin de görsün... 
Geleceği varsa göreceği de var...

Yolun sağ yanında Çatak deresi gürül 
gürül akıyor. Kimi yerde dipteki iri taşlar 
açık seçik. Kimi yerde su ak, pak; bir küçük 
kayanın çevresinde çatlıyor, dağılıyor, 
köpürüyor. Kimi yerde dizi dizi halkalar 
olmuş sivri bir kayanın çevresinde. Dere 
boyunca bodur çam ağaçları yayılmış. 
Karşı kıyıda tek sıra olmuş bir keçi dizisi 
manastıra doğru ağır ağır yol almakta. Feke 
yolunda bir sürü göründü. Ak kuzular, kara 
kuzular, kınalı koyunlar, kafalarını aşağı, 
yukarı sallayarak yürüyorlar... Dik omuzlu 
kara gocuğununu içinde çoban başında 
kara takkesi, elinde kalın sopası, gözleri 
deerenin köpüklü sularında.

-Sen ne diyorsun ulan! Bir avuç Türk, 
onca gavurunan nasıl baş eder? Göçmek 
en iyisi... Hem de hiç olmadık dağlara çıkar, 
eşmiya olsun... Bastırıverirsin gavuru tepe
den... ,

- Eşkiya dediğin kaç kişi? Onca gavurla 
nasıl baş etsin?

- Birlik olursun canım... Adam toplarsın 
köylerden. Höketçe, Rumlu, Karasavuran, 
Feke... Az yer mi? Her biri katılsa gavurun 
canına okusun...

- En iyisi Kuvayı Milliye çetelerine katıl
mak.

Faik susuyor. Kuvayı Milliye nedir pek 
bildiği yok ama sık sık işitiyor bunu evde. 
İsmail ağabeyi, sonra Süleyman ağabey, 
Zahit ağabey yukarı köşe odada ara, sıra 
bir araya gelirler. Misafir odasına... 
Babasının karşısına düşer odada... sıkıca 
kaparlar. Sürgüyü bile sürerler... “Ben sofa

da çivi arayor olurum. Çağırsınlar diye 
bakarım içeri. Naimeyi neyi çağırmazlar 
ama beni çağırmaları gerek... Bir gün 
seslenecekler... Biliyorum... Faik, gel katıl 
aramıza. Sür şu süngüyü... Erkek erkeğe, 
başbaşa... Söyleyeceklerimiz var birbirim
ize... Bıyıklyarın terledi artık senin... Boy 
desen omuz başımızı geçtin... Omuz başını 
geçtim ağabeyimin, ama onun gibi olmama 
yüz fırın ekmek ister daha... Onun gibi 
olmam... O başkadır... Adana da mek
teplerde okudu. Daha da okuyacaktı ya 
ortalık karışınca çekti aldı babam. Şimdi 
memur... Gezici başkatip. At üstünde köy, 
kasaba dolanıyor. Ben ona benzemem... 
Kara, kuru bir oğlanım ben, ağabeyiim 
anneme benzer. Annem gibi, Naime gibi 
aktır teni. Saçı sarı, boyu uzun. İnce bıyık
ları var. Yüzü ince kemikli, alnı genitir, göz
leri baygın bakar, rengini hiç bilemem göz
lerinin... Açık, havada başkadır, evde 
başka... Ağabeyimle hiç yarışmam ben. 
Ben arkadaşlarımı alıp yukarı odalara 
kapansam anne odunla kovar beri. Ona 
kimsenin sesi çıkmaz... Usul usul 
konuşurlar odada. Ben sofgada dolanıyor 
dlurum. Kahve teepsisini elime tutuşturur 
annam. Tıklarım kapıyı. Açar alırlar... 
Sonra yine kaparlar kapıyı... Yüzüme 
karşı... Biliyorum, güvenleri yok bana. Beni 
adamdan saymıyorlar. Kulak veriyorum 
konuşmalarına. Kuvayı Milliye yi orada 
duydum. Süleyman ağabey hepsinin iri
sidir. Al yanaklı mavi gözlü. Çok fiyakalı 
giyinir. Boyu ağabe yimden uzun, sesi 
ağabeyimden gür, daha canlı, daha kanlı.

DEVAMI YARIN
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Hazar Denizi’nde insana
benzeyen yanlılı görüldü

KKTC
Başbakanı
Soyer’den çağrı

AzerbaycanlI 
balıkçılar, Hazar 
Denizi'nde hem 
suda hem de karada 
yaşadığına inandık
ları, insana ben
zeyen bir yaratık 
gördüklerini öne 
sürdü.
Bakülü kaptan 
Gafar Gasanof, İran 
gazetesi Zindagi'ye 
yaptığı açıklamada, 
"Garip yaratık, 
gemiye paralel 
olarak uzun süre 
bize eşlik etti. İlk 
önce büyük bir 
balık sandığımız 
ilginç yaratığın 
saçları olduğunu 
fark ettik.
Yüzgeçleri ise diğer 
balıklardan farklı

BAYRAMOGLU’NDAN
ŞOK KAMPANYA I

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
<=> BUZDOLABI
«=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
•=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
■=> TELSİZ TELEFONLAR
«=> ELEKTRİK
«=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER
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

olarak insan koluna 
benziyordu" dedi. 
Görgü tanıkları, 
deniz yaratığının 
boyunun iki metre 
uzunluğunda, 
vücudunun sağlam 
yapıda, karnının 
hafif şişkince, 
saçlarınınsa koyu 
yeşil olduğunu öne 
sürdü. 'Deniz 

adamı'nın alt 
dudağının solun
gaçlarına bitişik 
olduğu da anlatılan
lar arasında.
Zingadi Gazetesi'ne 
göre, kapalı deniz 
olan Hazar'da petrol 
havzaları 
genişledikçe benzer 
vakalara sıklıkla 
rastlanıyor.

Başbakan Ferdi Sabit 
Soyer, Kıbrıs Türk, 
Rum ve Avrupa halk
larının, Rum Yönetimi 
Lideri Tasos 
Papadopulos'un 
Avrupa'yı kana 
bulayan aşırı milliyetçi 
eğilimlere benzeyen 
hakimiyetçi anlayışına 
layık olmadığını vur
guladı. Soyer, AvrupalI 
liderlerden, Kıbrıs 
Türk halkının Avrupa 
dışında kalmasına 
tahammül etmemeleri
ni istedi. Cumhuriyet 
Meclisi'nde dün 
güvenoyu alan CTP- 
BG/DP 
Koalisyonu'nun 
Bakanlar Kurulu, ilk 
toplantısını bugün 
saat 13.30'da 
Başbakan Ferdi Sabit 
Soyer başkanlığında 
yaptı.
Başbakan Soyer, 
Bakanlar Kurulu 
toplantısı öncesinde 
basına yaptığı açıkla
mada, bugünün 
"Avrupa Günü" 
olduğunu hatırlatarak, 
"Bakanlar 
Kurulumuzun ilk 
toplantısı, Avrupa'da 
savaşın bittiği ve 60 
yıllık barışa yol açan, 
Avrupa Günü olarak 
kutlanan, Avrupa 
Birliği süreçlerinin 
başlangıcının 
yıldönümüne denk 
düşüyor. Bu, bize bir 
mesaj verme zorunlu

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE 
OLDUNUZ

MU?
ABONE
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN

luğunu doğurur" dedi. 
Başbakan Soyer, 
Avrupa Günü'nün tari
hçesiyle ilgili bilgiler 
vererek, Avrupa'da 60 
yıldır barış sürerken, 
Kıbrıs'ta 1963'te 
başlayan süreçte 40 
yıldır bitmeyen bir 
sorun olduğuna işaret 
etti. Soyer, "Üstelik 
Avrupa Günü'nü kut
ladığımız bugünde, 
bu, sorun çözümlen
meden AB üyesi 
olmuş bir ülkenin 
içinde de var" diye 
konuştu.
Bu sorunun bir an 
önce çözüme kavuştu
rulmasının sadece 
Kıbrıs Türk, Rum, 
Türkiye ve Yunanistan 
halkları açısından 
değil, AB ilkeleri 
açısından da önem 
taşıdığını vurgulayan 
Soyer, Avrupa siyasi 
liderliklerinin ve halk
larının gününü kut
ladı; ilkelere bağlılığını 
referandumla da gün
deme getiren Kıbrıs 
Türk halkının, bu yüce 
değerlerin dışında 

SATILIK
• Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
• Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

tartMÎ N13

kalmasının anlamsı
zlığının altını çizdi. 
Başbakan Soyer, 
konuşmasına şöyle 
devam etti: 
"Bu yüzden bütün 
Avrupa liderlerine ve 
halklarına buradan şu 
mesajı vermek istiyo
rum; Hakimiyetçi 
Papadopulos 
anlayışının bundan 60 
yıl önce savaşı 
yaratan ve bu noktada 
bitişini sağlayan aşırı 
milliyetçi görüşleri 
nedeniyle Kıbrıs Türk 
halkını dışta bırakma 
hadisesine tahammül 
etmesinler. Bu, 
Avrupa'nın temel 
ilkelerine aykırıdır. 
Papadopulos'un 
hakimiyetçi 
anlayışının, Avrupa'yı 
kana bulayan ve 
bütün halklara acılar 
yaşatan aşırı milliyetçi 
eğilimlerin benzeri 
olduğunun da altını 
çizmek istiyorum. 
Buna ne Kıbrıs Türk 
halkı, ne Rum halkı, 
ne de Avrupa'nın halk
ları layıktır." dedi.
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Telekom indirimli tarifelerin
saatlerini değiştirdi

Türk Telekom şehir 
içi görüşmelerde 
indirimli saatleri 
yeniden düzenledi. 
Buna göre yüzde 
50 indirimli tarifenin 
saatlari Mayıs ayı 
itibariyle 23.00 - 07.00 
olarak değiştirildi. 
Telekom İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, şehir içi 
görüşme ücretlerinde 
20.00 - 08.00 saatleri 
arasında uygulan
makta olan yüzde

Tıbbi malzeme istenmeyecek
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 

’ tedavi olmak için 
devlet hastanelerine 
gelen başta

'SSK'lılar olmak 
üzere vatandaşlar
dan tıbbi sarf 
malzemesi isteyen 
doktorları ve has
tane yöneticilerini 
uyardı. Vatandaştan 
'yasal olmayan' tale
plerde bulunulma
ması isteyen Akdağ, 
Bütçe Uygulama 
Talimatı'nda yer 
alan sarf 
malzemelerin devlet 
tarafından karşı
landığını aksi tavır 
sergileyen görevlil
er hakkında işlem 
yapılacağını bildir- 
di.Bakan Akdağ, 
yaptığı açıklamada, 
SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilmesinden 
sonra özellikle 
SSK'h hastalardan 
tıbbi sarf malzemesi 
istendiği yönündeki 
iddiaları değer
lendirdi. Bu yönde 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
ve bakanlık 
bürokratlarından 
olumsuz bir ifade 
duymadıklarını 
belirten Akdağ, 
"SSK Kurumu bu 
konuda çok haklı 
olarak bir genelge 
yayımladı. Üniver
site hastanesi, özel 
hastane ya da

50 indirim 23.00 - 
07.00 saatleri 
arasına alindi.
İl içi aramalar dışın
daki özel servis 
numaraları, TT TES, 
145 ve 146 İnternet 
Erişimi, 200 ve 0822 

devlet hastanesi 
olsun vatandaştan 
sarf malzemesi 
istenemez. Çünkü 
sarf malzemeleri 
Bütçe Uygulama 
Talimatına esas 
olan fiyatların 
içindedir" dedi. 
Hastane yöneticiler
ine konuya ilişkin 
talimatlar verdikleri
ni anlatan Akdağ, 
Kamu İhale 
Kanunu'ndaki bazı 
hükümlerin de bu 
duruma zemin 
hazırladığını savun
du. Hastanın 
tedavisi için gerekli 
olan tüm 
malzemelerin sarf 
malzeme olarak 
anlaşılmaması 
gerektiğini de ifade 
eden Akdağ, şunları 
söyledi:
"Ama burada bir 
yanlış anlaşma 
olmamalı. Örneğin 
bir kalça protezi, diş 
protezi ve kalp pili 
takılacaksa bunlar 
sarf malzemesi 
sayılmıyor. Sarf 
malzemesi ameliyat 
sırasında kullanılan 
iplik, serum için kul
lanılan malzeme 

kullanıcılarının servis 
sağlayıcılara erişimi 
olan aramalarda mev
cut uygulamanın 
indirim saatleri ve 
oranları devam 
edecek.

ve gazlı bezdir. Bu 
malzemeler hasta
lara ücretsiz verilir. 
Biz şunu hedefliy
oruz. Mevcut ihale 
Kanunu bir yandan 
kamudaki yolsu
zlukları önlerken, 
bir yandan da kamu 
alımlarını biraz 
zaman açısından 
zorlaştırıyor. Yani 
bir kişi bir alıma iti
raz ettiği zaman o 
alım 40 güne erte
lenebiliyor. 
Dolayısıyla başar
mak biraz zor olsa 
da hastaneye müra
caat eden vatan
daşın tıbbi malzeme 
açısından dışarıya 
ihtiyaç duymasını 
asla kabullenmiy
oruz. Bütün yöneti
cilerimize talimat 
verdik, 'Eldeki 
bütün imkanlar 
seferber edilerek 
hastaneye yatan 
vatandaşın 
malzemesi, ilacı, 
hastaneden temin 
edilsin' dedik. Bu 
bizim için bir 
hedeftir ve bu 
hedefe ulaşıncaya 
kadar gayret ede
ceğiz’ dedi.

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 10 
bin polis memuru 
alınmasını öngören 
yasa kapsamında, 
bu yıl 2 bin polis 
memuru almak için 
hazırlıklara başladık
larını bildirdi.
Yasanın son zaman
larda özellikle büyük 
kentlerde yaşanan 
kapkaç, yankesicilik, 
gasp gibi suçların 
önlenmesi için polis 
teşkilatının üniver
site mezunlarıyla 
güçlendirilmesini 
öngördüğünü kayde
den Aksu, şöyle 
konuştu: "Mala karşı 
işlenen suçlarla 
mücadele kapsamın
da yaptığımız 
araştırmada, baktık 
ki geçmiş yıllara 
göre polis sayısında 
önemli düşüş var. 
Polisin sorumluluk 
alanı v6 bu alandaki 
insan sayısı artıyor. 
Örneğin İstanbul'a 
her yıl 300 bin kişi 
ilave oluyor. Yani 
her yıl orta büyük
lükte bir Anadolu 
kenti İstanbul'a ilave 
oluyor. Buna karşılık 
polis sayısı azalıy
or."
Bu açığı kapatmak

SENEN SâvınUfflbıti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ 
Fanya

v* Mantar, kurşun 
v* İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri
A Kürek 
A Çapa 
. Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

için böyle bir yasal 
düzenlemeye ihtiyaç 
duyduklarını ifade 
eden Aksu, yasa 
gereği bu yıl ancak 2 
bin polis alabilecek
lerini belirtti. Aksu 
bunun için hazırlık
ların

-sürdürüldüğünü 
kaydederek, gelecek 
yıl bu sayıyı 4 bin 
polise çıkarmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
Aksu, 2 bin polis 
atımına ilişkin çalış
ma kapsamında 
KPSS'yi geçmiş 4 
yıllık fakülte mezun
larının listesi temin 
edeceklerini belirtti. 
Bu kişilerden seçile
cek ve ön mülakat
tan geçirilecek polis 
adaylarının daha 
sonra eğitim-öğre- 
time tabi tutula
cağını kaydeden

Aksu, şöyle devam 
etti: "Yasa 
sayesinde elektron
ik, elektrik, makine 
ve kimya mühendis
lerine olan gereksin
imimizi de karşılaya
bileceğiz.
Uyuşturucuyla 
mücadelede kul
landığımız narkotik 
köpekleri ve pat
layıcı madde bulma-, 
da kullandığımız 
köpekler için belki 
veterinerler alacağız. 
Antalya, Marmaris 
gibi turistik yöreler
imizde görevlendire
bileceğimiz yabancı 
dil bilen eleman
larımız olacak. 
Çünkü turizm böl
gelerinde görev 
yapacak polisimizin 
mutlaka 1-2 yabancı 
dil bilmesinin şart 
olduğuna inanıyo
rum.' dedi.
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Jerviş miletvekilliginden' 
istifa ettiğini açıkladı !

Başbakan 
Erdoğan, Sovyet 
Sosyalist 
Cumhuriyetler 
Birliği'nin Nazi 
Almanya'sını yen
mesinin 60. 
yıldönümü 
nedeniyle düzen
lenen resepsiyon
da, pek çok lider
le görüşme fırsatı 
buldu.
Erdoğan, burada, 
Rusya Devlet 
Başkanı Putin, 
ABD Başkanı 
Bush, Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Chirac, 
Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, 
Almanya 
Başbakanı 
Schröder, 
Hollanda

Başbakanı 
Balkanende, 
İtalya Başbakanı 
Berlisconi, 
Lüksemburg 
Başbakanı 
Juncker, Polonya 
Devlet Başkanı 
Alexander 
Kwasniewski, AB 
Komisyonu 
Başkanı Barosso 
ve çok sayıda 
ülke liderleriyle 
sohbet etti. 
Alınan bilgiye 
göre, Erdoğan, 
Rusya Devlet 
Başkanı Putin ve 
Polonya 
Başbakanı 
Kwasniewski ile 
görüşmesinde, 
sözde Ermeni 
soykırımı iddi
alarına ilişkin 
Rusya parlamen

tosunun alt 
kanadı Duma'nın 
açıklaması ile 
Polonya parla
mentosunun 
aldığı karardan 
Türkiye'nin duy
duğu üzüntüyü 
dile getirdi. 
Erdoğan, iki lid
ere de 
Türkiye'nin sitem
lerini iletti.
Erdoğan ile Bush 
arasındaki ayak 
üstü sohbet 
sırasında da

Bush, Erdoğan'ın 
ABD'ye planladığı 
geziyi kasted
erek, "Sizi bekliy
orum" dedi. 
Erdoğan da 
"Yakında gele
ceğim" karşılığını 
verdi.
Erdoğan'ın, 
resepsiyonda 
karşılaştığı 
Ermenistan 
Başbakanı Robert 
Koçaryan ile de 
el sıkıştığı 
belirtildi.

BM Kalkınma 
Programı 
Başkanlığı'na 
seçilen CHP İstan
bul Milletvekili 
Kemal Derviş, mil
letvekilliğinden isti 
fa etti.
İstifa dilekçesini 
TBMM 
Başkanlığı'na gön
derdiğini bildiren 
Derviş, 11 Mayıs 
Çarşamba günü 
TBMM Genel 
Kurulu'nda konuş
mak için de söz 
istediğini ifade etti.

Kemal Derviş, 
Parlamento'da 
gazetecilerin soru
larını yanıtlarken 
yeni görevine res
men Ağustos ayın
da başlayacağını 
bildirdi.
Derviş, BM 
Kalkınma Programı 
Başkanlığı'na 
seçilme süreciyle 
ilgili olarak, "Bu 
yarışta Türkiye 
vardı. Yarışı 
Türkiye'nin kazan
ması dünyada hoş 
oldu" dedi.

MILT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 -5144444

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Merkez Bankası'mn 
beklenti anketine 
göre yıl sonu enflasy
on beklentisi, 2005 
yıl sonu için yüzde 
7.6'ya yükseldi.
Merkez Bankası, 
Mayıs ayının ilk 
dönemine ilişkin bek
lenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre Nisan 
ayının son anket 
sonuçlarında yüzde 
7.5 olan TÜFE bazın
da yıl sonu enflasyon 
beklentisi Mayıs 
ayının ilk anketinde 
yüzde 7.6'ya çıktı. 
Mayıs ayı için TÜFE 
beklentisi ise yüzde

İndirimli bina vergi uygulaması
Tek meskeni bulunan ve hiçbir 

f > geliri olmayan vatandaşların 
indirimli Bina Vergisi uygula
masından yararlanabilmeleri 

*1 için, beyanlarının yeterli 
olmasını öngören Dır düzen
leme yapıldı.
Maliye Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Türkiye sınırları 
içinde brüt 200 metre kareyi 
geçmeyen tek meskeni bulunup 
hiçbir geliri olmayan mükelle
flerin indirimli (sıfır) bina ver
gisi oranı uygulanmasından 
yararlanılmasına ilişkin 
esasların yeniden düzenlendiği 
kaydedildi. Önceki düzenlem
eye göre, bu kapsamda indirim
li Bina Vergisi uygulamasından 
yararlanılabilmek için vatan
daşların vergi mükellefi 
olmadıklarına, Emekli Sandığı, 

~ Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar
Kurumu'ndan aktif sigortalı 
olmadıklarına ilişkin yazı alarak 
ilgili belediyelere vermeleri

0.5 oldu. 
Merkez Bankası'mn 
Beklenti Anketi'ne 
göre, cari işlemler 
dengesinde açık bek
lentisi, yıl sonu 
itibarıyla 15 milyar 
178 milyon dolara 
çıktı. Nisan sonunda 
beklenti 14 milyar 
964 milyon dolarlık 
olmuştu. Aynı 
ankette gelecek 12 
aylık dönem için 
TÜFE beklentisi 
yüzde 7.1'den yüzde 
7.2'ye çıktı.
Mayıs ayı sonu için 
dolar kuru beklentisi 
1.3618 olurken, yıl- 
sonu için Nisan sonu

tahminlerinde 1.4593 
dolar kur beklentisi, 
bu ayın ilk tah
mininde 1.4492 
dolara indi.Cari ayın 
bileşik faiz oranı bek
lentisi yüzde 15.4 
olurken, yılsonu için 
beklenti yüzde 13.8 
olarak gerçekleşti.

gerektiği ifade edilen açıklama
da bunun yerine beyanın yeterli 
olmasını öngören bir düzen
leme yapıldığı bildirildi. 
Açıklamada, yapılan düzenle
meyle yataııdaşldi açısından 
sıkıntılara neden olan bu uygu
lamaya son verildiği, indirimli 
bina vergisi uygulamasından 
yararlanmak isteyen, hiçbir 
geliri olmayan ve Türkiye sınır
ları içinde 200 metre kareyi 
aşmayan tek meskene sahip 
vatandaşların bu konuya ilişkin 
şablon olarak hazırlanmış olan 
beyanı doldurup imzalayarak 
ilgili belediyelere vermeleri ve 
bu beyanları üzerine işlem 
yapılmasının uygun görüldüğü 
belirtildi. Konuyu düzenleyen 
44 seri numaralı Emlak Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği'nin 
Resmi Gazete'de yayımlanmak 
üzere Başbakanlığa gönder
ildiği açıklandı.

Spor yazarlığı
Sporu seven herkesin gön

lünde bir renk aşkı vardır. 
Tuttuğu ve desteklediği 
takımın iyi olmasını ister.

Çok kısa zaman evvel, 
ilçemiz sahasında 3. Lige yük
selme müsabakaları yapıldı.

Bu maçların ikinci seyre
derken Kocaeli’lilerin çıkarmış 
olduğu gazetelerden biri elime 
geçti.

Birkaç gün evvel oynanan 
maçı kazanmalarını büyük 
puntolarla okuyucularına 
duyuruyor. Gazetenin bir 
köşesinde ise kazanılan bu 
maçın yorumunu köşesinde 
yazan yazar şöyle başlıyor; 
Kazandık ama! demiş ve 
devam etmiş.

Takımının hiç güzel oyna
madığını hatası olan futbolcu
ları ve hocalarını yazmış.

Takımın hocaları 
Bursaspor’da oynamış, 
Kocaelispor’u çalıştırmış. 
Teknik direktörlük diplomasını 
Konya, yükselme lisansı için 
İstanbul Bevlerbeyi’nde açılan 
açılan yüksek Teknik 
Direktör’lük A-Katagorisinide 
birincilikle bitirmiş bir hoca.

Yazan kendi anlayışına ve 
görüşüne göre hocayı tam bir 
köşe yazısı boyunca eleştiriy
or.

Evet hoca profesyonel 
takımları çalıştırmış.
Tecrübesi ve deneyimi yüksek 
olan bir kişi. Çalıştırdığı takım 
ise bizim Gemlikspor ayarında 
bir takım. Bu hoca bu takıma 
fazla.

Gelin görün ki, hataları tek 
tek yazıp, gazetesinde belirt
miş. Bu takıl eğer iki maçını 
da kazanırsa 3. Lig’e çıkacak.

Eğer ben bu gibi hocayı 
buraya kadar gelmiş bir takımı 

yazmış olsam, herhalde sokak 
ortasında dayak yerim. Kaldı 
ki; Biz Süper Lig’de değiliz.

Bizdeki hocayı kutlamak 
gerekir. Neden diye kendinize 
sorarsanız, ben zülfukare 
dokunmadım. Sadece ufak bir 
ikazda aldığım reaksiyonun 
etkisi büyük oldu.

Bu sezon ben 
Gemlikspor’un maç eleştirisi
ni yapmayacağım. (2 maç 
kaldı)

Maçların bitiminde 3. ’lükten 
aşağıya inemezler. Bütün 
maçların kısa kısa sizlere 
anlatacağım.

Düşünün bir idareci 14 maç 
14-16 yaş grubu, 14 maç 
16-18 yaş grubu ve 14 maç 
A-Takım maçlarını hiç kaçır
madan ortalama 40 hafta 9 ay 
gibi bir zankada Gemlikspor’u 
içeride ve dışarıda idareci ve 
yazar olarak izledim.

Demek ki, biz bu işi bilmiy
oruz. 3 hafta yapılan hataları 
yazınca başımıza gelmeyen 
kalmadı.

Bundan böyle yazacağım 
bakalım tahammülsüzlük ne 
derece olacak?

Telefonla Kocaeli hocasını 
yazan bu yazar arkadaşla 
konuştum. Sana ne gibi 
sitemler oldu? diye sordum 
kendisine. Aldığım cevabı bir - 
iki defa okuyun;
"Teşekkür ederiz" demişler.

Not: Bundan böyle 
yazılarımın altında bir tarih 
göreceksiniz. Bu tarih yazıyı 
gazeteye verdiğim tarihtir. 
Bazı yazılarım ister istemez 
geç çıkıyor, bu sebebden 
yazdığım tarihin bilinmesini 
istedim.

9.5.2005

BakBHCafe’de
Kumru yediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir.Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

DEVREN SATILIK 
LOKANTA

Bahkpazarında, 
Kordonda 

çalışır vaziyette 
KOZA LOKANTASI

DEVREN SATILIK
Müraacat Tel: 

(0.532) 597 78 43 
(0535) 739 03 07
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Bebeklerinde favori renkleri var
Ş//R KAŞESİ

Celal BAY

Yapılan araştırmalar, 
bebeklerin 4 aylıkken 
bile belirli renkleri 
tercih etn^eye 
başladıklarım gös
teriyor.
BBC'de yayınlanan 
bir habere göre, 
Surrey Bebek 
Laboratuarından Dr. 
Anna Franklin, 
bebeklerin renk terci
hi üzerine 250 bebek 
ile çalışma yaptı. 
Yeni doğmuş bebek
lerin, renk körü 
olduğu gibi yanlış bir 
inanışın olduğunu 
söyleyen Dr. Franklin 
"Renkleri görüyorlar 
ancak bu, ilerleyen 
aylarla birlikte 
gelişiyor" diye 
konuştu.
Bebeklerin renkleri 
nasıl gördüğü ve en 
beğendikleri renk
lerin hangisi 
olduğunu çözmek 
için birkaç farklı test 
uygulayan Franklin, 
bu testlerden birinde 
bebeklere, bilgisayar 
ekranında, sürekli 
aynı renkleri gös
terip, daha sonra bir
den farklı bir renge 
geçtiklerinde, 
bebeğin dikkatini 
çekip çekmediğine 
baktı.
Diğer bir testte ise, 
RAF pilotlarını test 
etmede kullanılan 
özel bir kamera ile, 
bebeklerin 

Lohusalık döneminde kadın psikolojisi
Doğumdan sonraki 
6 haftalık yani 40 
günlük süreyi kap
sar. Bu dönem 
toparlanma döne
midir. Kolay veye 
zor, normal veya 
sezeryan her ne 
şekilde olmuşsa 
doğum sonrası 
vücudun yenilenme 
ve iyileşme döne
midir.
Lohusalık dönemi 
hormonal, 
biokimyasal, 
metabolik ve ruhsal 
değişimlerin 
yaşandığı bir 
dönemdir. 40 haf
talık gebelikteki hor
monal tablo doğu
mun gerçekleşme
siyle birlikte tama
men farklı bir boyut 
alır. Gebelikte aşırı

göz hareketlerini 
inceleyerek, iki farklı 
renk arasında, hangi
sine daha fazla bak
tıkları tespit edildi. 
Dr Franklin, 
"Bebeklere, sürekli 
olarak mavi rengi 
gösterip, daha sonra 
mavi rengin başka 
bir tonunu 
gösterdiğimizde; 
ikisini de aynıymış 
gibi algılayıp, sıkılıy
orlardı. Fakat arada 
yeşil renk göster
ildiğinde, birden 
neşelenip, yeniden 
bakıyorlardı. Bu da 
bebeklerin, bir rengin 
iki farklı tonundan da 
haberdar olduklarını 
gösteriyor." dedi. 
Bebeklerin, kendiler
ine gösterilen ren
klerden, mavi, kır
mızı, mor ve portakal 
rengine daha uzun 
süre baktığı, kahv
erengine ise kısa 
süre bakabildikleri de 
bu araştırma sonu
cunda tespit edildi. 
Ayrıca bazı bebek
lerin, tek bir renge 
karşı dikkat çekici bir 
ilgisi olduğu 
görülürken, bazı 
bebeklerin ise, birkaç 
renge karşı ilgi gös
terdiği de görüldü. 
Bütün bu sonuçların, 
araştırmanın hazırlık 
aşamasında elde 
edildiğini ve 4 ile 9 
ay arasındaki toplam 

miktarda östrojen 
ve progesteron 
yüklü vücut, 
doğumdan sonra 
östrojen ve proges- 
teronun azalması ve 
süt salgılatan hor
monun devreye 
girmesiyle bir takım 
değişimler yaşar. 
Östrojenin düşmesi 
lohusada bir çeşit 
depresif ruh halinin 
ortaya çıkmasına 
neden olur. Kolay 
ağlayan, alıngan, 
mutsuz, çabuk 
yorulan isteksiz bir 
hale gelir. Bu 
dönemde zaten 
emzirme ve uykusu
zluklar nedeniyle 
tam dinlenemeyen 
lohusada hormon
ların da etkisiyle bir 
nevi çöküş yaşanır.

30 bebek üzerinde 
denendiğini söyleyen 
Dr. Franklin, sürekli 
olarak yeni bilgi 
toplamaya devam 
ettiklerini sözlerine 
ekledi.
Nottingham'da iş 
arkadaşları ile, yeni 
yürümeye başlayan 
çocuklar üzerinde 
araştırma yapan ve 
araştırma sonunda, 
çocukların ilk önce 
en sevdikleri rengin 
adını söylemeyi 
öğrendikleri sonucu
na ulaşan Dr Nicola 
Pitchford ise, çocuk
ların genellikle, renk
lerin adını 3 yaş 
civarında öğrendik
lerini, kahverengi ve 
gri gibi renkleri ise 
en son öğrendiklerini 
söyledi. Kahverengi 
ve gri rengi, geç 
öğrenmelerinin 
nedeni konusunda 
ise, bu renklerin, 
çocuk kitapları ve 
oyuncaklarında çok 
az kullanıldığını ve 
Televizyon 
programlarında

Doğumdaki kana
manın sonucu 
demir depolarının 
azalması sonucu 
oluşan halsizlik, 
iştahsızlık ve dikkat 
azalması bir çeşit 
depresyonu taklit 
eder.
Düzenli uyku, 
beslenme ve 
gerekirse demir ve 
vitamin takviyesi ile 
6 haftalık bu topar
lanma süresinin 
sonunda beden 
fonksiyonları yavaş 
yavaş yerine gelm
eye başlar. Bazen 
bu depresif durum 
bir sene kadar 
devam eder. Buna 
lohusalık depresy
onu denir.
Hafif veya ağır 
genellikle her 

da çok az 
gösterildiklerini 
tespit ettiklerini, 
çocukların tercihinde 
bunun da rol 
oynamış olabileceği
ni sözlerine ekledi. 
Bununla birlikte 
kültürel farklılıkların 
da önemli olup 
olmadığını merak 
eden Dr Pitchford, 3 
ve 5 yaş arasındaki 
24 Çinli ve 24 İngiliz 
çocuğun renk tercihi
ni test etti.
Testler sonucunda, 
iki ülke çocuklarının 
da renkler konusun
da benzer tercihler 
gösterdiklerini 
söyledi.
Örneğin, Çinli çocuk
ların, kendi kültür
lerinde uğur getirdiği 
düşünülen kırmızı 
renge karşı farklı bir 
tepki göstermedik
lerini söyleyen Dr 
Pitchford, kahverengi 
ve gri renge olan ilgi
sizliğin, evrimsel bir 
sebebi olduğunu 
düşündüğünü 
belirtti.

doğum yapan anne 
bu bir senelik 
depresif durumu 
yaşar. Bazıları 
yoğun tempoları 
nedeniyle bunu far- 
ketmeden atlatır. 
Bazı anneler ise 
travmatik doğum 
geçirmişse, 
bebeğine bakmakta 
zorlanıyorsa, aile içi 
sorunlar yaşamak
taysa bu dönemi 
problemsiz atlatmak 
şansına sahip 
değildir. Hatta bu 
durum lohusalık 
psikolozuna kadar 
giden ağır bir 
psikiyatrik tablo 
olarak karşımıza 
çıkabilir. Bu durum
da kesin olarak bir 
psikiyatrın yardımı
na ihtiyaç vardır.

Baharda Sağanak

Ve bahar
Yürekler canlanır
Sevdalar şahlanır
Sular kaynar
Yaprak oynar
Cancağızım filizlerin ince uzun boyunları
Baharın ılık rüzgarları ile gürbüzleşir
Ve yeniden yeşerir umut
Canım, cancağızım baharda... ★ * * * *
Baharda coşuyor deniz
Bir nefes aydınlık için sürüyor al atını 
güneşe doğru
Terkisinde al yeleli aslan ve de inan 
Dalgalanıyor ovalarda, dağlarda 
Geride kalanlara umut, güç bırakarak 
Yürekleri ellerinde
Koltukta boyunları...* * * * *
Ve gökyüzünün göğsü yarıldı
Kara şimşekle, yağdı sağnak yeryüzüne 
dağıldı.
Taşlar yerinden oynadı
Ova, dağ birbirine kaynadı...
•k * * * *
Yeryüzünün anası, kara ve bereketli 
toprak!
Baharın kıyısında, Mayıs’ın 6’sında
Yirmi yüzyılın yetmiş iki senesinde 
Alacakarınhkta
Dilleri, belleri
Kelepçeli canlar hayal beşiğinde nin- 
nilenirken;
Kanıların hüzünlü sesi çorak topraklarda 
yankılanırken;
Ve bir daha
Köklü bir ağacın ince uzun üç filizini 
gövdeden koparıp gönderdik sana.* * * * * *
Doğurgan ana!
Onları iyi bas bağrına
İyi besle, iyi besle ki;
Nice genç, kocamış dallara su yürüsün
Dallar, zülmü
Işık, karanlığı kürüsün!
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Çayların mucizeyi yanlan
Bitki çayları insan 
sağlığı için büyük 
önem taşıyor.
Ada çayı astıma, 
ayrıkotu iltihap
ları kurutmaya 
yarıyor, asma 
yaprağı vücuda 
dinçlik verirken, 
biberiye ise 
gençliği geri 
getiriyor. İşte çay
ların mucizevi 
yanları: 
Bitki çaylarının 
insan sağlığı için 
büyük önem 
taşıdığını söyleyen 
Doğal Tıp Derneği 
Başkanı Dr. Ender 
Saraç, ada çayının 
astıma iyi geldiğini, 
ayrıkotunun iltihap
ları kuruttuğunu, 
asma yaprağının 
vücuda dinçlik 
verdiğini, 
biberiyenin ise

sIneBda ' ■ ^"s G®
BU hafta Rez. Tel: 513 64 06

. ATLAS SAKLANBAÇ ■ GELİBOLU
SİNEMASINDA n T . rinno,, BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

gençliği geri 
getirdiğini anlatıyor. 
Doğal Tıp Derneği 
Başkanı Dr. Ender
Saraç, bitki çay
larının şifalı 
dünyasını anlattı. 
Saraç, geçtiğimiz 
günlerde piyasaya 
çıkan "Doğanın 
Şifalı Eli" adlı 
kitabında özellikle 
bitki çaylarının 
sağlıklı bir yaşamın 
'olmazsa olmaz'ları 

arasında yer 
aldığını söyledi. 
İşte Saraç'ın kale
minden çayların 
mucizevi yanları: 
ADAÇAYI: Mide ve 
bağırsak gazlarını 
giderir. Mide 
bulantısını keser. 
Hazım sisteminin 
düzenli çalış
masını sağlar. 
Göğsü yumuşatır. 
Astım hastaları 

için yararlıdır. Bu 
uyarıcı bitki kan 
dolaşımını hız- 
(andırır. Hücre 
yenilenmesini ve 
cildin elastikiyetinin 
artmasını sağlar. Bu 
bitkiyle sivil
celerinizden de kur
tulabilirsiniz.
ALOE 
VERA(SARISABIR): 
Eski Yunanlıların 
güzelleşmek için 

kullandıkları bir 
bitki. Yıpranmış cilt
leri onarmak ve 
nemlendirmek için 
son derece yararlı. 
Akne sıcaktan kay
naklanan kaşın
tılara karşı cildi 
koruyor. Yıpranmış 
saçları onarıyor ve 
nemlendiriyor. 
ASMA: Yaprakları 
kanamayı durdurur. 
Vücuda kuvvet 
verir. Sarılığı keser. 
İshali durdurur. 
AYRIKOTU: İdrar 
söktürür. Böbrek ve 
mesane taşlarının 
düşürülmesine 
yardımcı olur. 
Buralardaki iltihap
ları da giderir. 
BİBERİYE: Eski 
zamanlarda 
gençliği geri getiren 
biberiye, sivilcelere 
iyi geliyor. Cildin 
esnekliğini ve sık
lığını artırıyor.
SİYAH ÇAY: 
Binlerce yıllık bir 
bitki olan çayın 
yaprakları 
güzelleşmek içinde 
kullanılıyor. Yağlı 
bir cildiniz varsa, 
çaydan bir tonik 
olarak faydalan
abilirsiniz.
DUT: Beyaz dut 

yaprakları idrar 
söktürür. Vücutta 
biriken suyu 
boşaltır. 
FESLEĞEN: 
Sakinleştirici ve 
yatıştırıcı özelliği 
vardır. Enerji verir 
ve cildi rahatlatır. 
İHLAMUR: 
Yüzyıllardır 
hastalıkların 
tedavisinde kul
lanılıyor. 
Sakinleştirici ve 
yumuşatıcı özel
liğiyle kış aylarının 
vazgeçilmez içe
ceğidir.
ISIRGANOTU: 
Böbrek hastalarının 
vazgeçilmez dos
tudur saç 
dökülmesini de 
önler.
KARANFİL: 
Mikropları öldürür. 
Ağrıları dindirir. 
Sinirleri uyarır. 
Hazmı kolaylaştırır. 
Koku giderir. İştah 
açar.
KEKİK: Bedeni 
kuvvetlendirir. 
Hazmı kolaylaştırır. 
Kalp çarpıntısını 
keser. Bağırsak ilti
haplarını iyileştirir. 
Bağırsak solucan
larının düşürülme
sine yardım eder.

Kandaki şeker mik
tarını azaltır.
KUŞBURNU: Çok 
yoğun vitamin 
zenginliği nedeniyle 
gözlerin dostudur. 
Vücuda dirilik 
sağlar. 100 gram 
kuşburnunda bir 
sandık portakala 
eşdeğer C vitamini 
vardır. İyi bir raşi
tizm ilacı, etkin bir 
kan temizleyicisidir. 
Güçlü bir kurt 
düşürücü ve bağır
sak yumuşatıcısıdır. 
Mide kramplarını ve 
sindirim sistemi 
sorunlarını çözer. 
Romatizma 
ağrılarını gideriyor. 
Basur tedavisinde 
iyi sonuç veriyor. 
NANE: Cilde enerji, 
canlılık ve yoğun 
bir ferahlık hissi 
verir. Dokuların 
elastikiyetini 
kuvvetlendirir. 
ÖKSEOTU: Kalbin 
atışlarını arttırır. 
Damar kireçlen
melerinde fay
dalıdır. Sara ve 
akciğer kana
malarında kullanılır. 
PAPATYA: Tahriş 
olmuş, ve ferahla- 

. maya ihtiyacı olan 
ciltler için idealdir.

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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

Kaymakamlık 51310 5İ
C.Savcihği 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

METRO. f 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 513 12 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 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 1.85

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25
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Hazırlık sınıfları kalkıyor Beyza Giyim
Anadolu liseleri ve 
fen liselerinde hazır
lık sınıfı kaldırılıyor. 
Bu liselerdeki öğre
tim süresi, diğer 
liselerde olduğu gibi 
önümüzdeki yıldan 
itibaren dört yıl ola
cak.
İlk ve ortaöğretimde 
müfredat değişikliği 
kapsamında yabancı 
dil dersleri yeniden 
yapılandırılıyor. 
İlköğretimde 
dördüncü sınıfta 
başlayacak olan 
yabancı dil eğitimi, 
Sekizinci sınıfa 
kadar bilgisayar 
destekli sürecek. 
Avrupa Birliği 
sürecinde artık her 
öğrencinin ilkokul
dan itibaren belirli 
düzeyde İngilizce 
bilmesi hedefleniy
or. Bu kapsamda da 
Anadolu liselerinin 
hazırlık sınıfı 
kaldırılacak. 
Tüm liselerde dört 
yıla çıkacak olan 
eğitim öğretim 

gereği Anadolu 
liseleri de dört yıl 
olacak, ancak ilk yıl
dan itibaren normal 
ders müfredatına 
başlanacak.
Bakanlığın üzerinde 
çalıştığı bir başka 
proje ise liseyi 
bitirme sınavı.
Liselerde, 'bakalo
rya' yani olgunluk 
sınavı açılacak. 
Meslek lisesi öğren
cileri ile düz lise 
öğrencileri kendi 
müfredatlarından 
sorumlu olacak. 
Sınavda alınacak 
puanlar üniversiteye 
giriş için de belir
leyici olacak. Milli ' 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
Bakanlar Kurulu'na 
anlatacağı bu 
düzenlemelerin 
2005-2006 eğitim 
öğretim yılında hay
ata geçirilmesi plan
lanıyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yeni ders 
çizelgeleri üzerinde

hizmete açıldı

çalışıyor. Yabancı 
dil dersi müfredatta 
ağırlıklı olarak yer 
alacak. İlkokul 
dördüncü sınıftan 
başlayacak olan 
İngilizce öğretimi 
sekizinci sınıfa 
kadar sürecek ve 
bilgisayar destekli 
verilecek.
Derslerde Avrupa 

dil portföyü stan
dartları dikkate alı
nacak, İngilizce din
leme, konuşma, 
okuma ve yazma 
seviyeleri belir
lenecek.
İlköğretim bittiğinde 
öğrenciler A-1 ve A- 
2 seviyesinde 
İngilizce bilecek.

Öğrenciler kendini 
tanıtacak, karşısın
dakini tanımaya 
yönelik cümleler 
kurabilecek.
2008 yılından sonra 
ise liseyi bitiren her 
öğrencinin elinde dil 
pasaportu olması 
hedefleniyor. 
Uluslararası Alte 
Organizasyonu kap
samında açılacak 
sınavlarda, yabancı 
dil seviye tespiti 
yapılacak ve öğren
cilere sertifika ver
ilecek.
Böylece yurt dışın
da iş arayanların 
elinde dil bildikler
ine ilişkin bu serti
fikalar bulunacak.

Pazar caddesinde Gemlik yeni bir 
giyim mağazasına daha kavuştu. 
Dün, Kaymakam Mehmet Baygül ve 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
da katıldığı bir törenle Beyza Giyim 
mağazası hizmete açıldı.
Bayan manto, takım elbise, blüz, 
eşarp çeşitlerinin modaya uygun bir 
şekilde hizmete sunulduğu Beyza 
Giyim dün, Gemlik’lilerin akınına 
uğradı.
Kaymakam Baygül, açılışta yaptığı 
konuşmada mağazanın Gemlik’e 
hayırlı, uğurlu olmasını ve bol 
kazançlar sağlanmasını diledi.

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK 

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Mağazamızın açılışını onurlandıran 
Kaymakam'ımız Sn. Mehmet Baygül, 

Sn. Mehmet Turgut, 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Sn,Recep

Aygün, diğer parti temsilcileri ve 
açılışımıza katılan dost, esnaf ve 
Gemlik halkına teşekkür ederiz.
BEYZfî GİYİM



Belediye Başkanlığı kupası 11 Eylül'ün
"Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası" dün oynanan final maçlarıyla sona erdi. Final maçında 11 
Eylül İlköğretim ile TSO Gazi İlköğretim karşı karşıya geldiler. Kazanılan penaltıyı gole çeviren 11 
Eylül kaptanı Hakan maçın sonucunu belirlerken okulunu da turnuvada şampiyonluğa taşıdı.

Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

11 Mayıs 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Sahil Devlet Hastanesinde Sosyal Sigortalar Kuruntuna bağlı sigortalılar ve emekliler Sağlık Karnesi çıkarılıyor

SSK'lıya karne verilmeye başlandı
Kadri GÜLER

■ kadri quier@hotmail.com

Güne Bakış
Sosyal Sigortalar kurumundan sağlık sigortası bulunanlar yeniden 
Gemlik’ten sağlık karnelerini almaya başladılar. Salih Devlet 
Hastanesi’nde bu iş için ayrılan bir oda, SSK’lılara hizmet veriyor. Ak 
Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, sağlık karnelerinin yeniden 
Gemlik’ten verilmesi için çetin bir mücadele verdiklerini söyledi.

Sağlık karnesi
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na 

devredilmesinden sonra, Gemlik’te uzun 
çabalar sonucu getirilen karne verilme 
işlemi de iptal edilmişti.

Nedenini bilmiyoruz ama sanırım 
bürokrasi hazretleri öyle istemiştir.

SSK Gemlik Hastanesi’nin Sahil Devlet 
Hastanesi adıyla görevine devam etmesi 
sırasında bu hizmet için SSK’lılar 
Bursa’ya gidip yeni karne çıkarmak zorun
da kaldılar.

Ben de eşimin karnesini çıkarmak için 
bu çileyi çektim.

İktidar partisi, yapılan yanlışlığı gördü ve 
bu konuda girişimler başlattı.

Uzun bir süre de geçse de sonuç olumlu 
oldu.

Dün, Gemlik Sahil Devlet Hastanesinde 
SSK’lılara karne verme işlemleri yeniden 
başladı.

Eğer, eskiden olduğu gibi Gemlik, 
Orhangazi ve İznikli SSK’lılara karne 
Gemlik’ten veriliyorsa her sigortalı bu işi 
yapanlara “Allah sizden razı olsun” diye
cektir. Bu böyle biline..

Bursa’ya gidip gelme çilesi sona erdi.
Başta Ak Parti İlçe Başkanını, aradından 

emeği geçen milletvekillerini kutluyorum.
Vatandaşların yaşamını kolaylaştıranlar 

sevilir, unutulmazlar.

SSK Hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığına devredilmesin
den sonra SSK’lılara 
Gemlik’ten verilen sağlık 
karneleri de verilmesi 
kaldırılınca olan sigor
talılara olmuştu.
SSK’lılar, aylardır Bursa ya 
giderek sağlık karnesi 
çıkarıyor veya vize işlem
lerini yaptırıyordu.
Ak Parti İlçe Başkam’mn 
giri şimleri olumlu sonuç 
veri nce, dün yeniden karne 
ve rilmeye başlandı.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Patronunu bıçakladı
Kayhan Mahallesi iki nolu 
Caddede CD’cilik yapan Atilla 
Yıldırım adlı gencin eskiden 
yanında çalışan çırağı, alacak 
yüzünden çıkan tartışmada 
patronunu bıçakla bacağının

iki yerinden yaraladı.
Olay dün saat 15.oo sıraların

da Atilla Yıldırım’ın işyerinde 
meydana geldi. Saldırgan olay
dan sonra kaçtı. Polis saldır
ganı arıyor. Haberi sayfa 2’de

Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu gıda 
kermesi 
düzenledi
Hamidiye İlköğre
tim Okulu yararına 
düzenlenen gıda 
kermesi büyük ili 
gördü. Haberi 2’de

gmail.com
mailto:uier@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan Çetinkaya

Hamidive’den
Trafik anarşişi...

Uygarlık tarihinde tekerleğin bulun
ması önemli bir olay.

Önceleri yüklerini kendileri taşıyan 
veya hayvanlara taşıtan insanlar teker
leğin bulunması ile taşıt araçları yap
tılar.

Uzun süren çalışmalar, araştırmalar 
sonucu buharı bulan, motor gücünden 
yararlanmayı öğrenen insanlar bu 
buluşlarını taşıtlara uyguladılar.

Önce kara taşıtlarının, sonra deniz ve 
hava taşıtlarının sayıları çoğaldı, hızları 
arttı.

Bu taşıt'araçlarına sahip olan insan
lar kentlerde ve kentler arasında 
araçlarını kullanmaya başladılar.

Yürüyenlerin karşıdan karşıya 
geçmesi zorlaştı.

Taşıt araçları insanlara ve birbirlerine 
çarparak kazalara neden oldular.

Ardından trafik sorunlarına çözüm 
getirmek, trafiği düzene koymak için bir 
takım kurallar belirlendi.

Sürücülerin ve yayaların uymaları 
gereken bu kurallara trafik kuralları 
dendi.

"Kuralsız trafik notasız müziğe benz
er."

37 Nolu Minibüsçüler ve Otobüsçüler 
Derneği'nin Trafik Haftası nedeniyle 
İstiklal Caddesi'nde astığı pankartlar
dan birinin üzerinde yazıyor.

Yayaları ve sürücüleri kurallara 
uymaya çağıran bu duyurulara kulak 
vermek gerek.

Çünkü çok derin anlamlar içeriyor.
Genel olarak ülkemizde yaşanan 

trafik anarşisinin altında yatan gerçeği 
yansıtıyor.

Kuralsızlık can ve mal kayıplarına yol 
açıyor.

Pazar günü ilçemizin en işlek cad
desinde ölümle sonuçlanan kaza da bu 
gerçeğin bir sonucu.

Onun için;
Çok acı deneyimler üzerine kurulan 

ve trafiği düzenleyen kurallara uymak 
ülkenin ekonomisine ve sosyal yaşamı
na önemli bir katkı sağlayacak.

Her gün gazetelerde okuduğumuz; 
radyoda dinlediğimiz, televizyonda 
izlediğimiz trafik kazaları; dikkatsizlik
ten, kendine fazla güvenmekten ve 
trafik kurallarına uymamanın sonucun
da meydana geliyor.

İnsan yaşamı bakımından trafik, 
çağımızın en önemli sorunudur.

Acı olan bir başka gerçekte trafik 
kazalarında yaralanan ve ölenlerin 
çoğunun 5-14 yaş arasındaki çocuklar 
olduğudur.

Hızla artan taşıt sayısıyla birlikte 
trafik sorunun da arttığı bir gerçek.

Ülkemizde her yıl binlerce insan 
trafik kazaları yüzünden hayatını kay
betmekte, binlercesi de sakat kalmak
tadır.

Trafik canavarıyla baş etmenin tek 
yolu kayıtsız koşulsuz trafik kurallarına 
uymaktır.

gıda kermesi
Hamidiye İlköğre
tim Okulu Okul 
Aile Birliği'nin 
hazırladığı gıda ve 
giyecek kermesi 
açıldı.
Belediye sergi 
salonunda hazır
lanan kermesin 
açılışını 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
yaptı.
Çeşitli gıda ve 
giysilerin satıldığı 
kermesten elde 
edilecek gelirin 
okulun ihtiyaçların
da kullanılacağını 
ifade eden Okul 
müdürü Mustafa 
Pusmaz ile Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Özlem Kılıç, kendi
lerine yardımcı 
olarak destek 
veren öğrenci 
velilerine teşekkür 
ettiler.
Hamidiye İlköğre
tim Okulu'nun ker
mesinde stant 
açarak destek 
veren Katırlı Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi zeytin 
satarak okula 
katkıda bulundu.

Eski Patronunu bıçakladı
Kayhan Mahallesinde CD’ işletmeciliği yapan 

Atilla Yıldırım adlı şahsı yanında çalışan eski işçisi 
Deniz Sivaslıoğlu tartışma sonucu bacağından bıçakladı.

Dün ilçemizdre yine kan aktı.
Kayhan Mahallesi 2 nolu caddede mey
dana gelen olayda, CD ticareti ile 
uğraşan Atilla Yıldırım adlı şahsın 
yanında bir süre önce çırak olarak 
çalışan D. S. (17) tarafından bıçaklandı. 
Olay saat 15.oo sıralarında Atilla 
Yıldırım’ın çalıştırdı işyerinde 
meydana geldi.
D.S. eski patronundan alacağı 
olduğunu iddia ederek CD dükkanına

Stant açarak destek 
Kooperatifi

geldi. Bu arada taraflar arasında tartış
ma kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf 
kavgayı ayırmak isterken D.S. üzerinde 
taşıdığı bıçakla Atilla Yıldırım’ı 
bacağının iki yerinden bıçaklayarak 
kaçtı.
Olaydan sonra Yıldırım Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Ayakta tedavi gören Atilla Yıldırım 
taburcu olurken D.S. polis tarafından 
aranmaya başlandı.
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Sahil Devlet Hastanesinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sigortalılar ve emeklilere Sağlık Karnesi müjdesi

SSKlıya karne verilmeye başlandı
Sosyal Sigortalar kurumundan sağlık sigortası bulunanlar yineden Gemlik’ten sağlık karnelerini almaya dün başla 
dılar.Salih Devlet Hastanesinde bu iş için ayrılan bir oda, SSK’lılara hizmet veriyor. Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 
sağlık karnelerinin yeniden Gemlik’ten verilmesi için çetin bir mücadele verdiklerini söyledi.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlik Sahil 
Devlet Hastanesi 
poliklinik binası 
içinde ayrılan 
odada SSK'hlar 
için sağlık kar
neleri verilmeye 
başlandı.
Dün, sabahtan 
itibaren sağlık 
karnesi almak için 
başvuran SSK'lı 
çalışan ve 
emeklilerin mutlu
lukları yüz
lerinden 
okunurken, kar
nelerin Bursa 
Altıparmak 
Sigorta 
Müdürlüğü'nün 
yanı sıra sadece 
İnegöl ve şimdi 
de Gemlik'ten ver
ilmekte olduğu 
açıklandı.
TÖREN 
YAPILACAK 
SSK 
Hastanelerinin 
Sağlık 
Bakanlığı'na devir 
edilmelerinden

Sahil Devlet Hastanesi Poliklinik bölümünde SKK’lılara 
yeniden sağlık karnesi verilmeye başlandı. Sigortalılar ve 
emekliler istenen belgeleri tamamladıklarında anında sağlık 
karnelerini alabilecek vezilerini yaptırabilecekler.
sonra durdurulan 
Sağlık Karnesi 
verme işlem
lerinin tekrar 
Gemlik'ten veril 
mesi için uzun 
süre girişimlerde 
bulunan AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
verdikleri sözü 
tutmaktan mutlu 

olduklarını 
söyledi.
Yaşlı emeklilerin 
Bursa'ya giderek 
kuyruklarda 
eziyet çekmeleri 
ne gönüllerinin 
razı olamaya
cağını dile getiren 
Şahin, 
"Verdiğimiz sözü 
yerine getirdik.

Bize büyük 
yardımları olan 
AKP Bursa 
Milletvekillerimize 
Gemlik'liler adına 
teşekkür ediyo
rum" dedi. 
Poliklinik binası 
içinde ayrılan 
yerde hizmet ver
meye başlayan 
görevliler camlara

astıkları yazılarla 
sigortalı çalışanı, 
eşi ve çocukları 
ile emeklilerden 
istenen evrakları 
vatandaşların 
yanında 
getirmelerin 
gertiği bildirildi. 
CUMA GÜNÜ 
TÖREN VAR 
Yeniden Gemlik’te 
verilmeye 
başlayan sağlık 
karnesi için dün 
vatandaşlardan 
yoğun talep 
geldiği görüldü. 
Öte yandan Cuma 

İMİ

w

Sigortalılar dün yeni sağlık karnelerini 
Gemlik’ten almağa başladı

günü Hastane 
poliklinik binasın
da sağlık kar
nelerinin yeniden 
Gemlik’ten ver
ilmeye başlandığı 
içint ören düzen
leneceği 
öğrenildi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, SSK 
Bursa İl Müdürü 
Fikri Savaş'ın da 
katılacağı 
törenin Cuma 
günü saat 10.oo 
da yapılacağını 
duyurdu.

Milli Egitim'e yeni Şube Müdürü atandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'nde 
değişiklik yapıldı. 
Yaklaşık 2 yıldır 
Şube Müdürlüğü 
görevini yürüten 
Veysel Özmen'in 
yerine Eskişehir 
İnönü ilçesi Milli 
Eğitim Müdür veki 
li Hüseyin Zan'ın 
atandığı öğrenildi. 
Geçtiğimiz gün-

lerde ilçeye gele 
rek kendini tanıt
tığı öğrenilen 
Hüseyin Zan'ın 
Pazartesi günü 
yeni görevine 
başlayacağı bek
leniyor. Veysel 
Özmen'in ise 
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi'ndeki 
görevine döneceği 
öğrenildi.
Öte yandan, hızla 
büyüyen ve 
üçüncü Şube____

Veysel özmen İmam Hatip Lisesine dönüyor

Müdürü kadrosu
nun açılması iste- 
nen Milli Eğitim'te

bu yönde beklenti 
ler olduğu öne 
sürülüyor.

Mertçe Sinan 
MERTOĞLU

Yaparda...
TBMM Başkanı Sn. Bülent Arınç, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Sn. Mustafa Bumin’in Türban 
ile ilgili beyanına sert tepki göstererek 
“Parlementoların kadını erkek, erkeği kadın yap
mak dışında her şeyi yapabileceğini” söylemiş. 
Yapar da, hukuk için de, hukuka uygun olarak 
yapar.
Denetimini de yine mahkeme yapar.
Adı ha Anayasa Mahkemesi olmuş, ha başka bir 
ad konmuş ne fark eder ki!
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"Belediye Başkanhğ. Futbol Turnuvası" dün oynanan final maçlanyla »ona erdi. .

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2004-2005 Öğretim 
yılı Okullar.arası 
Yıldızlar "Belediye 
Başkanlığı Futbol 
Turnuvası" dün 
oynanan final 
maçlarıyla sona 
erdi.
İlçe Atatürk stadın
da oynanan maçları 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
adayı Recai Karal, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'de 
ilgiyle izlediler.
İlçe Milli Eğitim

Baygül'de yaptığı 
konuşmada, öğren
cileri spor yaparken 
görmekten mutlu 
olduğunu belirterek 
"Sizlere daha iyi 
spor alanları yarat
mak 
mecburiyetindeyiz. 
Bu bizlerin görev
idir. Centilmence 
mücadele eden tüm 
okulları kutluyorum" 
dedi.
ŞEHİT CEMAL 
ÜÇÜNCÜ OLDU 
Günün ilk maçında 
üçüncülük için 
sahaya çıkan Şehit 
Cemal İlköğretim ile

müdürü Mehmet 
Ercümen, öğren- ( 
çilere yönelik yap
tığı konuşmada, 20 
Mayıs'ta yine ilçe 
stadında düzen
lenecek olan 
Karakucak müs
abakalarına tüm 
öğrencileri davet 
etti. Ercümen, 
"Kayıkhane 
semtinde yapılacak 
sokak basketbolü 
için halkımızı orada 
görmek istiyoruz" 
dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
öğrencileri sevinçli 
görmenin hayatta en 
güzel an olduğunu 
belirterek 
"Spor hayatımıza 
yön veren işlerden 
birisi. Sizlerin ilgi ve 
alakasını görmek 
bizi sevindiriyor. 
Bu tür faaliyetler 
artık işimizin ilk 
sırasını alacaktır" 
şeklinde konuştu.

| Kaymakam

Şehit Etem İlköğre
tim takımları arasın
daki zorlu müsaba
ka golsüz bitti. 
Uzatmaların ikinci 
yarısında takım kap
tanı Caner'in ayağın
dan kazandığı golle 
rakibini 1-0 yenen 
Şehit Cemal, turnu
vanın üçüncülüğünü 
kazandı.
KUPA 11 EYLÜL'ÜN 
Günün şampiyonluk 
maçında 11 Eylül 
İlköğretim ile TSO 
Gazi İlköğretim karşı 
karşıya geldiler. 
Zevkli ve heyecanlı 
geçen maçın ilk 
yarısında iki tarafta 
gol kaydına muvaf
fak olamadı. İkinci 
yarıya şampiyon 
olabilmek için 
sahaya çıkan iki 

‘ tarafta ortaya güzel 
futbol koyarak 
tribünlerden büyük 
alkış aldılar.
Kazanılan penaltıyı 
gole çeviren 
11 Eylül kaptanı

Şampiyon 11 Eylül’e Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından forma
Hakan maçın sonu
cunu belirlerken 
okulunu da turnuva
da şampiyonluğa 
taşıdı.
Maçtan sonra 
düzenlenen törende 
üçüncü olan Şehit 
Cemal takımı kap
tanı Caner, Okul 
Müdür yardımcısı 
Adnan Uluğ ile bir
likte kupasını 
Kaymakam adayı 
Recai Karal'dan 
aldı.Şampiyonluğu 
kaçırarak turnuvada 
ikinci olan 
TSO Gazi İlköğretim 
okulu kaptanı Caner, 
okul müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
ile birlikte 
kupasını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'tan aldı.
EN BÜYÜK 
11 EYLÜL 
Belediye Başkanlığı 
kupasında birinci 
olan 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu takımında 
zafer yaşanırken 
Okul Müdürü 
Mehmet Duman 
ile birlikte takım 
kaptanı Hakan 
şampiyonluk 
kupasını Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
elinden alarak 
şampiyonluğun 
tadını 
çıkardılar.

------------

^TTiiKHi0 Gazi İlköğretim Okuluna’a !
ı Belediyt Başkanı Mehmet Turgut verdi. &



11 Mayıs 2005 Çarşamba
G3öffiS3 Sayfa 5

10-16 Mayıs Sakatlar Haftası nedeniyle AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gencay Yılmaz basın açıklaması yaptı.

'Sakatlara her alanda yardımcı olmalıyız
Seyfettin Şekersöz
10-16 Mayıs 
Sakatlar Haftası 
nedeniyle yazılı 
açıklama yapan 
AKP İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
"Sakatlara sadece 
yılda bir hafta 
ilgilenme yerine 
onlardan tüm yıl 
boyunca ilgimizi ve 
yardımımızı esirge
memeliyiz" dedi. 
Özürlü insanların 
maddi ve manevi 
bakımdan ilgi ve 
yakınlık bekledik
lerini ifade 
eden Yılmaz, 
"Böylece insanlara 
her konuda yardım 
etmek, toplumsal bir 
görev olduğu 
kadar, insan 
olmanın da 
gereğidir" dedi.

Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO)’nun 
öncülüğünde 1966 
yılında başlatılan 
Sakatlar Haftası 
nedeniyle ülkemizde 
de özürlü vatan
daşlara yardım 
etmek için dernek 
ve vakıfların kurul
duğuna işaret eden 
Yılmaz, "Devlet ve 
yardımseverlerin 
katkılarıyla özür
lülere yönelik özel 
okullar açılmaktadır. 
Bizlerde özürlü 
vatandaşlarımıza 
elimizden gelen 
her türlü yardımı 
yaparak onların 
eksikliklerini gider
erek mutlu yaşam
larını sağlamalıyız. 
AK Parti teşkilatı 
olarak özürlülerin 
hep yanında olduk 
olacağız da. Bu

anlamda hüküme
timizin güzel çalış
maları vardır.
Hükümetimiz, özür
lülüğün önlenmesi, 
özürlülerin sağlık, 
eğitim, rehabilitasy
on, istihdam, bakım 
ve sosyal güven
liğine ilişkin sorun
larının çözümüyle 
her bakımdan 
gelişmelerini ve 
önlerindeki engelleri 
kaldırmayı sağlaya
cak tedbirleri alarak 
topluma hem 
katılımlarını sağla
mak ve bu hizmet
lerin koordinasyonu 
için gerekli düzen
lemeleri yapmak 
amacıyla
TBMM Başkanlığına 
Özürlüler hakkında 
kanun hükmünde 
kararnamelerde 
değişiklik 

yapılmasına ilişkin 
kanun tasarının 
gönderdi. Özürlüler
le gili Maliye, Sağlık, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı ve 
Devlet Personel 
Başkanlığı müşterek 
yönetmelikler 
hazırlayarak toplum
la barışık olmaları 
sağlandı.
Sakatlara sadece 
yılda bir hafta 
ilgilenme yerine 
onlardan tüm yıl 
boyunca ilgimizi 
ve yardımımızı 
esirgememeliyiz. 
Ulus olarak onların 
acı ve zorluklarını 
yenmek bizim göre
vimizdir. Dünyada 
ülkeler bazında 
sakat sayımızda 
ilk sıralardayız.

Bu büyük toplumsal 
soruna gerçekçi 
gözle bakmak, 
sakatlarımızı işe 
yaramaz diyerek 
toplum dışına 
itmek yerine onların 
güç ve yetenek
lerinden faydalan
malıyız. Sakatlara 
her alanda yardımcı 

olunmalı. Ve toplum 
bu konuda eği
tilmeli, özellikle 
anne-babaların, 
çocukların uğraya
cağı muhtemel 
sakatlıklara 
karşı aydınlatılmalı, 
çağımızın insani 
ihtiyaçlarından 
biridir." dedi.

HAÇİN *
Yazan : Zebercet COŞKUN

O da gezici başkatip. Çokluk beraber 
çıkarlar Haçin’den at üstünde... O bir yana, 
öteki bir yana çeker gider... Zahit ağabey en 
az gösterişli olanı. Zahit ağabey en az gös
terişin olanı. Kara kaş, kara göz, esmer, 
zayıf... Boyu da İsmail ağabeyimden kısa. 
Babamın mektebinde mualimdir Zahit 
ağabey. O da Adana’da mekteplere gitmiş, 
hem de bitirmiş. Hacızade Ali efendi derler. 
Haçin’in en zenginidir, onun oğlu olur Zahit 
ağabey. Evlerinin, mallarının, bağının, gül 
bahçelerinin sayısı belli 
değildir.Mahzeninde gömülü küplerle altını 
olduğunu söylerler.

Çatak deresiyle Bostanlık çayının bir
birine karıştığı yendeki küçük taş köprüyü 
geçtiler. Hamurcu gediği hemen karşıda. 
Yeşil çamların, yapraksız dikenlerin önünde 
mavi kaya dimdik bakıyor çevreye. Kimi 
yerde akpar, kimi yerde kurşuniye dönmüş 
rengi, tepede gök mavisi, dipte kara ve 
ıslak. Damla damla yaş akıyor her yanın
dan.

- Geliyorlar!... diye bağırdı biri, kayanın 
dibine vardıklarında.

- Kimler ulan?
- Bakın! Bakın!... Kazan yoluna!...
Gerçekten gelenler var. Uzaktalardı, seçi

lmiyorlardı. Yavaş yavaş yakınlaştılar. 
Atalar, eşekler, arabalar. At üstünde çuval
lar var, torbalar var, çocuklar var. Arabalar 

eski, tekerlekler çamur içinde. 
Yaklaşıyorlar... Başı örtüyle sımsıkı bağlı bir 
genç bir kız görünüyor en başta. Bir elini 
paltosunun cecbine sokmuş, palto eski 
püskü, ağarık. Öteki elinde kahn bir sopa. 
Baston gibi yere bastırıyor sopayı 
yürürken.

Gözlerini kısmış, dişleri görünüyor. 
Gülüyor mu , ağlıyor mu belli değil. Arkada 
kara mantolu, başı kukelatah bir kadın. 
Kukelatasının yanlarından ağarmış saçları 
diken diken fışkırmış. Kucağında bir küçük 
çocuk. Kadının yüzü yerde, beli bükük. 
Yanında bir başka kadın, onun elinde de 
kalın bir sopa, ayağında çamurlu çizmeler. 
Hemen arkalarında cılız bir atın çektiği 
yatak, yorgan yığılı eski araba... Herşey pis, 
her şey eski...

- Tepeye çıkıp kayanın ardına saklanak!
- Neden o?
- Görmesinler bizi!
- Öyle ya! Belki bir kötülük ederler. 

Görmüyon mu, ucu bucağı belli değil. Başı 
var sonu yok. Biz topu topu kaç kişiyik!

- Hadi bel Sıkıysa etsinler kötülük.
Kayanın ardındaki tepeye tırmandılar. 

Gizli gizli bakıyorlar kayaların, çalılıkların 
arkalarından.

- Yavu bunlar Ermeni değil!
- Ermeni değil de ne?
Görmüyon mu ulan! Abdallar bunlar... 

Bizim Ermeniler böyle miydi? Giderken 
görmedini miydi?

- Abdalların atı eşeği olur mu ola?
- Olur elbetl Develeri bile olur!...Yazın 

göçerken görmedin mi?
- Şimdi yaz değili!
At üstünde baş örttülü bir kadın var 

şimdi tam kayanın dibinde. Kirli, ağarık, 
pamuklu bir hırka, ayağında altları delik, 
kaba kunduralar... Atın iki yanında iki küfe. 
Küfelerde çocuk başları... Tangur, tungur 
sesler geliyor at yürüdükçe...

-Bedros amcalar, diye fısıldadı Faik.
- Sus! Ses etme! Görmesinler bizi!..
Zayıf bir adam var yolun üzerinde, vurdu 

Avurdua çökmüş, gözleri fırlamış dışarı 
zayıflıktan, rengi sarı... Saçaları kısacık, 
dimdik, pantalonunnun dizleri parçalanmış. 
Çamur içinde her yanı... Ardında bir eşek; 
yatak, yorgan yüklü. Hamurcu Gediği’nin 
oraya vardılar. Durdu Bedros Kuzuyan... 
Karısı bir çığlık attı.

Tüm alıcılığıyla karşılarında Haçin. Set 
set, dizi dizi evler ak badanalı. Kızıl 
kiremitler, sütunlu balkaonlar. Erikler çiçek 
açmış, toprak mis gibi kokuyor. Dört yıl 
önceki gibi... Dört yıl... Dörtö koca yıl 
gurbet ellerde... Göğün mavisi başka olur 
Haçin’de , toprağın yeşili hiçbir yerdekine 
benzemez. Bahar gelmi mi gül kokuları 
dalga dalga yayılır. Haçin’in gül yağı, 
Haçin’in şarabı Paris’e dek yayılmış ünü... 
Haçin... Ah, Haçin! Cennet Haçin...Havası 
nerede... Yeşil Haçin... Bolluk orada, 
bereket orada...

Bedros Kuzuyan yere diz çöktü. Toprağı 
öptü. Ayağa kalktı ıslak kayayı öptü. Döndü 
ardına, ellerini, kollarını salladı. Çağırmaya 
başladılar hep birden. Sesleri gökleri tuttu.

- İyi ki saklamıştık!.. Görmüyon mu 
kudurmuş herifleri...

Paralarlardı bizi vallal.. Nasıl hura tepi 
yorlar, görmüyon mu?

DEVAMI YARIN
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‘Hiçbir süreç üzerinde 
anlaşmaya varamadık’
Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi lideri 
Tasos 
Papadopulos, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan ile 
Moskova'da yaptık
ları üçlü 
görüşmede, "hiçbir 
süreç üzerinde 
anlaşmaya var
madıklarım" söyle
di.Papadopulos, 
Başbakan 
Erdoğan'ın açıkla
malarını "abartılı" 
olarak değerlendir- 
di. Tasos 
Papadopulos, 
"Türkiye Başbakanı 
Erdoğan 
görüşmede, 'çık
mazın hiç kimseye 
bir yardımının 
dokunmadığını ve 
ilerlemenin bir yol
unun bulunması 
gerektiğini' ifade 
etti, bu görüşe 
gerek ben, gerek 
BM Genel Sekreteri 
destek verdik" dedi. 
Rum lideri, 
Annan'ın görüşme

den memnun 
kaldığını da belirtti. 
Bu arada, Rum 
Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Sotos 
Zakheos, Kıbrıs 
Rum tarafının 
Annan Plam'nda 
yapılmasını istediği 
değişiklikleri sözlü 
olarak sunmasını 
BM'nin kabul ettiği
ni söyledi. 
Kıbrıs Rum 
radyosu, 
Moskova'daki üçlü 
görüşmenin, 
"Kıbrıs'ta hızlı 
gelişmeler yaşan
ması olasılığını 
yarattığı" değer
lendirmesinde 
bulunurken, 
gazetelerin manşet
ten verdiği haber

lerde, 3 liderin bir 
araya gelmesini 
Rus yetkililerin 
organize ettikleri 
belirtildi.
Moskova'daki üçlü 
görüşme, KKTC 
basınında ise 
"Erdoğan'ın iyim
serliği olarak" 
değerlendirildi. 
Kıbrıs Türk 
medyası, 
"Papadopulos'un 
sonunda muradına 
erdiğini" savundu. 
Kıbrıs Türk 
medyası, 
"Erdoğan'ın Talat'ı 
by-pass ederek 
görüşmemesi 
gerektiği" 
görüşünü haber
lerinde ön plana 
çıkardı.

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

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Kordonda Kelepir 2+1 kaloriferli 
ve asansörlü, deniz manzaralı 

1OO m3 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

İran’da seçime
■jgen sayım

İran'daki cumhur
başkanlığı seçimine 
38 gün kala, bu 
sabah adayların 
resmen başvuru 
sürelerinin başla
masıyla seçim süre
ci yeni bir aşamaya 
girdi. Yerel saate 
göre saat 08:00'den 
itibaren başlayan 
kayıt işlemleri, 
bugün saat 16:00'da 
sona erecek; ancak 
adaylar, 5 gün 
içinde İran İçişleri 
Bakanlığı'na res
men başvuruda 
bulunabilecek. İran 
yasalarına göre, 
başvuranların 
dosyalarının 5. 
günün sonunda bir 
filtre görevi yapan 
İran Anayasayı 
Koruyucular 
Konseyi'ne gitmesi 
ve konseyin de

seçimlere katıla- 
bilenlerin listesini 7 
gün içerisinde açık
laması gerekiyor. 8. 
Dönem 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde, toplam 
814 adaydan 
sadece 10'u 
Anayasayı 
Koruyucular 
Konseyi filtresinden 
geçmeye 
başarırken, 7.
Dönem 
Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ise 238 
adaydan 4'ü

Konsey'in filtresin
den geçmişti.
Sabah saatlerinden 
itibaren 3'ü kadın 
toplam 65 kişi res
men adaylık başvu
rusunda 
bulunurken, adaylar 
arasında şimdilik 
tanınmış politik 
simaların bulunma
ması dikkat 
çekti.İran'daki 9. 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri 17 
Haziran 2005 tari
hinde yapılacak.

ABD’den biiyiii operasyon
Irak'taki ABD kuvvetleri, Fırat 
nehrinin kuzey bölümündeki 
alanda direnişçilere karşı 
operasyon yapıyor. Suriye 
sınırına yakın bölgedeki 
"Matador Operasyonu"nda bin 
asker görev yapıyor.
ABD askeri sözcüsü, operasy
onun, El Anbar eyaletinden 
ülkenin kuzeybatısına kadar 
olan bölgeyi kapsadığını söyle
di. Bunun, ABD'nin bu sene 
yaptığı en büyük operasyon 
olduğu bildirildi.
Askeri açıklamada, deniz 
piyadelerinin nehrin güney

tarafından kuzey tarafına 
geçtikleri ve 48 saattir Cezire 
çölünde operasyonlar gerçek
leştirdikleri kaydedildi. 
Operasyonda, yabancı 
savaşçıların hedef alındıkları 
ifade edildi. Savaşçıların, 
saldırıları için silah ve mühim
matı bu bölgeden temin ettik
leri de belirtildi.
ABD Ordusu, dün operasyonda 
75 Iraklı ve yabancı 
direnişçinin öldürüldüğünü 
açıkladı. Bugünkü ölü 
sayısı ya da ABD'nin kayıpları 
ise bilinmiyor.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Miiraccaat Tel: 513 96 83
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Polislik başvuraları 
11 Mayıs’ta başlıyor Nemada 6, taksit

Polis olmak isteyen 
üniversite mezun
larının, 11 Mayıs'tan 
itibaren il emniyet 
müdürlüklerine 
başvurabileceği 
bildirildi.
Malatya Emniyet 

.Müdürlüğü tarafından 
konuyla ilgili yapılan 
yazılı açıklamada, 

•"Emniyet Teşkilatı'nın 
polis memuru ihtiy
acını karşılamak 
üzere 2005 yılı içinde 
erkek bin 900, bayan 
100 olmak üzere 
toplam 2 bin polis

Doktorlara mecburi hizmet
| Doğu ve
• Güneydoğu'ya dok- 
j tor görevlendirmek- 
n te zorlanan 

hükümet, "mecburi 
Jıizmet" uygula
masını yeniden gün
demine aldı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla mecburi 
hizmet uygulaması
na önümüzdeki 
günlerde yeniden 
geçilecek.
Hükümet, iktidara 
gelir gelmez 
kaldırdığı "mecburi 
hizmet" uygula
masında geri adım 
attı. Doğu ve 
Güneydoğu'da 
görevlendirilecek 
doktor bulmakta 
güçlük çeken 
hükümet, rotasyon 
ve sözleşmeli per- 

' sonel uygulamasın
dan da istediği 
sonucu alamayınca, 
eski uygulamaya 

ı yeniden dönme 
kararı aldı. Buna 
göre, "mecburi 
hizmet" yeniden 
gündeme getirile
cek. Doktorların 
adeta korkusu 
haline gelen 
mecburi hizmet 
uygulamasına 
Başbakan Erdoğan 
da onay verdi. 
Erdoğan'ın talimatı 
doğrultusunda 
Sağlık Bakanlığı, 
önümüzdeki hafta
larda bir yasa 
değişikliği hazırlay

memuru adayı 6 aylık 
polis meslek 
eğitimine alınacaktır. 
Adaylar, 11-20 Mayıs 
2005 tarihleri arasın
da il emniyet müdür
lükleri eğitim şube 
müdürlüklerine iste

acak. Buna göre ilk 
kez doktor olarak 
atananlar, Doğu ve 
Güneydoğu'da en 
az 3 yıl mecburi 
hizmet yapmak 
zorunda kalacak. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında dün 
gece geç saatlere 
kadar devam eden 
AK Parti Merkez 
Yürütme Kurulu 
(MYK) toplantısına 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ da 
katıldı. Akdağ, kurul 
üyelerine yaklaşık 1 
saat boyunca 
bakanlığının icraat
larına ilişkin brifing 
verdi. Bakan Akdağ, 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu'ya dok
tor göndermekte 
güçlük çektiklerini 
söyledi. Bu sorunu 
aşmak için önce 
rotasyon sistemi 
getirdiklerini, ancak 
bu uygulamadan da 
istenilen sonucu 
elde edemedik
lerinden yakınan 
Akdağ, daha sonra 
getirilen sözleşmeli 
personel uygula
masında da benzer 
sorunlarla 

nilen belgelerle 
başvurabilecek" 
denildi.
Başvuruyla ilgili iste 
nilen belgeler, il ve 
ilçe emniyet müdür
lüklerinden öğre
nilebilecek.

karşılaştıklarını vur
guladı. Doğu ve 
Güneydoğu için 
doktor sorununu 
çözmek için 
mecburi hizmet 
uygulamasının 
yeniden gündeme 
taşınabileceğini 
anlatan Bakan 
Akdağ, Başbakan 
Erdoğan'ın da 
görüşünü sordu. 
Başbakan Erdoğan, 
sorunun giderilmesi 
ve mecburi hizmet 
uygulamasına geri 
dönülmesi için bir 
an önce çalışma 
başlatılmasını iste
di. Başbakan 
Erdoğan'ın tali
matıyla önümüzdeki 
haftalarda mecburi 
hizmet uygula
masının yeniden 
gündeme getirilme
si kararlaştırıldı. 
Hükümet, yasa 
değişikliğini hazırla
yarak Meclis gün
demine taşıyacak. 
Yapılan yeni düzen
lemeyle, ilk kez dok
tor olarak atananlar 
Güneydoğu ve 
Doğu'da en az 
3 yıl mecburi hizmet 
yapmak zorunda 
kalacak.

Haziran ayında 
yapılması beklenen 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 6. taksit 
nema ödemeleri 
için toplu başvuru
lar, yarından 
itibaren Ziraat 
Bankası'na yapıla
cak.
Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil 
numarası ve elek
tronik posta adresi 
uzantıları Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı ilköğretim, 
lise ve dengi 
okullar için 
"k12.tr", yüksek 
öğretim kurumlan 
için "edu.tr", özel 
işyerleri için 
"com.tr", genel ve

ŞENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
* Sakana Misina Ağları

İP Ağ
* Fanya 
v Mantar, kurşun 
✓ İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri 
Kürek 

s Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

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

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

katma bütçeli kuru
luşlar için "gov.tr", 
askeri birlikler için 
"mil.tr", emniyet 
teşkilatı için 
"pol.tr" ve 
belediyeler için 
"bel.tr" olan özel 
kuruluşlar ile kamu 
kurum ve kuru
luşları personeli, 6. 
taksit nema 
ödemelerini "işyer

leri aracılığıyla" 
alabilecek. 
Önceki taksit 
ödemelerinde 
olduğu gibi, kurum 
ve işyeri aracılığıy
la talepte bulunan 
hak sahiplerinin 
ödemeleri, 6. taksit 
ödemelerinin 
başlamasını tak
iben "en geç 3 gün 
içinde" yapılacak.
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M‘liiin ııtııliiıd Mili iejilii'
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin 
(AİHM), terör örgütü 
elebaşı Abdullah 
Öcalan'la ilgili olarak 
vereceği yeniden 
yargılama kararını 
Türkiye'nin aynen 
uygulaması zorunlu
luğu olmadığını 
belirterek, Avrupa 
İnsan Haklan 
Sözleşmesi'nde 
(AİHS) konuyla ilgili 
hüküm bulunduğunu 
söyledi. Baykal, 
"Yeniden yargılama 
kararı 70 milyon 
insanı kırar, döker, 
rencide eder" dedi. 
Baykal, Er-Demir'in 
özelleştirmesi 
konusunda kendisini 
eleştiren Başbakan 
Erdoğan'ı da açık 
oturuma davet 
ederek, "Er-Demir'in 
özelleştirilmesine 
değil, yabancılara 
satışına karşıyız. Bu 
ideolojik kavga değil. 
Er-Demir konusunda 

kendisini açık oturu
ma çağırıyorum. Er- 
Demir'e ideolojik 
bağnazlıkla bakıp, 
ideolojik angajmanla 
satmak istiyor" diye 
konuştu. Baykal, 
Erdoğan'a, "ismet 
Paşa'yla uğraşma" 
diye de serzenişte 
bulundu.
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, bugün 
partisinin TBMM'deki 
grup toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
bölücübaşı Ocalan'ın 
tekrar yargılanması
na ilişkin kararın 2 
gün sonra verileceği
ni hatırlatarak, 
hükümetin yeniden 
yargılamayı baştan 
kabul etmesini 
eleştirdi. AİHS'ye 
göre Türkiye'nin 
AİHM nin yeniden 
yargılama kararma 
uymayabileceğini 
ifade eden Baykal, 
"Tekrar yargılayın 
kararını Türkiye'nin 
anlayışla karşılaması 
hiçbir şekilde

mümkün değil, öyle 
bir karar Türkiye'de 
hakka, hukuka, 
insanlığı, adalete en 
ağır darbeyi vurmak 
demektir. AİHM'nin 
böyle kararlarına 
zaman zaman tanık 
oluyoruz. Güney 
Kıbrıs'ta yaşayan bir 
Rum ile ilgili karar 
da vermişti. Ocalan 
hakkında verilen 
hükmün yanlış 
olduğunu ifade 
etmek en yanlış iştir. 
Ortada 30 bin şehit 
var. Öldürülen 
çocuklar, bebekler, 
öğretmenler, yollarda 
basılan konvoylar, 
askerler, güvenlik 
güçleri var. Tüm bun
ların sorumluluğunu 

üstlenen bir insanın 
yargılanmasıyla ilgili 
şu eksik denmesini 
doğal karşılamamızı 
kimse bizden bek
lemesin" dedi.
Terörist elebaşının 
"Evet ben suçluyum" 
dediğine atıf yaparak 
"Özür diliyor" diyen 
Baykal, "Suçlu 
olmadığını göstere
cek tek hukuki delil 
yok. 70 milyonluk 
ülkeye bu işi yanlış 
yaptın, bir daha 
yargıla diyor. Hüküm 
değişecek değil ya, 
niye dert ediyorsunuz 
dememizi bekliyorlar. 
Hayır demiyoruz. Bu 
bizi rencide ediyor. 
Böyle bir şey olmaz" 
diye konuştu.

Erdoğan ■ Bush 
görüşmesi 8 Haziran’da

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
Beyaz Saray'dan 
beklediği randevu 
tarihi sonunda 
netleşti. ABD 
Başkanı George W. 
Bush, Başbakan 
Erdoğan'ı 8 Haziran 
2005 tarihinde 
Beyaz Saray'da ağır
layacak.
Başbakan Erdoğan, 
7-12 Haziran tarih
leri arasında ABD'ye 
kritik bir ziyaret 
gerçekleştirecek. 
İndianapolis Üniver
sitesi Sosyoloji 

bölümünde okuyan 
küçük kızı 
Sümeyye'nin mezu
niyet töreni için 
ABD'ye gitmeye 
hazırlanan 
Başbakan Erdoğan, 
günlerdir beklediği 
randevu tarihini 
sonunda aldı. Beyaz 
Saray ile Dışişleri 
Bakanlığı arasında 
devam eden 
görüşmeler sonun
da ABD Başkanı 
Bush, Başbakan 
Erdoğan'a 8 
Haziran’da randevu 
verdi.

MİLT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Barbaros kardeşime ufak nasihat

Türk Harb-İş, 4 kişilik 
bir ailenin açlık 
sınırının 478.90 YTL, 
yoksulluk sınırının 
ise 1472.41 YTL 
olduğunu bildirdi. 
Türk Harb-İş'in Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
verilerini baz alarak 
yaptığı araştırmaya 
göre, 4 kişilik bir 
ailenin asgari mutfak 
giderlerini kapsayan 
ve "açlık sının" 
olarak da adlandırılan 
tutar, Mart ayında 
533.25 YTL iken, 
geçen ay 478.90 
YTL'ye geriledi.

4 kişilik ailenin 
asgari gıda, giyim, 
sağlık, barınma ve 
eğitim gibi 14 zorunlu 
harcama kalıbı esas 
alınarak hesaplanan 
ve "yoksulluk sının" 
olarak da ifade edilen 
tutar da aynı

dönemde 1517.70 
YTL'den 1472.41 
YTL'ye düştü. 
Araştırmaya göre, 
tek kişinin 
yoksulluk sınırı ise 
geçen ay 
894.69 YTL olarak 
gerçekleşti.

BakBttCafe’de
Kumru yediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için
■ Salon temin edilir.Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 

Tel. (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı 

Anadolu Üniversitesi 
A.Ö.F’den aldığım 

öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Zühal KARACA

Değerli kardeşim 
Barbaros, haddim olmayarak 
sana bir kaç kelimeyle nasi
hatte bulunacağım. Sakın 
bana kızma, zira bana kızsan 
da seninle daima barışık ve 
dost kalacağım!

Dostum, sen kimsin ki yap- 
mıyacağın işlere burnunu 
sokuyorsun?

Sen kimsin ki, 
Gemlikspor’un yönetiminde 
bulunuyorsun ?

Sen kimsin ki, mahalli 
gazetenin birinde sporla ilgili 
yazıyorsun, sen spordan ne 
anlarsın?

Sen, İstanbul’da, Bursa’da, 
Kütahya’da futbol oynamış 
gibi ahkam kesiyorsun? Yok 
falanca takım istemişte, yok 
Bursa’da ahkam keşmişinde!

Sen kimsin ki, Ege 
Bölgesinden seçilen bir kaç 
futbolcudan birisiyle, 
Antalya’da açılan kursa git
tin!
. Sen kimsin ki, bir kaç gün 

önce filanca takımla oynaya
cağız, o takım böyle oynar
mış, tedbirini şöyle almamız, 
şöyle yapmamız gerekir diy
orsun. Sana ne?

Bak kardeşim! Tesis için 
ükalalık yaptın, kişiyle kötü 
oldun. Sana ne tesisten, işte 
saha, işte meydan çıkar 
oynarlar.

Sana ne! oyndığınız futbol 
değil toptur dersin.

Sana ne güzel kardeşim 
herkes kendini beğenir, senin 
elinde diploman var mı? Sen 
bir haftamık kursa gidip 
Gemlik’te söz sahibimi 
oldun?

Kardeşim senin daha ne 
meziyetlerin var, onları sirkaç 
kişi biliyor. Sakın açığa 
çıkartma. Piyasada aranan 
adam olursun.

Sen kim oluyorsun ki 45 
senelik ve onun altında 
çalışan insanın hatalarını 
yazacaksın!

Bak kardeşim sen ipin 
ucunu kaçırdın hiç yokken 
seni kötü durumlara 
düşürdüler. Sakın ipin ucunu 
elinden bırakma. Gelene 
ağam, gidene paşam diye
ceksin ki bu cemiyette 
aranan adam olasın.

Yoksa bir başkaları dev
reye girer ve sana ‘fazla 
ileri gidiyorsun yoksa fena 
olur, ileride görüşürüz’ der.

Al başına 71 yaşından 
sonra iş.

Bak kardeşim sen bir 
by-ps geçirdin. Sıcak havada, 
soğuk havada ne işin var? 
Takımmış, spormuş, 
yok onun ayağı çıkıkmış, 
yok onun kalbi kötüymüş 

sana ne be kardeşim! Yavaş 
yavaş sabrım tükeniyor. Sana 
bu kadar nasihat vereceğim 
genede köşe yazarlığımı 
yapacaksın?

İşte bak yönetimde gün
dem yokken, sen gündemde 
olursun ve sak senin yüzün
den ben vazifemi yapamıyo
rum. Senden hesap sorarım 
diyen senin çok sevdiğin kişi, 
“ben oynanan ve alınan 
dereceden memnunum" 
derse. Takım sonuncu olmuş, 
üçüncü olmuş sana ne be 
kardeşim!

- Hesap seni kötü 
yaparsan sorulur.

Bana sak kimsenin men
faatine dokunma bir koltukta 
iki karpuz taşınır, taşınmaz 
sana ne!

Sorarlarsa bu sene 
Gemlikspor ne yaptı diye? 
Sende sondan ikinci oldu 
dersin olur biter.Hatırla bak 
kardeşim bir yazında bu 
takım küme düşerse hesabını 
kim verecek dediğinde ne 
oldu? Bugün ne olud? 
aralarındaki farkı gör.
Yanında birkişi kalır.

Sana ne kardeşim klübün 
hammallığını yap, klübü kişi
lerin oturabileceği bin mekan 
haline getir. Sana ne!

Bak eski klüb ne güzel 
yerdeydi canı sıkılan yandaki 
bara geçip kafayı çeker, klüp 
lokaline gelip otururdu.

Kayıkhanedeki kulüp 
lokalinde bugün 15-20 kişi 
gene oturuyor. Pinpon ve 
bilardo oynuyorlar. Bunlar 
güzel şeyler ama. Külüp 
açılışında oraya kadar 
gelmeyen, kulüp antranörün- 
den sana ne?

İşler böylede yargılanacak 
ve bir gün evvelde verilen 
kararı sana aften ortaya 
söylenen sözlerle seni yere
cekler.

Komşunun 3 keçisiyle, 
2 tavuğundan sana ne? 
Zülfükare dokunmayacaksın 
bak su üstünde olana birşey 
oluyormu? Acaba az da olsa 
kulağı çekildimi? Hayır...

Senden evvel büyüğüm, 
yadıklarını iyi ezberle, yap
maya çalış, belki bu yaştan 
sonra sana aferin derler.

Köşende yazarken gazete 
sahibini kızdırma o yargıla
madan kapı önüne koyar.

Cumartesi maç varmış, 
sana ne gitme, gazete 
sahibini sorarsa ayağım 
ağrıyordu dersin. 3 maç için 
diyiver.

Herkese mavi boncuk 
dağıtırlar şeninde vardı, ne 
olud. Nazar deydi.

Arif olar anlar,üzülme....
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KADIN - ÇOCUK

Anne adaylarına beslenme tavsiyeleri
Anne adayları, ilk 
aylarda görülen 
bulantı ve kusmaya 
karşı, galeta, grissini, 
peynir ve salatalık 
tüketmeli, çok yağlı, 
baharth, kükürtlü 
yiyeceklerden uzak 
durmalıdır. 
Gebelik öncesi 
vücudun besin ihtiy
acını dengede tutmak, 
aynı zamanda 
bebeğin normal 
büyüme ve gelişmesi
ni sağlamak için de 
önemlidir. Besin 
gereksinimini karşıla
mak, bebeğin gelişi
minin yanı sıra anne 
sağlığı için de önem 
taşır. Artan protein ve 
enerji gereksinimi 
nedeniyle, hele hele 
ağır bir işte çalışılıy
orsa, anne adayının 
ihtiyacı olan besin
lerin karşılanama
ması, zayıflamasına 
neden olur. Gebelik 
döneminde bebekte 
demir ve kalsiyum 
gibi mineraller depo 
edilir. Dolayısıyla 
annenin bu miner
allere gereksinimi 
artar.
Sağlıklı beslenmenin

faydaları
Anne adayı, doğru 
beslenmemesi duru
munda düşük ağırlık
lı doğum, ölü doğum, 
bedensel ve zihinsel 
özürlü doğumlar ve 
düşükler gibi 
tehlikelerle karşı 
karşıya kalır. Kendi 
sağlığında da kansı
zlık, tansiyon prob
lemleri, su tutulumu- 
nun artması, kemik ve 
diş problemleri, 
zayıflama ve aşırı kilo 
alma gibi problemler 
görülür. Sağlıklı bir 
gebelik dönemi 
geçirmek için, normal 
sınırlar içerisinde kilo 
almak, doğum sonrası 
formu korumak için 
dengeli bir beslenme 
alışkanlığı şarttır.
Bu tür dengeli 

beslenme alışkanlığı 
ile gebeliğe has 
şikayetlerde azalma, 
bebeğinizin istenen 
kiloya ulaşması, rahat 
bir doğum ve 
loğusalık dönemi 
geçirmek, doğum 
sonrası sütün yeterli 
ve kaliteli oluşabilme
si, gebelik ve emziklik 
dönemlerinde sık.

görülen demir eksik
liği anemisi gibi 
şikayetlerin azal
masını sağlar.
Normal kilodaki bir 
anne adayının gebelik 
sırasında ortalama 9- 
13 kilogram arasında 
alması uygundur. 
Gebeliğin ilk üç ayın
da kilo aliminin, 0.5-1 
kilogram, son aylarına 
doğru da 1-1.5 kilo
gram arasında olması 
gerekir. Eğer anne 
adayı zayıfsa, bu orta
lama 14-16 kilogram, 
kilolu ise ortalama 5-6 
kilogram olabilir. 
Anne adaylarına 
tavsiyeler 
Düzenli beslenin ve 
yemek saatlerini 
aksatmayın.
Günde en az 15 daki
ka ila yarım saat arası 
yürüyüş yapın.
Yemeklerden sonra 

bir süre dinlenmeyi 
unutmayın.
Özellikle ilk aylarda 
sık görülen bulantı ve 
kusma durumlarında 
galete, grisini, peynir, 
salatalık gibi besinler 
fayda sağlayacağı için 
tüketmeye özen gös
terin. Çok yağlı 
baharatlı, kükürtlü, 
kokulu (lahana, karn
abahar, pırasa, kere
viz gibi) yiyecekler 
bulantı ve kusmayı 
artırabileceği için bu 
besinleri ayrı bir 
yerde pişirin veya 
yemeklere azar azar 
ilave ederek 
hazırlayın.
Makarna, sebze gibi 
yiyecekleri 
haşlandıktan sonra 
suyu dökülmeden 
tüketin.
Hazır gıdalardan 
kaçının (hazır çorba, 

hazır meyva suyu 
vs.).
Doğal besin tüketin. 
Mevsimi olmayan 
sebze ve meyvelerden 
kesinlikle uzak durun. 
Bu dönemlerde sık 
görülen kabızlığın 
önlenmesi için bir 
bardak ılık suyun 
içine bir tatlı kaşığı 
sıvı yağ ilave edip 
için.
Kayısı, erik veya bu 
meyvelerin marmelat
larından tüketin.
Ayrıca bulgur, sebze, 
meyve ve kurubaklag- 
il gibi posalı yiyecek
lerden yiyin.
Meyveleri kabuklarını 
soymadan yemeye 
çalışın.
Salam, sucuk, sosis 
gibi katkı 
maddeleri 
çok bulu
nan yiye
cekleri 
fazla tüket
meyin. 
Mutlaka 
iyotlu tuz 
kullanın.
Ödem, 
preklemsi, 
hipertan
siyon gibi 

problemleriniz varsa 
tuzsuz yiyin.
Bir günde ortalama 3 
su bardağı süt veya 
yoğurt; 3 kibrit kutusu 
peynir, 1 haşlanmış 
yumurta; 3 köfte 
büyüklüğünde et, 
tavuk veya balık; 1 
porsiyon kurubaklagil 
veya pilav makarna; 6 
- 7 ince dilim ekmek;
3 porsiyon sebze 
yemeği; 3-5 porsiy
on meyve yiyin. 
Kilo fazlası varsa 
yağda kızartmalar, 
hamur işleri, ağır 
tatlılardan uzak 
durun. Günde ortala
ma bir silme avuç 
kuru yemiş 
(fındık, fıstık, ceviz) 
tüketin.

Küçüklere ekonomi 
klavuzu

ABD'de yayım
lanan ekonomi 
dergisi Forbes, 
çocuklara para 
kullanmanın 
değerini öğret
menin yollarını 
yazdı. İşte ailelere 
altın öğütler: 
* Çocuklarınıza 
para harcamanın 
limiti olduğunu 
gösterin.

* Haftalık 
harçlığının yak
laşık yüzde 10'unu 
biriktirmesini 
sağlayın.
* Alışverişe birlikte 
çıkın.
* Çocuğunuzu 
part-time bir iş 
bulmaya teşvik 
ederek, vergi 
ödemesini 
sağlayın.

Bebek kokusunu
Baba olsunlar ya 
da olmasınlar, 
erkekler bebek 
kokusunu kadın
lardan çok daha 
iyi algılıyor.
İsveçli bili- 
madamlarına 
göre; erkekleri en 
etkileyen koku da 
yine bebek 
kokusu.
Lund Üniversitesi 
uzmanlarınca, 
ebeveyn olan ve 
olmayan kadın ile 
erkeklere, bebek
lerin giydiği 
tişörtler koklatıldı. 
Araştırmada,

erkekler tişörtleri 
koklayarak bun
ların daha önce 
bebekler tarafın
dan giyildiğini 
hemen anladı. 
Kadınlar ise, 
kendi bebek
lerinin giydiği 
tişörtler için bile, 
"Güzel, temiz 
kokuyor" yoru
munu yaptı.
Uzmanlar, "Bebek 
kokusu, erkek
lerin sakin
leşmelerini sağlıy
or, konsantrasy
onlarını artırıyor" 
diyor.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

1996 Model Ford EscortCLX1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00
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Sağlıklı beslen, uzun yaşa
California Üniver
sitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Roy 
VValford, "120 Yaşı 
Aşmak İçin Diyet" 
adlı yeni kitabında, 
günlük kalori tüketi
mini azaltmak ve 
sağlıklı beslenmek 
sayesinde, uzun yıl
lar iyi yaşamanın 
mümkün olduğunu 
belirtiyor.
California Üniver
sitesi patologların
dan Prof. Dr. Roy 
VValford, 120 yıl 
yaşamak isteyenler 
için özel bir 
diyet geliştirdi. 
1986 yılında, "120 
Yaş Diyeti" adlı bir 
kitap yayınlayan 
VValford, 
"120 Yaşı Aşmak 
İçin Diyet" adlı yeni 
kitabında uzun 
ömrün sırrını 
"sofradan aç kalk
mak" olarak açık-

H... Gelinim olurmusun?- Kata GecesiSİNEMASINDA
BU HAFTA RezJel: 5136406

. ATLAS SAKLANBAÇ ■ GELİBOLU
SINEMAS’NDA

BU HAFTA Rez. Tel: 5120346

ladı. 76 yaşındaki 
profesör kitabında, 
günlük kalori tüketi
mini azaltmak ve 
sağlıklı beslenmek 
sayesinde, Batı 
ülkelerindeki nüfus 
ortalamasını 
50 yaş geçilebile
ceğini iddia etti. 
VValford bu fikre, 
hayvanlar alemini 
inceleyerek 
vardığını da açık
ladı. VValford'a göre, 
ilk 1935 yılında 
Cornell Üniversitesi 
bilim adamlarınca 

yapılan bir araştır
mada sıkı diyete 
tabii tutulan 
farelerin normal 
beslenen kobaylara 
oranla çok daha 
fazla yaşadıkları 
saptandı.
Sonraki yıllarda 

yapılan araştırmalar 
benzer sonuçları 
ortaya koydu ve 
diyet yapan hay
vanlarda kanser, 
damar sertliği ve 
bağışıklık sistemi 
hastalıklarına daha 
az rastlandığını 

belirledi. Sonuçlar 
o kadar umut veri
ciydi ki ABD'de 
"National Institute 
of Aging (Ulusal 
Yaşlanma 
Enstitüsü)" diyetin 
insan organiz
masındaki etkilerini 
incelemek için yılda 
3 milyon dolar har
cıyor. Bu konuda 
öncülerden biri 
olan VVolford 6O'lı 
yıllardan beri hay
vanlar üzerinde 
araştırmalarını 
sürdürüyor. 
Araştırmaların 
sonucunda da aşırı 
beslenmeden 
uzak tutulan hay
vanların daha uzun 
hem de daha iyi 
yaşadıklarını ortaya 
kokuyor. VValford 
kitabında, insan
ların elden ayaktan 
düşecekleri için 
120 yaşına kadar 
yaşamak 
istemediğini ancak 
günlük kalori 
alimini azaltmakla 
hem ömrü uzat
tığını, hem de daha 
sağlıklı ve iyi 
yaşandığını belirtti 
BAĞIŞIKLI 
SİSTEMİ ZAYI
FLAMIYOR 
Diyet ve optimal 
beslenmenin ömrü 
nasıl uzattığı 
konusunda kesin 

bilgi yok, ancak bir 
kaç teori bulunuyor. 
Bir teoriye göre 
diyet serbest 
radikallerin 
hücrelere yaptığı 
zararı azaltabilir, 
kandaki şeker ve 
ensülin miktarını 
azaltabilir veya 
bağışıklık sistemi
nin bozulmasını 
önleyebilir. VValford 
da hayvanlar için 
geçerli olanın mut
laka insanlar için 
de geçerli olmaya
cağını kabul ediyor. 
VValford 1984 yılın
dan beri sağlıklı bir 
beslenme uyguluy
or. Günde 1600 
kalori alıyor, ancak 
açlık hissetmediğini 
söylüyor.
VValford sabahları 
meyve suyu içiyor, 
buğday filizi ve 
meyve yiyor.
Öğle yemeğinde 
kum midyesi çor
bası ve kepekli 
ekmek veya 
sardalyalı sandviç 
yiyor. Akşam 
yemeği ise koca
man bir tabak sala
ta, kepekli ekmek, 
diyet yoğurt ve 
meyveden 
oluşuyor. Prof.
VValford 21. yüzyılın 
daha uzun süre 
yaşayan insanlar 
toplumu olacağını 

iddia ediyor. 
"Ancak" diyor, 
"bunun için daha az 
kalori almalıyız." 
KALORİ SINIRLA- 
MALI 1 GÜNE 
ÖRNEK LİSTE: 
Kahvaltı:
- 3/4 bardak kavrul
muş yulaf ezmesi
- 1 yemek kaşığı 
kavrulmuş buğday
- 1/3 muz
- 1 bardak taze 
sıkılmış portakal 
suyu
- 1 yemek kaşığı 
çekirdeksiz kuru 
üzüm
- 1 fincan yeşil veya 
siyah çay (demli) 
- 2 yemek kaşığı 
yağsız süt (çaya 
katılacak) 
Öğle:
- 2 dilim karışık 
tahıl ekmeği
- 1/3 bardak yağsız 
ton balığı (suyu 
süzülmüş), üzerine 
1 yemek kaşığı 
yağsız salata sosu 
veya yağsız may
onez
- 1/2 olgun kırmızı 
domates
- 2 yaprak marul 
veya kıvırcık salata 
Ara öğün:
- 1 elma (kabuklu) 
Akşam:
- 1 porsiyon makar
na
- 1 bardak yağsız 
süt.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
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 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

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

İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su 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

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ

51312 95 
51316 37
51316 37 
513 88 43
513 22 59 
513 45 46
513 65 00 
514 59 81
513 80 00 
514 88 70
51417 00
613 10 79 
613 30 33

513 14 26

11 MAYIS ÇARŞAMBA 
KAHRAMAN ECZANESİ

Demirsubaşı Mah
Tel: 513 19 13

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2128 
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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Yeni Sosyal 
Güvenlik 
Reformu ile bir
likte memurların 
maaşı %33 ger
ileyecek.
Sosyal Güvenlik 
Reformu’nun 
yasalaşmasıyla, 
SSK-Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
birleşecek. Tek 
emeklilik sistemiyle 
25 yılda %75 
oranında bağlanan 
aylık, 2017’den 
itibaren kademeli 
olarak yüzde 50’ye 
inecek.
Sosyal Güvenlik 
Reformu’nun 
yasalaşmasıyla 
emeklilikte aylık 
bağlama oranı 
kademeli olarak

inecek ve 2017 
yılından itibaren 
yüzde 50’ye düşe
cek. SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli 
Sandığı’nın bir
leştirilerek tek 
emeklilik sistemine 
geçilmesiyle 25 yıl 
hizmeti bulunanlara 
şu anda maaşının 
yüzde 75’i oranında 
emekli aylığı 
bağlanırken, 

2017’de 
maaşlarının 
yüzde 50’si 
emekli 
aylığı olarak 
bağlanacak. 
Yani yüzde 
33 oranında 
daha az 
maaş 
ödenecek.

Aylık bağlama oran
larıyla ilgili düzen
leme, 2006’da 
yürürlüğe girecek. 
2006 sonrası 
Kademeli geçiş 
sürecinde örneğin 
1980’de işe giren ve 
25 yıllık hizmeti 
bulunan bir çalışan, 
yasa yürürlüğe 
girse bile bugün 
emekli olduğunda 
mevcut düzenleme 

üzerinden, yani 
maaşının yüzde 75’i 
oranında emekli 
aylığı alacak. Bu 
uygulama 2006 
sonuna kadar 
emeklilik hakkı 
kazanacaklar için 
geçerli olacak. 
31.12.2006’dan 
sonra emekli olan
lar ise kademeli 
geçiş kapsamına 
alınacağından aylık 
bağlama oranları 
düşmeye 
başlayacak. 
11.1.1987’de işe 
giren bir sigortalı 
yaş şartlarının da 
uyması halinde 25 
yıllık hizmet süresi
ni 31.12.2011’de 
dolduracak. 
Bu emeklinin 

maaşı bağlanırken, 
2006 sonuna kadar 
olan 20 yıllık 
hizmeti mevcut sis
teme göre yüzde 
75 üzerinden 
hesaplanacak.
Son 5 yıllık hizmeti 
ise yeni sistem 
uyarınca belir
lenecek ve aylık 
bağlama oranı 
yüzde 72.5 olacak. 
1996’da işe giren 
bir sigortalı 25 yıllık 
hizmet süresini 
2021 yılında doldu
racak ve yaşı da 
uyuyorsa emeklilik 
hakkı kazanacak. 
Bu sigortalının 
2006 sonuna kadar 
15 yıllık hizmeti şu 
andaki sisteme 
göre, 2006’dan son

raki süre ise yeni 
sisteme göre 
değerlendirilecek. 
Buna göre, bu sig
ortalı emekli aylığı 
olarak maaşının 
yüzde 65’ini alacak. 
2001 yılında işe 
giren ve 25 yıl 
çalışarak 2026’da 
emekli olacak bir 
çalışana ise 
maaşının yüzde 
6O’ı kadar emekli 
aylığı bağlanacak. 
Ballı emeklilik 
sitemi de bitiyor 
Ayrıca kamuda 6 
aylığına üst düzey 
görevde bulunduk
tan sonra emekli 
olarak “ballı 
emeklilik aylığı” 
bağlama dönemi 
de bitiyor.

DAVETİYE SEZONUNU 
BAŞLATTIK 

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...

Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri 

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

Katalog basımı
30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

REGİNA MUTFAK VE BANYO 
SHOVVROOM'UN AÇILIŞINA

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR.

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

Adres: İstiklal Cad. Kafoğlu 1 Apt. No: 52 
(Karsak Cami karşısı) 4

Tel: 513 18 47 J



Geleneksel hale gelen* Gençlik Yürüşü, bu yıl 15 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Gençlik yürüyüşü hazırlıkları başladı
Her yıl Mayıs ayında yapılan Gençlik Haftası bu yıl da 13-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Gençlik 
Haftası içinde yapılan “Gençlik ve Halk Yürüyüşü” ise 15 Mayıs Pazar günü saat 10.oo İskele Meydanı’nda 
başlayıp, İlçe Atatürk Stadında sona erecek.Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de

GEMİ İK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

12 Mayıs 2005 Perşembe korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Çalıntı telefonlar 
çalışmayacak..

Cep telefonu hırsızlığının önlemek ve kayıt- 
dışının önüne geçmek için hazırlanan yasa 
tasarısın TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. 
Komisyonda yapılan konuşmalarda, 2. el 
cep telefonu satışının kayıt altında yapama
masından kapkaç, hırtsızlık ve kaçakçılığın 
arttığı belirtilerek, 35 milyon cep telefonun 
12 milyonun kayıt dışı olduğu açıklandı.

Haberi sayfa 7’de

Küçük Kumla Haydariye yolunun keskin virajları düzeltildi, yol güvenli hale geliyor.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cep telefonları

Küçük Kumla ile Haydariye Köyü arasındaki köy yolu
nun bozuk olan bölümlerinin genişletme çalışmaları İl 
Özel İdaresi tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık 5 kilome
trelik yol bitmek noktasına geldi. Bu arada genişletme 
sırasında 500 yakın zeytin ağacının kesildiğini söyleyen 
vatandaşlar, durumdan şikayetçiler.

Teknolojideki yenilikler dünyamızda çığır 
açtı.

Bilgisayarın geliştirilmesi, kullanım alan
larını çoğalttı.

Bilgisayarlar yaşamın vazgeçilmez en 
önemli öğeleri halini aldı.

Bili Gates’in buluşları, bu aygıtın kullanım 
alanını büyüttü.

Bilgisayar kadar günlük yaşamımızı et 
kileyen bir yeni aygıtta cep telefonudur.

Bilgisayar adeta cep telefonunun içine 
girdi.

Bu sihirli alet, bizim gibi geri bırakılmış 
topiumlarada büyük bir pazar buldu.

Yemeğe ekmek bulamayanların bile artık 
cep telefonu var.

Cep telefonu çocuk çocuğun oyuncağı oldu 
adeta..

Bu büyük bir pazar demektir.
Cep telefonu sektöründe milyar dolarlar 

dönüyor.
Bugünkü gazetemizde okuyacağınız gibi, 

ülkemizde kullanılan 35 milyon cep telefo
nunun 12 milyonunun kayıtdışı olduğu belir
tiliyor.

Bu kayıtdışılık, ikinci el piyasasını doğuru 
yor. Bu da hırsızlığı, kapkaççılığı besliyor...

Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu’nda hazırlanan bir yasa tasarısı 
kabul edilmiş.

Bu tasan ile çalıntı telefonlar, bildirilmesin
den sonra çalışmayacak, kilitlenecek.
0 zaman hırsızlıklar belki önlenir.

Haydariye Köyü 
Muhtarlığının başvurusu 
sonucu, 2005 yılı İl Özel 
İdaresi hizmet programına 
alınan, “Yol Genişletme ve 
Düzeltme” çalışmaları 
sürdürülüyor.
Haydariye Yolunun tehlikeli 
keskin virajları genişletildi. 
Tehlike ortadan kaldırıldı.
Ancak, bazı zeytinlik sahip
leri, ağaçlarının izinsiz 
kesilmesinden şikayetçi 
oldular.
Kadri GÜLER’in haberi sayfa 3’de

tolı spor Salonu inşaatı başlıyor
Yaklaşık bir yıldan 
bu yana ödenek 
yokluğu nedeniyle 
çalışmalarına ara 
verilen Kapalı 
Spor Salonunda 
yeniden çalış
malara önümüzde

ki günlerde 
başlanacağı 
öğrenildi.
Bu işi için 2005 
yılı bütçesinden 
800 bin YTL 
ödenek ayrıldı 
Haberi sayfa 4’de

KPŞŞ 
başvuru 

formları geldi 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavlarının 
başvuru formları 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne geldi. 
Formlar 11-18 Mayıs 
günleri arasında 
dağıtılacak.

Haberi say. 5’de

19 Mayış 
provaları 
başladı

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramı 
için yapılacak 
gösterilerin 
provaları İlçe 
stadında başladı.

Haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan Çetinkaya

Buluşma

Garbın afakini sarmış çelik zırhlı duvar..
Ne hallere düştük.
Giyimi kuşamı düzgün.
Gözleri de ışıl ışıl.
Yaşı da 50'yi geride bırakmış.
Adam belli ki umur görmüş.
Çöp kovalarında geri dönüşebilir atıkları 

arıyor.
Kağıt, metal, plastik gibi..
O'na dün sabah yürüyüş yaparken rast

ladım.
Saat sabahın 06,30'unda..
Yürüyüş deyince spor ulusal gelişmenin 

önemli itici güçlerinden..
Aynı eğitim gibi,kültür sanat gibi..
Bizim Gemlik Belediye Başkanı da 

sporla ilgili..
Dünkü gazetede sporculara kupa 

verirken fotoğrafını gördüm.
Bildiğim kadarıyla bir ara Gemlik 

Spor'un başkanlığını da yapmıştı..
Demek ki sporu seviyor.
O halde Gemlik'te halkın spor yapabile

ceği alanlar yaratabilir.
İki kordonun dışında..
Hani bir ara düşünüyordu ya..

' Suni İpek Fabrikası'nın yerinin üniver
siteye devrinin düşünüldüğü sıralarda 
muhalefet ederken..

Orayı rekreasyon alanı yapacağım diy
ordu.

Rekreasyon da ne demekse..
Ama sanıyorum içinde spor da vardır.
Artık orası kültür ve aydınlanma ocağı 

olan üniversiteye devredildi.Onun için yeni 
alanlar yaratılabilir.Kasalar da dolu ya..

Sahi üniversite ne durumda acaba..Diye 
merak ettim.

Araştırdım.
Önümüzdeki öğretim dönemine yetiştir

ilecekmiş.
En azından iki meslek yüksek okulu, biri 

bitkisel üretim, diğeri dış ticaret alanında 
eğitim vermek üzere 2005-2006 akademik 
yılında öğrenci alacak.

Hukuk Fakültesi için de girişimler vardı 
ama..

Galiba Milli Eğitim'le Üniversite arasın
da bir paylaşım sorunu yaşanıyormuş.

Selofan fabrikasının olduğu yeri de Milli 
Eğitim istiyormuş.

25 dönümlük alan yetmiyormuş gibi..
Aynı eskiden olduğu gibi..
Yaparım yaptırmam inatlaşması daha 

düşük boyutlarda yeniden nüksetmiş.
Ancak bu kez belediye'nin yerini Milli 

Eğitim almış.
Zaman kayıbı..
Eğitim ayıbı..
Gemlik'te yaşananlar Türkiye için tasar

lanan modelin bir kesiti..
Eğitilmesin.
Kültürel açıdan yozlaşsın.
Spor yapamasın.
‘Sürekli gerilesin.
Çöplükten beslensin.
Dışarıdakilerin istemesine aklım eriyor 

da içeridekilerin bilip bilmeden alet olması
na bir türlü aklım ermiyor.

İçime sindiremiyorum.
Ama işbirlikçiler hazmediyorlar.
Ne mide ama..
Yoksa işkembe mi?

Halk Yürüyüşü’ bu yıl 15 Mayıs Pazar günü saat lO.oo’da İskele 
Meydanı’nda başlayarak İlçe Stadında sona erecek. İlçe Spor Müdürü 
tüm Gemlik halkını yürüyüşe davet etti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
16-22 Mayıs 2005 
tarihleri arasında 
kutlanan Gençlik 
Haftası nedeniyle 
Gençlik ve Halk 
yürüyüşü 
düzenlendi.
İlçe Spor 
Müdürlüğü 
tarafından düzen
lenen yürüyüş 
Pazar günü saat 
10.00 da iskele 
meydanından 
başlayarak ilçe 
stadında sona 
erecek.
"Yurtta birlik 
dünyada barış 
için" sloganıyla 
Atatürk'ü anma 
gençlik ve halk 
yürüyüşünde 
buluşmak üzere 
tüm ilçe halkına 
çağrı yapıldı.
Yürüyüşün iskele

k Sahibinden Satılık 

2Û0WodeİMazda323Famiiia

Tel: (0.532) 262 00 46

Geçen yıl yapılan Gençlik ve Halk yürüşüşünden görüntü.

meydanından 
başlayarak Emin 
Dalkıran kordonu 
üzerinden dere

boyunu takip 
ederek ilçe stadına 
gelinecek ve bura
da yapılacak çeşitli

etkinliklerle genç
lik haftası ve 
halk yürüyüşü 
sona erecek.

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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Küçük Kumla Haydariye yolunun keskin virajları düzeletildi, yol genişletildi.

Haydariye Köyü yolu genişliyor
Küçük Kumla ile Haydariye Köyü arasındaki köy yolunun bozuk olan bölümlerinin genişletme çalışmaları İl Özel İdaresi 
tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık 5 kilometrelik yol bitmek noktasına geldi. Bu arada genişletme sırasında 500’e yakın zeytin 
ağacının kesildiğini söyleyen vatandaşlar, mülklerinden izinsiz ağaç kesilmesinden dolayı dava açacaklarını söylediler.
KADRİ GÜLER
Küçük Kumla 
Haydariye Köyü 
arasındaki yol 
genişletme çalış
malara devam 
ediyor.
İl Özel İdaresi 
2005 yılı çalışma 
programı içinde 
olan ve çalış
malara geçtiğimiz 
günlerde 
başlayan yol 
çalışmaları 
nedeniyle 
Haydariye 
Köyünden Küçük 
Kumla ovasına 
kadar yollarda 
genişletme çalış
maları hızla 
sürdürülüyor.
İl özel İdaresine 
ait dozer ve grey
derler ile kamyon
lar bir yandan 
yolları genişle
tirken, tehlikeli 
virajları da 
düzeltiyorlar. 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil 
İbrahim Pak, 
çalışmaların pro
gram kamsamın- 
da İl Özel İdaresi 
tarafından 
yürütüldüğünü ve 
Kaymakamlığın 
da kontrolunda 
sürdürüldüğüne

Sevgi Ayaz ve oğulları kendi mülklerinden izin
siz zeytin ağaçları kesilmesine karşı çıktılar.

Küçük kumla ovasından Haydariye Köyü’ne kadar olan 
5 kilometrelik alanda dar olan ve bozuk olan virajlar 

düzeltilerek genişletildi. Çalışmalar kısa sürede bitecek.

dikkat çekerek, 
”- Köyümüzden 
inan odun yüklü 
kamyonlar, yol-, ’ 
ların darlığından 
ve virajların 
keskinliğinden 
tehlikeli anlar 
yaşıyordu.
Yıllardır bu konu
da yaptığımız 
başvurular bu yıl 
sonuçlandı. Çalış
malar bittiğinde 
Haydariye Köyü 

yolu strandart ve 
kullanımı güvenli 
hale gelecek” 
dedi.
AĞAÇ KESİMİNE 
İTİRAZ ETTİLER 
Haydariye Köyü 
yol genişletme 
çalışmaları 
sırasında zeytin 
ağaçlarının kesi- 
lidiğini iddia eden 
Sevgi Ayaz ve 
çocukları, çalışan 
dozerlerin önüne 
geçerek zeytin 
ağaçalarını 
kestirmemek 
istediler.
Yol açımında 
kesilen ağaç 
sayısının 500’ü 
geçtiğini 
söyleyen Ayaz, “ 
Bu zeytin 
ağaçları 30 yıl 
önce dikilmiş. 
Biz mahkemeye 
başvurup, tapu 
çıkartıyoruz.
Mahkeme sonuç

landı ve tesçil için 
ilan edildi.
Durumu İlçe 
Tarım 
Müdürlüğüne 
bildirip zeytin 
ağaçlarının kesi
minin izne bağlı 
olduğunu söyle
memesine karşın 
yalnız tesbit yap
tılar ve 119 ağacın 
kesildiğini 
bildirdiler. 
Jandarma ise 500 
yakın ağacın 
kesildiğini rapor 
etti. Devlet, yol 
açarken vatan
daşın malına 
zarar vermemeli” 
dedi.
Küçük Kumla 
Belediye sınırları 
içinde kalan ve 
Kuştaşı mevkii 
olarak 
adlandıralan 
bölgede genillikle 
Haydariye 
Köylüleri makilik-

leri açarak 
zeytinliğe 
dönüştürdüler. 
Hazine arazi
lerinde makilik ve 
çalılık görülen 
yerler bugün 
büyük çoğunluğu 
kaçak açma 
zeytinliklik olarak 
kullanılıyor. 
Sevgi Ayaz, Özel 
İdare ekipleri 
tarafından kendi 
zeytinliklerinin 
kanunsuz 
kesildiği için 
yasal haklarını 
sonuna kadar 
kullanacaklarını 
söyleyerek, ilgili 
ler hakkrnda dava 
açacaklarını 
bildirdiler.

İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 
yol genişletme çalışması sürüyor.

Mertçe *™"TOĞLU

Yurt dışında 500 gün...
Başbakan, Dış İşleri Bakanı,TBMM Başkanı ve 
265 Milletvekili 66 ülkeye gitmişler.
Bu geziler sonucu tam 500 günü yurt dışında 
geçirmişler.
Gitmişler de, ülkeye ne getirmişler?
Hiçi
Bu ülkenin bu kadar lüksü var mı?
İç ve dış borç gırtlakta,
Beylerimiz de dünyayı turlamakta...

■■
■■

■■
■
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Ödenek yokluğu nedeniyle çalışmalara ara verileli kapalı Spor Salonunda çalışmaların önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yaklaşık bir yıldan 
bu yana ödenek 
yokluğu nedeniyle 
çalışmalara ara 
verilen kapalı Spor 
Salonunda çalış
maların 
önümüzdeki gün
lerde başlayacağı 
öğrenildi.
AK Parti Bursa 
Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu'nun 
girişimleriyle 2005 
yatırım programı 
için çıkarılan 800 
bin YTL ödenek ile 
yeniden başlatıla
cak çalışmalarda 
inşaatın kaba 
kısımlarının 
tamamlanacağı 
öğrenildi.
Kapalı salon 
inşaatının etrafın
da oluşturulacak 
dolgu için 
malzeme getir

ilirken önceki gün
den itibaren bazı 
işçilerin çalışmaya 
başladıkları 
görüldü.
11 yıl önce temeli 
atılan ancak çeşitli 
siyasi engeller 
nedeniyle bir türlü 
tamamlanamayan 
Kapalı Spor salo
nunun önceki gün 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Erkek Genç 
takımının 2. ligde 
Bursa birincisi 
olmasıyla ne kadar 
gerekli olduğu bir 
kaz daha ortaya 
çıktı.
ilçedeki okullar 
maçlarını oynaya
madıkları gibi 
antrenman 
yapacak salon
larının da bulun
mayışı Gemlik'teki 
sportif faaliyetleri

Kapalı Spor Salonu etrafında oluşturulacak dolgu için malzeme geldi. İşçiler çalışmaya başladı.
uzun yıllardır geri çıkarılan 800 bin 
plana itmişti. YTL ödeneğin
2005 yılı için salonun bitirilmesi

için yetmeyeceği 
ancak 2006 yılı 
sonlarında

hizmete açılabile
ceği ifade ediliyor.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Emniyet 
Teşkilatının polis 
memuru ihtiyacını 
karşılamak üzere, 
2005 yılı içerisinde 
1900 erkek ve 100 
bayan olmak 
üzere toplam 2 bin 
polis memuru ala
cağı açıklandı. 
Alınacak polis 
memuru aday
larının 6aylık 
meslek eğitimine

tutulacağı 
bildirilirken 
müracaatların 
11-12 Mayıs tar
ihleri arasında İl 
Emniyet 
Müdürlükleri 
Eğitim Şube 
Müdürlüklerine 
yapılacağı duyu
ruldu.
Müracaatların 20
Mayıs 2005 tari
hi saat 17.00 de 
sona ereceği de

belirtilirken form 
dilekçelerin İl 
Emniyet

Müdürlüklerinden 
alınacağı açıklandı

■ bhimkve ।
1KENTGÜETELERİNE'

II

! KÖRFEZ REM!
ı IEL:|U<|MI! ı
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KPSS için başvuru formları İlçe MIHI Eğitim Müdürlüğü'ne geldi

KPSS formları dağıtılıyor
Seyfettin Şekersöz
KPSS için başvuru 
formları İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'ne geldi. 
Formlar dünden 
itibaren başvuruda 
bulunanlara 4 YTL 
karşılığında veril
meye başlandı.
11-18 Mayıs tarihleri 
arasında dağıtımları 
yapılacak formlar, 
doldurulduktan aynı 
tarihler içinde yine 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne teslim 
edilecek.
2005-KPSS'ye 
girmek isteyen 
adaylar, 2005-KPSS 
kılavuzu, başvurma 
belgesi ve soru 
örneklerini içeren 
kitapçıktan oluşan

başvuru evrakını 
4.00 YTL karşılığın
da 11 Mayıs 2005 18 
Mayıs 2005 tarihleri 
arasında ÖSYM'nin 
ve ÖSYM sınav 
merkezi olmayan 
yerlerde İlçe Milli 
Eğitim müdürlük
lerinden temin 
edebilecekler.
Adaylar, başvurma 
belgesini bu 
kılavuzda belirtilen 
kurallara göre 
dolduracaklar,sınav 
ücretinin yatırılması 
için bu kılavuzun 
arka kapağının iç 
yüzünde adı bulu
nan bankaların her. 
hangi birine giderek 
sınavın adını, T.C. 
kimlik numaralarını 
ve ad-soyadlarını

banka yetkilisine 
söyleyecekler, 
sadece Cumartesi 
sabah oturumuna 
gireceklerse 35,00 
YTL'yi, Cumartesi 
sabah oturumuna 
girdikten sonra 
diğer oturumlardan 
en az birine de gire
ceklerse 45,00 
YTL'yi bankaya 
yatırarak karşılığın
da iki nüsha banka 
dekontunu alacak
lar, banka dekontu
nun bir nüshası ile 
başvurma belgesini 
18 Mayıs 2005 
Çarşamba günü 
mesai bitimine 
kadar, başvuru 
evrakını aldıkları 
başvuru bürolarına 
teslim edecekler.

Formlar, başvuruda bulunanlara 
4 YTL karşılığında verilmeye başlandı.

II his provaları telli
Seyfettin Şekersöz saatlerde öğrenci-

SAHİBİNDEN MM OTO

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramı 
için yapılacak 
gösterilerin 
provaları başladı. 
İlçe stadında 
yapılan provalarda 
okulların beden 
eğitimi öğretmen
leri belirli

lerine bayram 
gösterilerinde 
yapacakları 
hareketleri 
öğretiyorlar.
19 Mayıs etkinlik
leri için oluşturu
lan teknik heyet 
çalışmaların 
aksamadan 
yürümesi için

Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri
19 Mayıs provalarında

gayret sarf eder
lerken öğrenciler 
de her hareketi en 
iyi şekilde yapa
bilmek için 
mücadele 
veriyorlar.
19 Mayıs 
Perşembe günü

ilçe stadında saat 
10.00 da başlaya
cak kutlamalara 
tüm ilçe halkının 
her zaman 
olduğu gibi yine 
büyük ilgi 
göstermesi 
bekleniyor.

1996 Model Ford EscortCLK 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00

SATILIK VİLLA
ManastirCumhuriyetMahallesi^de 

Kayıkhane mevkii üstünde 
î katlıtriplex satılık rft 

(0.535) 886 47 74
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Kıbrıs’ta diplomatik 
trafik hızlandı

Moskova’da yapılan 
"üçlü zirve"nin 
ardından Pazartesi 
günü bir Rum yetk
ilisinin BM Genel 
Sekreteri Annan ile 
"istikşafi" bir 
görüşme yapacağı 
belirtilirken BM 
Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Prendergast’ın 
Kıbrıs’ı ziyaret 
etmesi bekleniyor. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Pazartesi günü 
Moskova’da BM 
Genel Sekreteri Kofi 
Annan ile Rum 
Lideri Tasos 
Papadopulos ile 
yaptığı görüşmenin 
ardından gelişmeler 
hızlandı.
Pazartesi günü bir 
Rum yetkilisinin 
Annan ile "istikşafi" 
bir görüşme 
yapacağı, BM Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sir Kieran 
Prendergast’ın ise, 
Kıbrıs’ı ziyaret ede
ceği belirtildi. 
Rum Yönetiminin 
bir temsilcisinin, 
Pazartesi günü New 
York’ta Kofi Annan

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

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 

1ÖO m2 daire

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

ile bir görüşme yap
ması bekleniyor. 
Kıbrıs müzakere 
sürecinin can
landırılmasına yöne
lik bir adım olarak 
değerlendirilen "ön 
görüşme"de Kıbrıs 
konusunda yeni bir 
girişim olasılığı 
üzerinde durulacak. 
Lefkoşa’daki BM 
kaynakları ise, 
görüşmenin 
"istikşafi" niteliğini 
taşıyacağını 
söylediler.
Bu arada, BM 
Sözcüsü Marie 
Okabe, Annan’ın 
Kıbrıs’a bir yetkiliyi 
göndermesi beklen
tisini dile getirirken 
bir soru üzerine de 
bu kişinin Genel 
Sekreter Yardımcısı, 
İngiltere’nin eski 
Ankara Büyükelçisi

UYDU SİSTEMLERİ 

Sir Kieran 
Prendergast 
olmasının bek
lendiğini ifade etti. 
Buna karşın, Türk 
tarafı, Kıbrıs’ta en 
kısa süre içinde 
çözüm bulun
masının önemini 
vurgularken Rum 
tarafının müzak
erelerin yeniden 
başlaması konusun
da hiç bir acelesi 
olmadığı bir kez 
daha ortaya çıktı. 
Nitekim Rum lideri 
Papadopulos, 
Kıbrıs’ta tam müza
kerelere başlan
abilmesi için kate- 
dilecek uzun bir yol 
olduğunu söyledi. 
Kofi Annan, 
7 Haziran’de 
Başbakan Erdoğan 
ile bir görüşme 
yapacak.

“Öcalan konusundaki
tavrımız belli”

Belçika'nın Brüksel 
şehrinde, NATO baş 
karargahında 
yapılan NATO- 
Akdeniz ülkeleri 
toplantısına 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök de 
katıldı.
Toplantı öncesinde 
İhlas Haber Ajansı 
muhabirinin terörist 
başı Abdullah 
Öcalan'ın tekrar 
yargılanmasıyla 
ilgili sorusunu 
cevaplayan 
Orgeneral Özkök, 
"Bu, artık bizim 
değil başkalarının 
işi. Bizim bu 
konudaki görüşler
imiz belli" 
şeklinde konuştu.

Filistin Başbakanı 
Ahmed Kurey, 
Arap dünyasının 
Filistinliler'e, 
İsrail'in işgal 
edilmiş Doğu 
Kudüs'teki kon
trolünü azaltması 
çabalarında destek 
olmadığını söyledi. 
Batı Şeria'nın
Ramallah kentinde 
Dini İşler Bakanlığı 
tarafından organ
ize edilen konfer
ansta konuşan 
Kurey, "Kudüs 
tehlikede ve Arap 
dünyası hiçbir şey 
söylemiyor. Açıkça 
'Yeteri Burası 
durma noktası' 
demiyor. Aşırıcı 
Yahudiler her gün 
Mescid-i Aksa'yı 
istila etme çağrıları

Orgeneral Özkök, 
daha önce Türkiye 
saatiyle 12:00'da 
NATO ile Ukrayna 
arasında yapılan 
toplantıya katıldı. 
NATO baş 
karargahında 
yapılan toplantıya 
Romanya'dan 
General Eugen 
Badalan başkanlık 
etti. Toplantı, 
basına kapalı 
olarak gerçekleştir

yapıyor. Arap 
dünyasından tek 
duyduğumuz, 
açıkça desteğin 
dile getirilmediği 
çekingen sözler" 
şeklinde konuştu. 
Kurey ayrıca, 
İsrail'in, çekilmeyi 
Batı Şeria ve 
Kudüs'teki kon
trolünü 
güçlendirmek için 
kullanmayı planla

ildi.
Türkiye saatiyle 
15.30 sıralarında 
başlayan NATO- 
Akdeniz ülkeleri 
toplantısında, 
Akdeniz 
ülkelerinden 
İsrail, Tunus, 
Fas, ve Ürdün 
temsil ediliyor. 
Orgeneral Özkök, 
13 Mayıs 2005 tari
hinde Türkiye'ye 
dönecek.

masını eleştirerek, 
"Gazze'den Batı 
Şeria'yı daha iyi 
kontrol etmek için 
çekilecekler.
Gazze'deki 20 yer- 
leşkeden 2 bin 
evin tahliye 
edilmesine karşılık, 
İsrail Kudüs'te 3 
bin 500, Batı 
Şeria'da da 4 bin 
ev inşa edecek" 
dedi.
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W sigaraya çözüm HİIb evleme hazırlanın
TEKEL, hem insan 
sağlığını tehdit eden 
hem de Hazine ve 
üretici firmaların 
büyük gelir kaybına 
yol açan sahte ve 
kaçak sigaraya 
karşı harekete geçti. 
Bu kapsamda 
TEKEL, ürettiği 
sigaralara biri optik 
cihazlarla, diğeri de 
çıplak gözle 
görünecek 
ikili hologram 
koymaya 
hazırlanıyor.
TEKEL Genel 
Müdürü Sezai 
Ensari, özellikle 
kaçak ve sahte 
sigaralar nedeniyle 
pazar payı kayı

Cep telefonu hırsı
zlığını önlemek ve 
kayıtdışının önüne 
geçmek amacıyla 
hazırlanan yasa tek
lifi, TBMM 
Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Yasa teklifini bir 
grup milletvekiliyle 
hazırlayan AK Parti 
Muğla Milletvekili 
Orhan Seyfi 
Terzibaşıoğlu, 
komisyonda yaptığı 
konuşmada, cep 
telefonlarının kap- 
kaç, hırsızlık, 
kaçakçılık konusu 
olduğunu ifade 
ederek, 2. el cep 
telefonu satışının 
kayıt altında yapıl
mamasının bu tür 
olaylara zemin 
hazırladığını söyle
di. Terzibaşıoğlu, 
Türkiye'de halen 
kullanılan 35 milyon 
cep telefonundan 12 
milyonun kayıtdışı 
olduğunu belirtti.

plarının yüzde 
10'ları bulduğunu 
belirterek, en azın
dan sahte ve 
kaçak sigarayı 
önleyebilmek 
amacıyla TEKEL'in 
ürettiği sigaraların 
üzerine hologram 
koyulması hazırlık
larına başladıklarını 
söyledi. Bu arada, 
sahte Maltepe veya

Komisyon Başkanı 
Demir de teklif 
yasalaştığında 
kaçak ve hırsızlık 
malı cep telefon
larının kullanım dışı 
kalacağını bildirdi. 
Teklif, sim kart
larının ve abone 
kimlik bilgilerinin 
kopyalanıp çoğaltıl
masına karşı önlem
ler de içeriyor. Bu 
yolla çalınan tele
fonlar, kullanım dışı 
bırakılacak.
Bilgi ve ihbar 
merkezleri oluşturu
lacak
12 milyon kayıtdışı 
telefon 10 milyon 
lira karşılığında 
kayıt altına alınacak. 
Belgesi olmayan

TEKEL 2000 gibi 
sigaraların içinde 
Türk tütünü de 
bulunmuyor. 
Ensari'nin verdiği 
bilgiye göre, sahte 
sigaralarda yapılan 
analizlerde, bunların 
Çin, Hindistan ve 
Türk cumhuriyetler
den gelen en 
kalitesiz tütünlerden 
yapıldığı görüldü.

her kayıt dışı 
cihazın kaydedilme
si için 10 YTL (10 
milyon lira) 
ödenecek. Kayıt 
ücreti, Kurumun 
belirleyeceği yerler 
tarafından tahsil 
edilecek. "Telefon 
Elektronik Kimlik 
Bilgisi(IMEI)" kopy
alanmış 500 bin 
telefonun IMEI 
numaraları 
düzeltilecek. 
Teklif, getirilen 
hükümlere 
uymayanlara, suçun 
niteliğine göre 1 yıl
dan 5 yıla kadar 
hapis ve çeşitli mik
tarlarda para cezası 
öngörüyor.

DİSK'e bağlı 
Emekli-Sen Genel 
Başkanı Veli 
Beysülen, 
emeklilerin aldığı 
maaşların 
Türkiye'de gerçek
leşen açlık 
sınırının bile 
oldukça gerisinde 
olduğunu bildirdi. 
Kızılay Yüksel 
Caddesi'nde bir 
basın açıklaması 
yapan Emekli-Sen 
Genel Başkanı 
Beysülen, ülkede 7 
milyon emeklinin 
olduğunu 
belirterek, yıllardır 
uygulanan 
ekonomik poli
tikalar dolayısıyla 
emeklilerin büyük 
sıkıntılar içinde 
yaşam savaşı 
verdiklerini kaydet
ti.
Hükümetin rakam 
oyunlarıyla açlık 
sınırın altında 
emekli maaşı

ŞENEN iheMatafeıitt
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İpAğ 
Fanya

v Mantar, kurşun
v İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun

. Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

alanın olmadığını 
söylediğini iddia 
eden Beysülen, 
"Son hesapla
malara göre açlık 
sınırı 670 milyon 
liradır. Yani 
aldığımız maaşlar 
bu ülkede gerçek
leşen açlık sınırının 
bile oldukça 
gerisindedir" dedi. 
Beysülen, açlık 
sınırının altında 
olan maaşlarının 
insanca yaşabile
cekleri bir düzeye 
çıkarılmasını istey
erek sağlık sorun
ları için gittikleri 
sağlık kuruluşların
daki sorunların 

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

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

kaldırılması gerek
tiği vurguladı. Maaş 
alırken karşılaştık
ları sorunlarının ve 
banka kuyruk
larının kaldırıl
masın da isteyen 
Beysülen, TÜFE 
alacaklarının 
hemen ödenmesini 
ve 10 yıldır çıkarıl
mayan sendika 
yasasının çıkarıl
masını istedi.
Beysülen, talepleri
ni dile getirmek 
için 14 Mayıs'ta 
İstanbul, Ankara, 
Adana ve Aydın'da 
bölge mitingleri 
yapacaklarını 
kaydetti.
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RTUK yasak gerekçesini açıkladı
*

Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
Başkanı Fatih 
Karaca, "hesabını 
veremeyecekleri 
hiçbir icraatları 
olmadığını" söyledi. 
Karaca, RTÜK'ün 

2002 ve 2003 yılları
na ait hesap ve işlem
lerinin görüşüldüğü 
TBMM KİT 
Komisyonu'nda, 
komisyon üyelerinin, 
kurulun uygulamaları 
ve RTÜK üyeleri 
hakkmdaki iddialara 
ilişkin sorularını 
yanıtladı.
RltJK'ün, milyarlarca 
dolarlık rantın olduğu 
bir sektörle çalıştığını 
vurgulayan Karaca, 
"kendisinin, üst kurul 
üyelerinin ve yetk
ililerin, en küçük bir 
açığı olması halinde 
bile medyada yer ala
bileceğini" ifade etti. 
Karaca, "RTÜK 
çalışanları" imzası ile 
KIT Komisyonu 
üyeleri ve bazı mil
letvekillerine bir 
metin dağıtıldığını, 

bu metinde kurumla 
ilgili çeşitli iddiaların 
yer aldığını 
bildirerek, söz 
konusu iddiaları 
cevaplandırdı.
'Hesabını veremeye

ceğimiz hiçbir 
icraatımız yoktur" 
diyen Karaca, tüm 
icraatlann üst kurul
da görüşülüp karara 
bağlandığını, kurum
da görevli bir 
bekçinin görev 
yerinin değiştir
ilmesinin dahi üst 
kurul kararıyla 
yapıldığını söyledi. 
RTÜK Başkanı 

Karaca, şöyle devam 
etti: "Yazı metnindeki 
ve gazete kupür
lerindeki iddialar, 
Devlet Denetleme 
Kurulu ile 
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu tarafından 
incelendi.
Ayrıca, Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na açılan 
davalar takipsizlik 
karanyla sonuçlandı.

Kapalı kapılar ardın
da bir şey yapmak 
mümkün değil. Üst 
kurulun aldığı karar
lar, yapılan harca
maların hepsi açık. 
Bu iddialar koridor 
dedikodularından 
ibaret. Kurulumuza 
yapılan ithamların 
hepsi incelendi. 
Aldığımız kararlar, 
kimilerini rahatsız 
ediyor. Bu nedenle 
de kurulumuza atfen 
çeşitli iddialarla 
karşılaşıyoruz." 
CHP Yozgat 
Milletvekili Emin 
Koç, "Türk aile 
toplumunu zedeleyen 
yayınlara müdahale 
edilmemesine rağ
men, kablolu yayın 
yapan Digitürk'teki 
bazı erotik yayınların 
kapatılmasının 
gerekçelerini" sordu. 
Karaca, "söz konusu 
4 kanaldaki yayın
ların sanatsal içerikli 
erotizm olmadığı, her 
türlü anormal ilişkiler 
içeren pornografi 
yayın olduğunun

tespit edildiğini" 
bildirdi.
Pomo yayın yapan 
kanallara, yabancı 
kanal olmalan 
nedeniyle hemen 
müdahale edildiğini 
kaydeden Karaca, 
"Şikayet konusu 
yayınlar Türk 
kanalında olunca kısa 
sürede müdahale 
etmemiz söz konusu 
değil.Türk kanalları
na önce uyan, daha 
sonra yayını durdur
ma ve son olarak da 
para cezası uygulaya
biliyoruz.
Ancak yürütmeyi 
durdurma karan ile 
bu tür uygula- 
malanmızı kaldıra- 
biliyorlar" diye 
konuştu.Karaca, 
yayını durdurulan 
yabancı kanallann 
şifreli olduğunu 
ancak, bu kanallann 
standart bir paket 
içinde satışının 
yapıldığını; ulaşımın
da bir engelin söz 
konusu olmadığını 
söyledi.

Sayfa 8

Sezer: AB’ye üyelik 
yolunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, 
Türkiye'nin, 
Avrupa Birliği'ne 
üyelik yolunda, 
sağlam bir istenç 
ve ulusun her 
kesimine yayılmış 
bir uzlaşı içinde, 
kararlılıkla ilerlediğini 
bildirdi. 
Portekiz 
Cumhurbaşkanı 
Jorge Sampaio ve 
eşi, Cumhurbaşkanı 
Sezer ve eşi onuruna 
Ajuda Sarayı'nda 
yemek verdi.Sezer, 
yemekte yaptığı 
konuşmada, dost ve 
bağlaşık Portekiz'in 
17 Aralık 2004'de 
gerçekleştirilen 
Avrupa Birliği 
Doruğu'na giden 
süreçte, Türkiye'ye 
verdiği inançlı ve 
içten desteğin, Türk 
Ulusu'nca "beğeni ve 
şükranla" karşı
landığını kaydetti. 
Türkiye'nin, Avrupa

Birliği'ne üyelik yol
unda sağlam bir 
istenç ve ulusun her 
kesimine yayılmış bir 
uzlaşı içinde, karar
lılıkla ilerlediğini 
ifade eden Sezer, "17 
Aralık Doruğu'na 
giden süreçteki 
değişim ve ilerleme 
anlayışı bugün de 
sürmektedir. Türkiye, 
17 Aralık kararları 
doğrultusunda 
görüşmelerin 
önyargısız biçimde 
yürütülmesini, 
adaylığının hiçbir 
ülkede iç siyasal 
kaygıların aracı 
olarak kullanılma
masını istemekte- 
dir"diye konuştu.

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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Mâliyeden para 
transferlerine inceleme

Maliye Bakanlığı 
bünyesinde görev 
yapan hesap uzman
ları, bankalar ve özel 
finans kurumlarında 
"belli tutarın 
üzerinde" işlemi 
olanlar ile bunlarla iş 
yapan kişi ve kuru
luşları, vergide 
büyüteç altına alıyor. 
Hesap Uzmanları 
Kurulu'nun 2005 yılı 
denetimlerinde bu 
y ilki denetimlerde 
ağırlık, finans kesi
minden geçen işlem
lere verilecek. Bu 
amaçla bankalar ile 
özel finans kurum-

larından belli tutarın 
zerindeki havale, çek 
ve EFT'lerin dökümü 
istendi. Gelen bilgiler 
tek tek birleştirildi ve 
300 bin kişilik bir 
liste oluşturuldu.
Kurul, Gelirler Genel 

Müdürlüğü ile birlikte

bu kişileri 
sınıflandıracak. 
Ardından gerek bu 
kişi ve kuruluşlar 
gerekse bunlarla 
parasal ilişkisi olan 
diğer kişi ve kuru
luşlar, tek tek incele
meye alınacak.

Açlık sınırı 678 YTL
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma ve 
Geliştirme 
Merkezi'nin yapmış 
olduğu 2005 Nisan 
ayına ait asgari 
geçim endeksi 
sonuçları açıklandı. 
DİE'den alınan Nisan 
2005 fiyatlarına göre 
yapılan araştırmada, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 873 
milyon 540 bin liraya 
(873.54 YTL) yüksel
di. 4 kişilik bir

ailenin asgari geçim 
haddi ise 1 milyar 
803 milyon lira 
olarak belirlendi.
Sonuçlar 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
haddinin bir önceki 
aya göre yüzde 1.28 
oranında arttığını 
gösterdi. Çalışan tek 
kişinin açlık sınırı 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 1.43 
oranında artarak, 
678 milyon 150 bin 
liraya ulaştı. Mart

ayında ailenin gıda 
harcamalarında bir 
önceki aya göre 
yüzde 1.35 artış 
görülmüştü.
Türkiye'de
4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
toplamı 2005 Mart 
ayında 686 milyon 
560 bin lira iken 
2005 yılı Nisan 
ayında
666 milyon liraya 
yükseldi.

BakBiiCafe’de 
Kumru yediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş)

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir.Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Önceki gün İlköğretim 
okulları Belediye Başkanlığı 
futbol şampiyonluk maçı 
vardı. İlçemiz sahahasını 
dolduran yüzlerce minik 
izleyiciler ve sporcuların 
karşında ikincilik maçı Şehit 
Cemal ve Şehit Ethem oku
tan arasında oynandı.

Her iki devrede atılan 
karşılıklı gollerle maç uzat
maya gitti. Bu periyotta kim 
gol atarsa o takım galip gele
cekti. Buna altın gol deniyor
du.

Şehit Ethem okulunun 
attığı altın golle 3., Şehit 
Cemal ise 4. oldu.

Şampiyonluk maçı başla
madan Milli Eğ iti m’den bir 
konuşmacının ve daha sonra 
Belediye Başkanı’nın konuş
masını dinledik.

Başkanın konuşması 
yapıcı idi. Bütün gençleri 
spor yapmaya çağırıyor ve 
teşvik ediyor. Güzel, güzel de 
bu gençler nerede spor 
yapacaklar, eğer futboldan 
bahsediyorsak gençlerin 
spor yapabileceği bir tek ilçe 
stadı var.

Futbol için tesis yok.
Basketbol için, voleybol 

için tesis yok.
Siz onlara yer göstere

mezseniz, takımı kurulmuş, 
lisansları bölgede bekleyen 
masa tenisi şubesi faaliyet
lerini bekliyor. Neden 
olmadığını ben biliyorum 
ama yazmıyorum.

Söz vermek kolay. Sözü 
yerine getirmek güç. İnşaalah 
olurda bizlerde yazımızı 
güzel yazarız.

Belediye Başkanı belki 
sporu ve onun içinde yapıl
ması gerekenleri bilemiye- 
bilir, bu gayet tabi ama 
sporun içinde olanlar sahada 
arayıp bulamadığın kadar

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0,224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Çocuğa söz vermek
çoktur.

Sıcaklığın en yoğun 
olduğu saatler. Neden bu 
maçların ilki 17.oo’ye; İkin
cisi 18.oo‘e alınmadı? 
Denecek ki arkadan lise 
maçları var. Çarşamba veya 
perşembe günlerinin gözü 
kör müydü?

Belediye Başkanı, adına 
alınıp, dağıtılacak olan 
meyve suları ve su olsaydı 
itiraz etmezdi diye düşünüyo
rum. Neden bu düşünülme
di?

Bu yazacağıma onurlandır
ma denir!

Şampiyonluk maçı ise 
Ğazi İlköğretim Okulu ile 
11 Eylül İlköğretim okulları 
arasında oynandı. 11 Eylül 
İlköğretim Okulunun 1-0 
kazandığı maça iştirak eden 
okullara sertifikaları madalya 
ve kupaları verildi.

Gazi Okulunun formasına 
dikkat ediİdimi bilmiyorum. 
Formada Zeytinspor yazıyor.

Denilebilirki forma renkleri 
aynı da, o sebebten ödünç 
istedik. Hayır!

Gayet basit; pazardan 
tanesi iki lira olan beyaz fau
nayla çıkmak daha iyiydi.

İş adamı Avrupa’da bir 
evde misafir. İş adamı evin 
çoğunu çok sevmiş. Çocuğa 
ve aileye; ‘yarın saat 3’de 
gelip seni parka götüreyim’ 
der. Evin çocuğu güzel 
kıyafetlerini giymiş, misafiri 
bekler dururmuş. Saat gelip 
geçer anne babanın yüzü 
asılır. Geç vakit iş adamı eve 
gelir ama umduğu alakayı 
göremez. Sorar neden der. 
Ev sahibi; “Biz çocuğumuza 
verdiğimiz sözü ne olursa 
olsun yerine getiririz’’ der.

Evet Başkan çocuklara 
söz verdi, çocuklar unutmaz.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
İlkay TURCAN
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Dolgun saçlar için çapmanız gerekenler
Saçlarınızın kesimi, 
kullandığınız saç 
bakım ürünleri ve 
hatta saçınızı kurut
ma şekliniz bile 
saçlarınızın dolgun 
görünüp görün
memesinde etkilidir. 
Peki dolgun saçlar 
için ne yapmalı? Onu 
da Blendax'ın uzman
larından öğrenelim... 
Saçı daha iyi 
gösteren belli saç 
kesimleri vardır ama 
önce iyi saçın ne 
olduğunu anlamak 
gerekir, çünkü bili
nenin aksine iyi saçın 
ince olması şart 
değildir. "İyi", bir saç 
telinin çapına işaret 
eder. Bu yüzden, çok 
olan iyi saçlara sahip 
olabilirsiniz, çünkü 
bir santimetre kare'de 
birçok saç teliniz ola
bilir.
Ayrıca çapı küçük 
olan ve hatta sayısı 
da az olan iyi ve ince 
saçlarınız olabilir. 
Yaş, diyet, stres, ilaç 
tedavileri ve diğer 
etkenler iyi fakat çok 
saçı inceltebilir ve 
seyreltebilirler.

Saçın iyi veya hem 
iyi hem de seyrek 
olması sizin hangi 
seçimi tercih etm
eniz gerektiğini belir
ler. Genel kural 
olarak, saç kısa ise 
ve tek boyda ise, 
daha dolgun 
gözükür.
Bu yüzden, her 
hangi bir iyi saç için 
en iyi 5 kesim şun
lardır:
Küt kesim - binlerce 
değişik şekli vardır. 
Kulak mememesi 
hizasındaki kısa küt 
kesim saçı çok 
sağlıklı ve gerçek 
sayısından iki kat 
daha fazla gösterir. 
Kat kat kesim - genel
likle saç uçları aynı 
uzunlukta değildir. 
Omuz hizasında 
kesildiğinde iyi, 
seyrek saçlara hem 
tarz hem güzel bir 
sekil kazandırır ve 
bakımı kolaydır. 
Düz kesim - aynı 
uzunlukta kesilir. İnce 
veya oval yüzler için 
idealdir.
Kırık kesim - Her 
hangi kısa bir kesim

olabilir. Genç kadın
larda cool bir hava 
oluşturur. Eğer 45 
yaş üzerindeyseniz, 
çene ve gerdan pro
filinizde neler 
değiştirdiğine inana
mayacaksınız. Ayrıca 
kısa ve kırık kesimler 
dikkati gözlerinizde 
toplar.
Orta boy kesim - 
Saçlarınız omu
zlarınız hizasında 
hatta daha uzun 
olduğunda çok hoş 
bir şekil alır.
Omuzlarınız üzerinde 
gezinirken, içindeki 
hafif katlarla hoş bir 
hacim kazandırır.
Ayrıca;
Saçlarınız omuz hiza
sında veya daha 
uzunsa, dilerseniz, 
özenle kesilmiş katlar 

saçlarınıza dolgunluk 
ve boyut kazandırır. 
Ancak, çok fazla kat 
yapılırsa, şekil bozu
lur ve iyi saç ince ve 
mat görünür.
Saçınızın şekli 
başınızın boyutlarıyla 
uyumlu olsun. Kulak 
arkanıza ulaşabilen 
kesimleri tercih edin. 
Bu saçınızı doğal 
olarak daha çok gös
terir.
Eğer uzun görün
mesini istiyorsanız, 
katlı kesimleri tercih 
edin. İyi saçlarda kısa 
kesim, biçim kaybet
meye başladığında 
kötü görünür.
Kaçınılması 
Gerekenler 
Hafif ve kaliteli 
jöleleri tercih edin, 
ağır jöleler saçınızı 

sönük gösterir. 
Saçınızın her iki 
tarafını da 30 cm uza
klıktan spreylemiyor- r 
sanız parlatıcı ve 
silikon spreylerden 
kaçının. \ . 
Hacim Kazandırın 
Saçınız düz ve 
yumuşaksa ne 
yaparsınız? İşte size 
her yerde işinize 
yarayacak birkaç 
ipucu...
Saçınızın dolgun 
görünmesi, hacim . 
kazanması için en 
basit yollardan biri 
saçınızı kurutmaya 
başınızın yukarısın
dan başlamanızdır. 
Çünkü saçlar kökten 
uca doğru kurur. Bu 
küçük ev hilesiyle 
saçınızı kendi 
kendine kurutmanız 
için biraz zamana 
ihtiyacınız vardır. 
Hacim verici şam
puanlarla yıkadıktan 
sonra saçlarınızı 
düz tarayın, 
başınızın üstünde 
toplayın veya 
uçlarını yumuşak bir 
şekilde kıvırın. 
Saçlarınızı basit 

bir at kuyruk yapa
bilirsiniz. Bu 
saçlarınıza hacim 
kazandırır ve kısa, 
ince saçları bile bu 
şekilde kurutmak 
zaman alır.
İki adımda kurutun ve 
şekil verin. Saç kurut
ma makinesiyle yük
sek ısıda kuruttuktan 
sonra saçınız %80 
kuru iken şekillendiri
ci kullanın. Şekil ver
meye başlamadan 
önce saçınızı ne 
kadar çok kurutur
sanız, verdiğiniz şekil 
o kadar kalıcı olur ve 
dolgun gözükür. 
Daha fazla hacim 
istiyorsanız, başınız 
dik bir haldeyken, 
saçlarınız yuvarlak 
bir fırça ile düz bir 
şekilde yukarı 
kaldırın. Bu başınızı 
eğip yapmanızdan 
daha iyidir.
Kolayca hacim kazan
masını mı istiyor
sunuz? Yılladır saç 
uzmanları, saçları 
normalde istediğiniz 
yönün tersine tara
manızı tavsiye 
etmişleridir.

HAÇİN <«>
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam
Mihran Katayan’lar birkaç hafta sonra 

geldiler. Hükümet önünde durdular kısa 
bir süre, sonra ötekilerden ayrılıp Kirkot’a 
doğru çıkmaya başladılar. Üstleri başları 
partal değildi. Seta karalar giyinmiş, 
başında kareli bir atkı, ayağında sarı kun
duralar. İki atları var. Öndeki atta iki küfe; 
küfeler tepeleme dolu, ötekinde yatak, 
yorgan sarılı. İki atın üstünde iki oğlan... 
Seta ile Mihran Katayan yaya çıkıyorlar 
yokuşu Bostanlık çayı boyunca. Dört yıldır 
bu günü düşlemişlerdi. Oysa şimdi tüm 
duyarlılığını yitirmiş Mihran. Halep sokak
larında yürüyor sanki... Bir gariplik var 
üstünde, yüreğinde bir burukluk... Seta 
yambaşında sessiz, sessiz ağlıyor. Mihran 
şaşkın bakıyor karısına. Yabancı gibi onun 
duygularını. Vakit akşam. Rüzgar esiyor, 
çocukların soğuktan gözleri yaşarmış, 
arada öksürüyorlar. Bostanlık çayı kıyısın
daki yokuşun Kirkota dönemeç yaptığı 
yerde küçük bir değirmen vardır. Birkaç 
dakika dinlendiler orada sonra saptılar 
Kirkota.

Kapıya vardıklarında akşam ezanı 
okunuyordu. Mürsel efendilerin evinde 
sofra kurulmuş, çocuklar sininin çevre
sine dizilmişler. Hüsnüye hala kaşık 
koydu, ekmek getirdi siniye. Fatma hanım 
Mürsel efendinin eline ayağına su döktü 

ibrikten.
Kapı vuruluyor... Bu vakit konuk 

gelmez. Olsa olsa İsmail ağabeyim.... 
Ardımsıra Naime de fırladı. Sokakta sesler 
var. Babam namaza duracakken durmadı. 
Zekiye ve halamın çocukları sininin 
çevresinden ayrılmadılar. Arada yufka 
ekmeklerinden koparıp atıyorlar ağızları
na. Babam bizden de önce indi aşağı. 
Kapı önüne bakıyorum merdivenin orta 
yerinden. Atlar, at üstünde çocuklar var, 
yazleri, gözleri sarih..

- Mürsel!....
- Mihran! Siz misiniz?
Kucaklaşıyorlar... Sokaklara akşam iyi

den iyiye çökmemiş daha. Ama evin içi 
karanlık. Halam lamba elinde merdiven 
başında göründü. Başı tülbent örtülü, 
topuklarına dek uzun dallı pazen entarisi, 
altında pazen şalvanr, gözleri yarı kapalı, 
kıpırtısız, dimdik... Lambanın ışığında mer
diven aralığının karası sarıya döndü. Biz 
Naime ile ikimiz sokak kapısının dibindey- 
iz. Atlar, denkler, çuvallar, karalar giyinmiş 
bir kadın. Hava gitgide kararıyor dışarıda. 
Hükümet meydanının orta yerindeki koca 
çınarın dallarından kargalar havalanırlar 
cıyaklayaraktan. At üstündeki çocuklar 
öksürüyor. Babamla Mihran amca bir 
daha kucaklaştılar. Annem göründü 
merdivenin başında, terliklerini şıpır
datarak indi. Gölgesi sarı duvarın üstünde 
kocaman, dev gigi, tavanlara dek ama 
yuvarlak ve de yumuşacık...

Biz babamın odasında yedik akşam 
yemeğimizi.... Babam, Mihran amca ve 
ben... Erkekler bir odada kadınlar bir 
odada.... Sonra ak örtülü sekiye çekildiler 

babamlar. Biri bir köşe, biri bir 
köşeye.... Birer sigara sardılar.

Bana bakan yok... Kapı dibinde yer min
derinde oturuyorum. Arada kalkıp bir 
odun atıyorum sobaya... Üflüyorum. Belki 
de beni görmüyor; babam...

- Yine eski işime döneceğim... Nasılsa 
mal mülk, bir şey şok ortada.... Ev, bark... 
Yanıp kül olmuş....

- Yazmıştım sana...
- Biliyorum!.... Hep biliyorduk... Ama 

insan gözüyle görmeden şekillendiremiyor 
hiç bir şeyi.... Haçin yine koyup gittiğimiz 
Haçin’de düşlerimizde... Koyup gittiğimiz 
gibi... Evlerimiz döşeli, bakımlı, dükkan
larımız tıklım tıklım.... Mahzenlerimizde 
fıçılarımız şarap dolu... Kalakaldık 
hükümetin orda. Yukarı mahallelerde taş 
üstünde taş kalmamış... Arkadaşlar bekliy
orlar ki jandarmalar gelsin, yer göstersin 
kendilerine...

- Siz burada kalırsınız galan!... Bizim 
evde.... Yabancı girmez aramıza... Eskisi 
gibi oluruk.... Kardeş kardeş.!....

- Dileyelim öyle olsun!... Haçin’de şenle 
ben yokuz, yalnız... İkimiz değiliz.... Biz 
varız, siz varsınız.... Zarar veren, zarara 
uğrayan....

- Muharebe bu!.... Her şey olur 
muharebede... Suçlu ne sensin, ne ben ve 
ne de ötekiler... Muharebede suç.... Siz * j 
gittiniz, kalanlar bıraktıklarınızı yağmalay
acaklar... Böyle bu... Dünya kurulalıberi... ■. - 
İnsanoğlu hep bir hamurdan... Böyle 
yaratılmış... Yenen yenilenin hir bir şeyine 
sahip çırkarl...

- Sen neden yapmadın?
Devamı yarın
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Diyet yağarken bunlara dikkat!
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün 2000 
yılı sağlık raporun
da şişmanlık, 
"vücutta fazla mik
tarda yağ birikmesi 
sonucu ortaya 
çıkan ve mutlaka 
tedavi edilmesi 
gereken bir sağlık 
sorunu" olarak 
tanımlanmaktadır. 
Aşırı besin alımı, 
yetersiz fiziksel 
aktivite, kalıtım, 
nöroendokrin 
etmenler, psikolojik 
sorunlar, cinsiyet, 
eğitim düzeyi, 
evlilik, doğum 
sayısı, sigarayı 
bırakma, alkol kul
lanımı gibi faktör
lere bağlı olarak 
gelişen şişmanlık 
tek başına olduğu 
gibi komplikasyon
ları ile de yaşam 
süresini kısaltan ve 
yaşam kalitesini

. TUTKU 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA
. ATLAS 

SINEMAS’NDA 
BU HAFTA

düşüren ciddi bir 
hastalıktır.
Uzman Diyetisyen 
M. Turgay Köse'ye 
göre, komplikasy
onları arasında ilk 
akla gelenler: Kalp- 
damar hastalıkları, 
hipertansiyon, 
şeker hastalığı, bazı 
kanser türleri, sol
unum rahatsızlık
ları, karaciğer 
yağlanması, safra 
kesesi hastalıkları, 
eklem hastalıkları, 
adet düzensizlikleri, 
kısırlık... şeklinde 
sıralanabilir.
Çağımızın bu önem

Gelinim olur musun? • Kabus Gecesi

Rez. Tel: 513 64 06
Anlat İstanbul

Rez. Tel: 512 03 46

li sağlık sorununu 
çözmek için ne yap
malıyız? Her gün 
gazete, dergi, tele
vizyon, internet gibi 
kitle iletişim 
araçlarında onlarca 
"şok diyetler" ile 
karşılaşmaktayız. 
Genel ilkeleri benz
er olmakla birlikte 
diyet mutlaka 
"kişiye özel" olarak 
hazırlanmalıdır. 
Çünkü herkesin 
metabolizması fark
lılıklar göstermekte
dir, tıpkı parmak izi 
gibi. Öte yandan 
kilo fazlası olanlar 

genelde aç kalarak, 
öğün atlayarak, 
hiçbir şey yemey
erek sonuç almaya 
çalışıyorlar. Böylesi 
bir davranış, 
vücudu açlıktan 
ölme paniğine 
sürükler ve "kıtlık" 
moduna geçen 
metabolizma 
yavaşlar, yağ yak
mak yerine 
tüketilen her besini 
yağ şeklinde depo
lama yoluna gider. 
Buna karşılık sık 
sık, azar azar 
beslenmek metabo
lizmayı hızlandırdığı 
gibi, yavaş yemeyi 
de sağlar. Aç 
kalmak ve öğün 
atlamak, bir sonraki 
öğünde hem hızlı 
hem de fazla yemek 
yenilmesine neden 
olmaktadır.
O nedenle başta 
kahvaltı olmak 
üzere asla öğün 
atlanmamah, 2.5 - 3 
saatlik aralıklarla 
beslenilmelidir. 
Katı margarin, 
tereyağı, kaymak, 
krema, mayonez, 
cipsler, soslar, 
kuruyemişler gibi 
enerji değeri yük
sek, öte yandan 
hiçbir besleyici 
değeri olmayan 
yağlı yiyeceklerden, 

kızartma ve kavur
ma işlemlerinden 
olabildiğince kaçın
makta yarar vardır. 
Şeker ve şeker 
içeren besinler (bal, 
reçel, pekmez, hazır 
meyve suları, gazlı 
içecekler, tatlılar vs) 
kana tamamen ve 
hızla karışırlar. 
Pankreastan salı
nan insülin hor
monu ile kan şekeri 
düşer ve tekrar tatlı 
yeme isteği doğar. 
Dolayısıyla şeker ve 
şeker içeren besin
ler kan şekerinde 
ani dalgalanmalara 
yol açarlar. Halbuki 
şeker tadından 
vazgeçemeyenler 
için üretilen, şeker 
yerine kullanıla
bilen, aynı tadı 
verebilen, sağlık 
açısından sakıncası 
bulunmayan, düşük 
kalorili veya kalori 
içermeyen yapay 
tatlandırıcılar ile 
kan şekerindeki 
dalgalanmaları ve 
tatlı isteğini ortadan 
kaldırmak mümkün 
olabilmektedir.
Suyun; alınan 
besinlerin sindirim
inden, metabolik 
atıkların dışarı atıl
masına kadar her 
aşamada çok 
önemli görevleri 

vardır. Bu nedenle 
günlük sıvı tüketimi 
arttırılmalıdır. 
Katkısız, en iyi 
çözücü su olduğu 
için günde 8-10 bar
dak su içilmelidir. 
Diyet yaparken çay, 
kahve, bitki ve 
meyve çaylarına 
şeker yerine yapay 
tatlandırıcılardan 
katılabileceği gibi 
gazlı içeceklerde de 
light olanların ter
cih edilmesi daha 
uygun görülmekte
dir. Aynı zamanda 
bu tatlandırıcıların 
bazılarının toz form
ları da mevcuttur. 
Dolayısıyla tatlı 
yapımında bu ürün
lerin kullanımı ile 
düşük kalori içeren 
farklı lezzetler 
yakalamak 
mümkündür. 
Ayrıca posalı yani 
lifli besinlerin tüke
timi arttırılmalıdır. 
Posalı besinler kan 
şekerini, kan 
basıncını 
(tansiyonu) ve kan 
kolesterolünü iste
nilen seviyede tut
maya yardımcı 
olurlar. Midede, su 
ile birlikte hacim
lerinin 20 katı kadar 
şişerler; tokluk, 
doygunluk hissi 
sağlarlar.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm
Kanberoölu-Esadaf)
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. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
51311 33
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 1414
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BPGaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ

51312 95
51316 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
51417 00
613 10 79 
613 30 33

513 14 25
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Sayfaiı

Altın Koza’da 14 filmi
birincilik için yarısaca

Türkiye'de, doğal 
olarak 9 bin 40, tak- 
sonları (çeşitleri) 
dahil edildiğinde 
ise 11 bin çiçekli 
bitkinin yetiştiği 
ve bu bitki tür
lerinin önemli 
bölümünün 
endemik olduğu 
bildirildi. 
Türkiye Doğal 
Hayatı Koruma 
Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Neriman 
Özhatay, 
olağanüstü zengin 
doğal bitki tür
leriyle Türkiye'nin, 
dünyanın bu açıdan 
en önemli 
ülkelerinden birisi 

olduğunu söyle
di.
Özhatay, Türkiye 
florasındaki bu 
olağanüstü zen
gin çeşitliliğin 
farklı iklim tip
leri, jeolojik ve 
jeomorfolojik 
çeşitlilik, zengin 
su kaynakları, 
deniz seviyesin
den 5 bin metr
eye kadar 
değişen büyük 
yükselti farklılık
ları, çok çeşitli 
yaşam ortamları 
ve Avrupa- 
Sibirya,
Akdeniz, İran-Turan 
bitki coğrafyası 
buluştuğu

konumundan 
kaynaklandığını 
dile getirdi.

Adana'da 31 Mayıs - 
5 Haziran 2005 tar
ihleri arasında 12. 
kez düzenlenecek 
Altın Koza Film 
Kültür ve Sanat 
Festivali kapsamın
da düzenlenen 
Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması'nda 
14 film yarışacak. 
Altın Koza Festivali 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre; Ümit Ünal, 
Kudret Sabancı, 
Selim Demirdelen, 
Yücel Yolcu ve 
Ömür Atay'ın yönet
tiği "Anlat İstanbul", 
Biket Ilhan'ın yönet
tiği "Ayın Karanlık 
Yüzü", Teoman'ın 
yönettiği "Balans ve 
Manevra", Atıf

Yılmaz'ın yönettiği 
"Eğreti Gelin", 
Ercan Durmuş'un 
yönettiği "Gece 
11.45", Ferdi 
Eğilmez'in yönettiği 
"Hababam Sınıfı 
Askerde", Yavuz 
Özkan'ın yönettiği 
"Hayal Kurma 
Oyunları", Ümit 
Elçi'nin yönettiği 
"Hoşgeldin Hayat", 
Ali Özgentürk'ün 
yönettiği "Kalbin 
Zamanı", Reha 
Erdem'in yönettiği 
"Korkuyorum 
Anne/İnsan Nedir 
ki?", Semih 
Kaplanoğlu'nun 
yönettiği "Meleğin 
Düşüşü", Mert 
Baykal'ın yönettiği 
"Pardon", Uğur

Yücel'in yönettiği 
"Yazı Tura" ve 
Erden Kıral'ın yönet
tiği "Yolda", Altın I 
Koza için yarışacak, 
Yarışmanın jüri 
üyeliğinde ise 
senarist Ahmet 
Soner, yönetmen 1 
Aydın Sayman, sine>| 
ma eleştirmeni 
Burçin Yalçın, kur
gucu İsmail kalkan, 
sanat yönetmeni I 
Mira Civelek, 
müzisyen Murat 
Hasarı, yapımcı 
Necip Sarıcı, oyun
cu Nur Sürer, 
akademisyen Oğuz | 
Onaran, görüntü 
yönetmeni Paşa 
Gündoğdu ve oyun-1 
cu Şemsi İnkaya 
yer alacak.

DAVETİYE SEZONUNU
BAŞLATTIK

TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK

istiKttai
REGINA MUTFAK VE BANYO

DAVETİYELERİ EN UYGUN FİYATLARLA...
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

SHOVVROOM'UN AÇILIŞINA
11

TUM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR
13 Mayıs 2005 Cuma günü 

saat: 17.3'da

Adres: İstiklal Cad. Kafoğlu 1 Apt. No: 52 
(Karsak Cami karşısı) 
Tel: 513 18 47



a Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin söz verdi.

Kapalı Spor Salonu 2005'de bitecek
2005 yılı bütçesine konan 800 bin YTL ile sıva çalışmalarına başlanacak olan Gemlik Kapalı Spor Salonu için 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin’den ek ödenek sözü alındı. Söz yerine getirilirse Kapalı Spor Salonu bu yıl bitecek. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Yeni TCK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE

kabul edildi

13 Mayıs 2005 Cuma korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

TBMM Adalet Komisyonu, 1 Haziran’da 
yürürlüğe girecek yeni TCK’da değişiklik 
öngören yasa teklifini bazı değişikliklerle 
kabul etti.
TCK’nm 37 maddesinde değişiklik yapı 
yor. TCK daha önce tasan halindeyken 
medyadantepki görünce geri çekilmişti.

Haberi sayfa 8’de

Hemşireler Haftası kutlamaları nedeniyle hemşireler Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti.

Hemşireler Haftası kutlamaları nedeniyle ilçemizdeki Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
ve Sahil Devlet Hastanesi Başhekimleri ile hemşireler, Kaymakam ve Belediye Başkanını 
dün ziyaret ettiler. Başkan Turgut, Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet 
Küçükkeçe’ye, diyaliz bölümü cihazlarının ihalesin kararın çıktığı müjdesini verdi.

Hastanelerin birleştirilmesi
Gemlik Muarrem Ağım Devlet Hastanesi ile 

Sahil Devlet Hastanesi’nin birleştirilmesi 
gündemde.

Sağlık Bakanlığı öneriye kabul ederek, Sahil 
Devlet Hastanesi’nin Çocuk ve Kadın Doğum 
Hastanesi olmasını kararlaştırarak internet 
sitesinde yayınlamıştı.

Birkaç gündür gittiğim, hastanelerde bu 
konunun konuşulduğunu gördüm.

Sorun şurada yatıyor.
Her iki hastanenin günlük ortalama 700 

poliklinik hastası var. MAD Hastanesi 2004 
yılında ortalama 133 bin hastaya bakmış. 
SSK Hastanesi ise 130 bin..

Toplam bakılan hasta sayısı 263 bin civarın
da.

MAD Hastanesi’ndeki Kadın Doğum ve 
Çocuk bölümlerini hasta sayısını 
çıkardığımızda, bu büyük hasta sayısının bir 
hastanede hizmet vermesi zor görünüyor.

Tasarı güzel olabilir ama uygulamada hasta
lar sıkıntı çekerse, bunun vebali büyük olur.

O nedenle, iyi hesap kitap yapılmalı.
Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin yatak

lı hasta kapasitesi 100’den 200’e çıkarılacak..
Yaklaşık 200 bin hasta şehir içinden MAD 

Hastanesine taşınacak..
Bu da bir sorun..
Bence, Sahil Devlet Hastanesi’ndeki poli 

kilinikler aynı yerde hizmetini bir süre daha 
sürdürmeli..

Hizmetler bir elde toplanmalı.
Bu konu Sağlık Müdürü geldiğinde, artı ve 

tksİteriyle iyi değerlendirilmeli.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekimi, Sahil Devlet Hastanesi Başhekimi ve hemşireleri 
hekimler, Müdür ve Hemşireleri Başkan Turgut ile Başkan Mehmet Turgut’u ziyaret sırasında

■MLveGenılikLisesifiııalde
Liseler arası 
Futbol 
Turnuvasında 
rakiplerini yenen 
Endüstri Meslek 
Lisesi ile Gemlik 
Lisesi final 
oynayacaklar. 
Dün Atatürk 
stadında

yapılan 
karşılaymalar 
büyük heyecan 
yaşandı.
Sonuçta firale 
iki takım kaldı.

Seyfettin 
Şekersöz’ün 
haberi sayfa 

4’de

Trafik Haftası 
nedeniyle İlçe 
Trafik Büro 
Amirliği’nin 
okullarda 
düzenlediği 
toplantılar 
sürüyor.
Haberi sayfa 5’de

gmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Haftada İki

Bir konuş , Bir dinle....
Önce Cumhuriyet Baş savcısı Nuri Ok konuştu...
Sonra Genel Kurmay başkanı Or. General Hilmi Özkök...
"Türkiye bir İslam devleti ve ülkesi değildir." dedi.
Finali de Anayasa mahkemesi başkanı Mustafa Bumin yaptı..
"Türbana izin yok ” dedi ve noktayı koydu.
Buna iktidar (Daha da çok Büyük Millet Meclisi Başkanı) ve 

dinci yazarlar çok kızdılar.
Oysa Türkiye’nin bir laik hukuk devleti olduğu Anayasasın da 

zaten yazılı.
O halde bu hiddet saçmalığı niye.?

Sessiz ve derinden giderek örgütlenmenin - devleti ele geçir
menin dikensiz yolda din devletine doğru koşmanın sevincini 
yaşıyorlardı.

Bir Baş Savcı - Bir Yüksek mahkeme başkanı - hele de 
asker sesini yükseltip, kırmızı çizgileri çekince bozuldular...!

Halbuki Genel Kurmay Başkanı, ordunun tabanından gelen 
baskıya rağmen sessiz ve sakin kalmış, bu da bu dini kesimi 
"Ordu da bizden olmaya başladı " diye bir hoş ve boş umuda 
itmişti..

Bu umut boşa çıktı.. Hayalleri yıkıldı..
Bu üç başkanın konuşması bir muhtıradır.
Kimileri anlamak istemese de kimileri duymazlıktan gelse de 

bu bir muhtıradır. Evet MUHTIRA dır..
Gördüğünüz gibi " Ordu - Asker artık karışmaz ,o artık 

kışlasında " tezi doğru değildir.
Zaten olamazda. Olmayacakta.
Çünkü asker kendini Laik Cumhuriyetin ve Atatürk devrim- 

lerinin tek bekçisi sayıyor.
Bu Askerin değişmez doğrultusudur...
Askerin hamuru Atatürk ilkeleri ile yoğrulur. Hayatı boyunca- 

da böyle yaşar.
Dini iktidar iki yıldır Avrupa Birliğine girmek için her türlü 

tavizi niye veriyor biliyormusunuz.?
Bu hamuru sulandırmak, orduyu ikinci plana atmak, pasifize 

etmek için sayın okurlar.
Bunu iyi bilin.
Bunu önlemenin daha da beterinin önüne geçmenin yolu 

var...
Bu vatanı seviyorsanız, Laik Cumhuriyete sahip çıkmalısınız..
Sivil toplum örgütleri - Aydınlar, yazarlar - patronlar - genç 

üniversiteli aklı başında ki herkes Laik Cumhuriyeti başı bozuk
lara harcatmayın...

Çıkarınız uğruna, bu günkü yaşantı böyle düzen kurmuş diye 
Laik Cumhuriyetin din devletine dönüşmesine göz yummayın...

Genel Kurmay başkanı Hilmi Özkök'ün dediği gibi " Radikal 
dini grupların tarikatların - cemaatlerin legal veya illegal oluşum
lar halinde Cumhuriyet rejiminin ve demokrasinin hoş görülerini 
ustalıkla kullanarak, aldatma içinde oldukları; Kamu kurumların- 
da önemli mesafeler aldıklarını hepimiz biliyoruz" dedi.

Bunu bilmeyen yok..
Demokrasi istiyorsanız, zaman zaman " Ordu siyasete karış

masın "diyor, ordu müdahalelerine karşı çıkıyorsanız , bu konu
da nutuklar atıyorsanız O zaman Laik Cumhuriyete siz sahip 
çıkın...

Çıkın ki Asker kışlasında huzur içinde kalsın. Sizde tezleriniz 
haklı çıksın. Sen çeşitli sebeplerle üç maymunu oyna , Gözünü 
kapat - kulağını tıka - ağzını açma , atı alan Üsküdar ’ı geçsin , 
Üsküdar da "Dur bakalım hemşerim nereye gidiyorsun " diyen 
Askere sen Kışlana dön diye maval atma.

Atatürk 'ün kurduğu Laik Türk Cumhuriyetini harcamak o 
kadar kolay değildir.

Bu uğurda binlerce şehit verilmiş - nice temiz kanlar bu 
toprağa akmıştır.

Kısaca bu Cumhuriyet kan - can pahasına kurulmuştur..
Bunun değeri - fiyatı çok yüksektir. Dünya da hiç bir dinci 

kasa bunu ödeyemez.
Kafasızlar - başları kumda olan gafiller;
Bu böyle biline.

taöı

Kermesin açılış kurdelesini Kaymakam Baygül 
Sahil Devlet Hastanesinin Hemşirelerine kestirdi.

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Borusan ilköğre
tim Okulu'nun 
hazırladığı gıda ve 
giysi kermesi 
açıldı.
Belediye Sergi 
salonunda açılan 
kermese 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kaymakam adayı

Recai Karat, okul 
müdürleri ile 
veliler katıldı.
Kermesin açılış 
kurdelesini 
Başkan Turgut'u 
ziyaret ederek 
açılışa katılan 
Sahil Devlet 
Hastanesi 
hemşirelerine 
kestiren 
Kaymakam 
Baygül, 
Hemşireler Haftası

nedeniylede kutla
mada bulundu.
Okulun 
ihtiyaçlarını 
karşılamak 
amacıyla 
düzenlenen ve 
Okul Aile 
Birliği'nin 
çabalarıyla 
toplanan giysi ve 
yiyecekler vatan
daşlara satılarak 
okula gelir elde 
edilecek.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Hemşireler Haftası nedeniyle, Hemşireler Kaymakam ve Belediye Başkanını ziyaret etti

Başkan Turgut'tan müjdeler
Hemşireler Haftası kutlamaları nedeniyle ilçemizdeki Muammer Ağım Devlet Hastanesi ve Sahil Devlet Hastanesi 
Başhekimleri ile hemşireler, Kaymakam ve Belediye Başkanını dün ziyaret ettiler. Başkan Turgut, Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Küçükkeçe’ye, diyaliz bölümü cihazlarının ihalesin kararın çıktığı müjdesini verdi.

Hemşireler Haftası 
nedeniyle 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi ve 
hemşirelerine 
Başkandan 
müjdeli haber 
verdi.
Haftasının başla
ması nedeniyle 
ilçemizdeki iki 
devlet hastanesi 
başhekimleri ve 
başhemşireleri ile 
hemşireler ve 
Hastane Müdürleri 
önce Kaymakam 
Mehmet Baygül’ü 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Buradan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u zuyaret 
eden sağlıkçılar, 
başkana çiçek 
sundular.
Muhammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Mehmet 
Küçükkeçe, 
Hastane Müdürü 
Hüseyin İlerisoy 
ile doktorlar ile 
Başhemşire Gülay 
Koruyucu ve

Sahil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Neşet Çiğerli ve hemşireler de Hemşireler Haftası 
nedeniyle Kaykam Mehmet Baygül ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti.

_
Muammer Aı ıım Devlet Hastanesi Başhekimi ve hemşireleri Başkandan müjdeli haberler aldılar.

hemşirelerin 
Belediye 
Başkanına yaptığı 
ziyarette konu 
hastane ve diyaliz 
ünitesi oldu. 
Ziyaret sırasında 
Ankara'da bulu
nan AKP 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nu 
arayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, diyaliz 

ünitesi için Tıbbı 
Cihaz Daimi İhti
sas Komisyo- 
nu’ndan ihale 
yapılması için 
kararın çıktığını 
öğrendi.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'nin 
bölge hastanesi 
olması gerektiğini 
savunduğunda 
kendisine gülen

lerin olduğunu 
hatırlatan Başkan 
Turgut, "Sizlerin 
gayreti ile söyle 
diklerim gerçek
leşiyor." dedi.
Sağlık hizmetleri 
ne elinden geldiği 
kadar yardımcı 
olmaya çalıştığını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Bazen 
sıkıntılar yaşı 
yoruz ama yine de

elimizden gelenin 
en iyisini vermeye 
çalışıyo ruz. 
Poliklinik binası 
için para çıkarıl 
dığı konuşuldu. 
Ancak ortada 
henüz bir şey yok. 
Bizim bıraktığımız 
yerde duruyor. 
Hizmetin sınırı 
yoktur, eğer para 
ayrıldıysa bu işler 
yapılmalı, yoksa 
açıklanmalı." dedi. 
KÜÇÜKKEÇE 
ÇALIŞMALARI 
ANLATTI 
Hastanede yapılan 
çalışmalar hakkın

Mertçe ^-OĞLU

Başarır

Maliye Bakanı Sn. Kemal Unakıtan
bir TV dizisinde rol alacakmış.
Başarır, başarır..

da bilgiler veren 
Başhekim 
Küçükkeçe, 
Haziran ayında 
taşınmayı plan
ladıkları yeni polii 
klinikler binasına 
Acil Servisin de 
geçmesiyle, has
tane içinde 
rahatlık 
yaşanacağını 
söyledi.
SAHİL DEVLET 
HASTANESİNDEN 
ZİYARET 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
ikinci ziyaretçileri 
ise Sahil Devlet 
Hastanesi person
eli oldu.
Başhekim Dr. 
Neşet Ciğerli ile 
birlikte 
Başhemşire 
Nursel Utkugil ve 
görevli hemşireler 
Başkan Turgut'a 
çiçek sundular. 
Hastanenin Sağlık 
Bakanlığına 
bağlanmasının 
ardından yaşanan 
gelişmeler hakkın
da Başhekim 
Ciğerli de 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
bilgiler verdi. 
Hemşireler 
Haftası, ilçemiz 
deki hemşirerin 
aralarındaki 
etkinliklerle 
sürecek.
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geleceğini söyledi 
ve geldiğinde 
Kapalı Salonda 
incelemelerde 
bulunacak" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut,, 11 yıldan beri bitirilemeyen Kapalı Spor Salonu’nun bu yıl içinde içinde bitirileceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bitirilmesi yılan 
hikayesine dönen 
Kapalı Spor 
Salonu’nun 2005 yılı 
içinde bitirileceğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Bunu ben 
diyorsam bitecektir" 
dedi.
Geçtiğimiz hafta 
Bursa'ya gelen 
Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin'e 
durumun iletildiğini 
ve kendisinden 
yardımcı olmasını 
istediklerini 
söyleyen Başkan 
Turgut, "2005 yılı 
için ayrılan 800 bin 
YTL'nin yanı sıra 
ayrıca 2 milyon 500 
bin YTL ödenek 
ayrılarak kapalı 
salon bu yıl içinde 
bitirilecek" şeklinde 
konuştu.
Bursa'da yaptıkları

görüşmede Gençlik 
Spor Genel Müdürü 
Mehmet Atalay'ın da 
bulunduğunu ve 
Bakan'ın ödenek 
verilerek inşaatın 
bitirilmesi talimatını 
verdiğini söyleyen 
Turgut, "Bakan bize 
söz verdi, inşaatı 
yapan müteahhide 
bilgi verilerek çalış
maların biran önce 
başlatılması 
sağlanacak. Benim 
verdiğim bilgilerde 
ve çalışmalarda 
kesinlikle yanlış 
olmaz" dedi.
Temeli 1994 yılında 
atılan ve 380 adet 
kazık üzerine 
yapılan kapalı spor 
inşaatı aradan 
geçen 11 yıldan bu 
yana bir türlü 
bitirilemeyince 
adeta yılan 
hikayesine dönüştü. 
Bakan Mehmet Ali 
Şahin'in her türlü 
desteği verdiğini

söyleyen Başkan 
Turgut, "25 yıl 
önce Gemlik 
Belediyesi 
tarafından 
Gençlik Spor 
Müdürlüğüne 
tahsis edilen 
yerde sorun bu 
yıl bitecek. Ben 
bitmiş gözüyle 
bakıyorum. 
Kapalı salon 
yılan hikayesin
den çıkıp mutla
ka bitirilecek. 
Bakanla söz 
vermenin 
ötesinde ne 
yapılabilir 
masaya yatırıldı. 
Bakan Mehmet 
Ali Şahin'le bir
likte 
Milletvekilimiz 
Altan 
Karapaşaoğlu ve 
Gençlik Spor Genel 
Müdürü Mehmet 
Atalay'da 
görüşmemizde 
bulundular. Bu yıl

Temeli 1994 yılında atılan ve 380 adet kazık üzerine yapılan Kapalı Spor 
Salonu’nun 2005 yılında bitirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, salon için 2 milyon 500 bin YTL daha ödenek ayrıldığını söyledi.

kullanılmayan 
yaklaşık 3 milyon 
YTL'lik ödenek 
Gemlik'e 
aktarılacak.
Ayrıca önümüzdeki

aylarda açacağımız 
Kayıkhane 
Tesislerine 
Bakanımız işlerinin 
müsait olması 
durumunda

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Trafik Haftası 
nedeniyle İlçe Trafik 
Büro Amirliği'nin 
okullarda düzenlediği 
toplantılar sürüyor. 
Anadolu Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi salonun
da yapılan toplantıda

öğrenciler trafik 
konularında 
bilgilendirildiler. 
İlçe Trafik Büro Amiri 
komiser Ertuğrul Aslan 
ile Trafik Polis Memuru 
Şaban Karaca'nın 
konuşmacı olarak 
katıldığı Trafik bil
gilendirme toplantısına

öğrenciler büyük 
ilgi gösterdi.
Karayollarında trafik 
akışının nasıl sağ
landığı, yayalar ile araç 
sürücülerinin neler 
yapması gerektiği 
anlatılırken yolda 
giden her canlının 
trafikle ilgisinin bulun

duğu öğrencilere 
anlatıldı.
Şehir merkezlerinde 
kaldırımlardan yolun 
karşısına nasıl ve 
nerelerden geçilmesi 
gerektiği de anlatılan 
toplantıda öğrencilere 
CD ile görüntüler 
izlettirildi.
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Liseler arası Futbol Turnuvasında rakiplerini yenen Endüstri Meslek Lisesi ile Gemlik Lisesi final oynayacaklar.

EML ve Gemlik Lisesi finalde
Seyfettin Şekersöz 
Gençlik Haftası 
etkinlikleri içinde 
İlçe Spor 
Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen Liseler 
arası Futbol 
Turnuvasında 
rakiplerini yenen 
Endüstri Meslek 
Lisesi ile Gemlik 
Lisesi final 
oynayacaklar.
İlçe Atatürk stadın
da dün oynanan ilk 
maçta Endüstri 
Meslek Lisesi tur
nuvanın zayıf ekip
lerinden Anadolu 
Ticaret ve Kız 
Meslek Lisesini 
Orhan, Ömral, 
Yavuz ve Dinçer'in 
(2) attığı gollerle 
5-0 yenerek ilk 
finalist oldu. 
Günün ikinci maçı 
ise tam bir final 
havasında geçti. 
Turnuvaya Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesini penaltılarla 
eleyerek başlayan

Ticaret Meslek 
Lisesi, Gemlik 
Lisesi karşısına 
mutlak galibiyet 
için çıktı.
İlk yarısı golsüz 
kapanan maçın 
ikinci yarısında 
Serkan ve Onur'la 
2-0 öne geçen 
Gemlik Lisesi bu 
avantajını koruya
madı.
Mert'le bulduğu 
golle moral 
kazanan Ticaret 
Meslek İsmail'in 
penaltıdan attığı 
golle beraberliği 
sağladı. Penaltıya 
sebebiyet veren 
Sercan kırmızı 
kartla oyun dışı 
kalırken Gemlik 
Lisesi kalan 
dakikaları 10 kişi 
tamamladı ve maç 
2-2 sona erdi. 
İlk beş penaltıda 
taraflar eşitliği 
bozamayıp 3-3 
berabere kalırken 
devamlı 
penaltılara geçildi. 
Devam eden

atışlarda son çeviren Gemlik lis- atışları sonucunda finale adını
vuruşu gole esi rakibini penaltı 8-7 mağlup ederek yazdırdı.

AKP’den gençlik şöleni Sakattahertürlüdestehemelijiz
Seyfettin Şekersöz

Her yıl bir ilde 
yapılan Gençlik 
Şöleni bu yıl 
Bursa'da gerçek
leşiyor.
18 Mayıs Çarşamba 
günü Bursa Atatürk 
Spor salonunda 
yapılacak Gençlik 
şöleni'ne sanatçı 
olarak Özcan Deniz,

| Funda Arar ve Uğur 
Işıla k katılacak. 
Ak Parti İlçe 
Gençlik Kolu 
başkanı Gencay 
Yılmaz, yaptığı 
basın açıklamasın
da tüm Gemlik 
halkının şölene dav
etli olduğunu söyle
di.

Daha önce Samsun, 
Ankara ve 
Gaziantep'te yapılan 
Gençlik Şöleninin 
Bursa'da yapılacak 
olması nedeniyle 
Başbakan Recep 
tayip Erdoğan'ın da 
katılacak olmasının 
ayrı bir anlam 
taşıdığını söyleyen 
Yılmaz, Gençlik 
Kolları Genel

Başkanı Hakan 
Tütüncü'nün de 
geceye geleceğini 
söyledi.
Gençlik şölenine 
gitmek isteyen 
vatandaşlara araç 
tahsisi yapılacağını 
duyuran Yılmaz, 
araçların Çarşamba 
günü saat 14.30 da 
iskele meydanından 
kalkacağını bildirdi. 

Seyfettin Şekersöz 

Demokratik Sol 
parti İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
yaptığı yazılı açık
lamada "sakatlara 
maddi manevi her 
tür yardımı yap
malıyız" dedi. 
"Sakatlar sadece 
yılda bir hafta 
değil, her an, her 
zaman hatırlan
maları gerekir" 
diyen Poyraz, her 
insanın bir gün 
sakat olabileceğini 
unutmaması 
gerektiğini 
söyledi.
Bireyler olarak

sakatlara her alan
da yardımcı olun
masını isteyen 
DSP İlçe
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, "Ayrıca 
yaşlılara ve yardı
ma muhtaç olan
lara da maddi ve 
manevi 
desteğimizi ver
meliyiz. Gemlik'te 

bulunan Özürlüler 
Okulunun da 
yardıma ihtiyacı 
olduğunu 
olduğunu unutma
mamız gerekir. 
En azından 
ziyaretlerimizi 
esirgemeyelim.
Onların gönüllerini 
bile almak büyük 
mutluluktur" dedi.
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AİHIV1 ’ r~ı î n verdiği 
Öcalan kararının 

gerekçeleri
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin 
(AİHM) Büyük 
Dairesi, bugün açık
ladığı gerekçeli 
kararda, terör 
örgütünün başı 
Abdullah Öcalan'ın 
tekrar yargılanmasını 
veya dava 
dosyasının yeniden 
açılmasını tavsiye 
etti. Gerekçeli karar
da, Avrupa İnsan 
Hakları 
Sözleşmesi'nin adil 
yargılanma hakkının 
6'ıncı maddesinin 
1'inci fıkrasının ihlal 
edildiği 
ifade edildi.
Kararda, bağımsız ve 
tarafsız mahkeme 
hakkı ile savunma 
hakkının 
ihlal edildği yolunda
ki görüşün 6*ya karşı 
11 oyla alındığı 
bildirildi.
Gerekçeli kararda, 
bağımsız ve adil 
yargılanma hakkıyla 
ilgili 
Türkiye'nin ihlalde 
bulunduğuna yönelik 
daha önceki 
davalara atıfta 
bulunuldu ve bu 
kararlarda mağdur 
kişinin tekrar başvu
ruda bulunması 
halinde gecikme

Kararda, terör 
örgütü başı 
Öcalan'ın 
ya yeniden 
yargılaması ya da 
dava dosyasının 
yeniden açılması 
tavsiye edildi

ÂB: Karara saygı d w
olmadan yeniden 
yargılanmasına 
ilişkin tavsiyelere 
dikkat çekildi. 
AİHM'nin gerekçeli 
kararında, "Büyük 
Daire, bu genel yak
laşımı 
benimsedi" ifadesi 
kullanıldı. Kararda, 
terör örgütü başı 
Öcalan'ın 
ya yeniden yargıla
ması ya da dava 
dosyasının yeniden 
açılması tavsiye 
edildi.
Türk diplomatik kay
nakları, yeniden 
yargılanması dışında 
tekrar 
dava dosyasının açıl
ması yolundaki 
tavsiyenin, hukuki 
süreçte 
Türkiye'nin işini bir 
ölçüde daha kolay
laştıracağı yorumunu 
yapıyorlar.
AİHM'nin kararının, 
Avrupa Konseyi'nin 
karar organı 
Bakanlar Komitesi

tarafından ele alı
nacağına ve son 
kararı bu komitenin 
vereceğine dikkati 
çeken kaynaklar, son 
durumun bu komit
edeki müzakereler 
sonucunda açıklık 
kazanacağını kaydet
tiler. Bu arada diplo
matik kaynaklar, 
"Öcalan'ın, cezaevin
de tecritte 
bulunmasından 
dolayı Avrupa İnsan 
Hakları özleşmesi'nin 
5'inci maddesinin 
birinci fıkrasının ihlal 
edildiği" yolundaki 
başvurunun 
mahkeme tarafından 
reddedilmesinin 
önemli olduğunu 
belirtiyorlar.
AİHM'nin Büyük 
Dairesi'nin terör 
örgütü başı Abdullah 
Öcalan'ın adil 
yargılanmadığı yol
unda aldığı karardan 
sonra Strasbourg'da 
yeni bir hukuki süreç 
başlayacak.

Avrupa Birliği (AB), 
bugün açıklanan 
teröristbaşı 
Abdullah Öcalan 
hakkındaki Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) 
kararına Türkiye'nin 
saygı duymasını 
beklediklerini 
bildirdi.
AB Sözcüsü, 
bugün AİHM'nin 

"Öcalan adil 
yargılanmadı" 
kararının açıklan
masının ardından 
gazetecilere yaptığı 
konuşmada, 
"Avrupa Birliği, 
Türkiye'nin, İnsan

Hakları 
Mahkemesi'nin 
kararına uymasını 
bekliyor. Türkiye, 
Avrupa Konseyi'nin 
üyesidir.
Bu nedenle 
mahkemenin bütün 
kararlarını uygula
makla mükelleftir" 
dedi. Brüksel'in,

Türkiye'nin "prob
lemin halli için 
hemen eyleme 
geçeceği" şeklinde
ki çok hızlı reaksiy
onunu not ettiğini 
vurgulayan Sözcü, 
"Bunun nasıl uygu
lanacağını bekleyip 
göreceğiz" diye 
konuştu.

talar AB’ye önerisini yineleri

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

TÜM.URÜNLERDEJ2 
AYA VARAN TAKS/TLER
BAYRANIOĞLU EMLAK’TA 

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
|ş YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

Papadopulos, AB 
Komisyonu’nun 
genişlemeden 
sorumlu üyesi Ol I i 
Rehn’e, "Maraş’ın 
Rum tarafına ver
ilmesine paralel 
olarak Mağusa 
limanının ulus
lararası ticarete 
açılması" yönünde
ki önerisini tekrar
ladığını söyledi. 
Rum radyosuna 
göre Papadopulos, 
Rehn’le görüşme
siyle ilgili açıkla
masında, Rehn’le 
Kıbrıs sorunu ve 
AB’yle ilgili bütün 
konuları görüştük
lerini belirtti. 
Rehn’le, AB’nin 
Kıbrıslı Türklere 
yönelik mali finans
manının şartsız ve 
bağlantısız olarak 
serbest bırakılması 
yönündeki talep
lerini ve Yeşil Hat 
Tüzüğü’nü ele 
aldıklarını anlatan 
Papadopulos, 
Doğrudan Ticaret 
Tüzüğü konusunda 
ise "Maraş’ın 
Rumlara verilme
sine paralel olarak 
Mağusa limanının

uluslararası 
ticarete açılması" 
yönündeki önerisi
ni yinelediğini kay
detti.
YAKOVU’NUN 
AÇIKLAMASI 
Rum yönetimi 
Dışişleri Bakanı 
Yorgo Yakovu da 
Rehn’le görüşme
siyle ilgili olarak, 
KKTC’yle doğru
dan ticaret, Kıbrıslı 
Türklere yönelik 
mali yardımın 
onaylanması ve 
Türkiye’nin 
Gümrük Birliği’nin 
genişletmesini 
öngören ek pro
tokolü imzalaması 
konularını 
görüştüklerini 
söyledi.
Yakovu, AB’nin, 
doğrudan ticaret ve 
mali yardım tüzük

lerinin birleştir
ilmesinde ısrarlı 
olmasına rağmen, 
Rum yönetiminin, 
bunların tamamen 
birbirinden ayrı iki 
konu olması 
nedeniyle tam aksi
ni savunduğunu 
kaydetti.
Yakovu, Doğrudan 
Ticaret Tüzüğü’nün 
Avrupa 
Komisyonu’na 
sunulduğu şekilde 
kabul edilmesinin ı 
mümkün İL 
olmadığını 
savundu.
Papadopulos’un 
Gazimağusa 
limanıyla ilgili 
önerisine de atıfta 
bulunan Yakovu, 
bu önerinin AB 
başkanlığı tarafın
dan olumlu karşı
landığını söyledi.
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Meslek Liseliye kısa askerlik
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
mesleki ve teknik 
eğitim okullarının 
özendirilmesi için 
bu okullarda 
öğrenim gören 
öğrencilere 
15 ay yerine 
10-11 ve 12 aya 
varan askerlik 
imkanı sunulabile
ceğini açıkladı 
ve başlanacak 
çalışmanın 
Milli Savunma 
ve Genelkurmay 
Başkanlığı'nın 
görüşü alındıktan 
sonra kesinleşe
ceğini bildirdi. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Bakanlık 
Beşevler Şura 
Salonu'nda, 2005- 
2006 öğretim yılın

da yeni müfredatın 
uygulamaya konul
masıyla ilgili olarak 
okul müdürlerinin 
bilgilendirilmesiyle 
ilgili toplantıya 
katıldı. Çelik burada 
okul müdürlerine 
yaptığı konuşmada, 
yeni müfredatın 
başarıya ulaşmasın
da okul müdür
lerinin ve öğretmen
lerin belirgin etkisi 
olacağını söyledi. 
Çelik, yeni müfre
datla iyi insan, iyi 

vatandaş ve iyi 
birey yetiştirmeyi 
hedeflediklerinin 
altını çizerek, 
"Değişime ayak 
uydurmak zorun
dayız. Değişerek 
gelişmeliyiz. Yeni 
müfredatımızla da 
bunu hedefliyoruz" 
dedi. Bakan Çelik, 
konuşmasının 
ardından gazeteci
lerin meslek liseler
ine yönelik soru
larını cevaplandırdı. 
Mesleki ve teknik 

eğitimin 
özendirilmesi 
amacıyla Bakanlık 
olarak yaptıkları 
çalışmalarla ilgili 
olarak yöneltilen 
soruları cevap 
veren Çelik, mesleki 
ve teknik eğitimin 
tek probleminin 
farklı katsayı uygu
laması olmadığını 
söyledi. Çelik, bu 
okulların "ayağa 
kaldırılması", 
"Türkiye'deki bu 
çarpıklığı giderilme
si" için yapılabile
cekler üzerinde fikir 
jimnastiği gerçek
leştirdiklerini 
belirterek, meslek 
lisesi ve meslek 
yüksekokulu öğren
cilerine yönelik hem 
var olan askerlik 
süresinden daha

kısa süreli askerlik 
ve sigortalık imkanı 
üzerinde çalışmalar 
yaptıklarını kaydet
ti. Çelik, bu çalış
maların kendileri 
dışında başka 
kurumlan da 
ilgilendirdiğini 
belirterek, 
şunları kaydetti:
"Meslek lisesi 

mezunu öğrencilere 
askerlik avantajı 
sağlayabilir miyiz? 
Bu düşüncelerimiz 
arasındadır ancak 
buna karar verecek 
olan Milli Savunma 
Bakanlığı ve 
Genelkurmay 
Başkanlığımızda. 
Meslek yüksek 
okullarına maalesef 
beklenen 
rağbet yok.
Öğrenciler meslek 

yüksekokullarında 
aldıkları eğitime 
ilişkin 'benim 
askerliğime bile 
yaramıyor' diye 
düşünüyorlar. 
Fakülte mezunu 
olana 8 ay askerlik 
yaptırırken, diyelim 
ki meslek yük
sekokulu mezunu 
10-11-12 ay askerlik 
yaptırabiliriz. 
Bu bir düşünce. 
Peki bu potansiyel 
ne kadardır bunlar 
kaç kişidir. 
Şu andaki asker 
ihtiyacımız böyle bir 
uygulama yapıldığı 
zaman karşılanabilir 
mi, bunun teknik 
tarafını değerlendi
recek olan Milli 
Savunma Bakanlığı 
ve Genelkurmay 
Başkanlığıdır."

te ücretlerine B h SENEN Salibe Avltomeferi W

Bu yılın ikinci 
yarısında maaşları 
ortalama yüzde 5 
zamlanacak olan 
memurların, kamu 
kurum ve kuru
luşlarına ait çocuk 
bakımevlerine 
giden çocukları 
için ödemeleri 
gereken ücretler 
ise 1 Haziran'dan 
itibaren yüzde 25 
oranında artırıldı. 
Devlet memurları 
ve diğer kamu per
sonelinin her bir 
çocuğu 25'lik 
artışla 75 YTL 
olarak belirlendi. 
Kamu mis
afirhanelerinden 
yararlanan kamu 

. personelinden kişi 
başına her gece 
için 4.50 YTL ücret 
alınacak.
Maliye 
Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan ve 
1 Haziran'dan

itibaren yürürlüğe 
girecek tebliği ile 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
eğitim ve 
dinlenme tesisi, 
misafirhane, kreş 
spor tesisi ve ben
zer sosyal ve 
destek amaçlı 
tesislerden dinlen
me amacıyla veya 
diğer amaçlarla 
yararlanacaklardan 
alınacak yemek, 
konaklama ve 
diğer hizmet bedel
leri yeniden belir
lendi.
Buna göre, kamu 
kurum ve kuru

luşlarına ait çocuk 
bakımevlerine 
kabul edilecek 
devlet memurları 
ile diğer kamu per
sonelinin her bir 
çocuğu için aylık 
bakım ücreti 
60 YTL'den 75 
YTL'ye çıkarıldı. 
Ancak belirlenen 
asgari aylık ücret
lerin çocuk 
bakımevi hizmet
lerinin karşılan
masında yeterli 
olmaması duru
munda kurum 
ve kuruluşlar bu 
ücreti artırabile
cekler.

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

'S Sakana Misina Ağları
* İp Ağ
v Fanya 

Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* «^ıııdpdefikbeliııiıılıyı

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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Erdoğan ■ fail rörûsmesi İm iejil
Başbakan Erdoğan 
ile Ermenistan Devlet 
Başkanı Koçaryan’ın 
Varşova’da bir araya 
gelip gelmeyeceği 
konusu henüz kesin
lik kazanmazken, 
görüşmenin 
Azerbaycan- 
Ermenistan 
görüşmelerinin de 
etkili olacağı belir
tiliyor.
Diplomatik kay
naklardan edinilen 
bilgiye göre, henüz 
gerek Türk gerekse 
Ermeni tarafı 
Varşova’da Erdoğan- 
Koçaryan görüşme
sine ilişkin karşı 
tarafa bir talep 
iletmedi.
Bu tür görüşmelerin 
önceden kesinleştir- 
ilmeksizin o anda 
yapılmasının 
mümkün olduğuna 
işaret eden aynı kay
naklar, Erivan ile 
Bakü arasında 
Yukarı Karabağ 

konusunda devam 
eden görüşmelerin 
sonuçlarının da 
etkenlerden biri 
olduğunu ifade ediy
or.
Edinilen bilgiye göre, 
Azerbaycan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı 
Azar Azimov 2 gün 
önce Ankara’ya gel
erek, Minsk süreci 
çerçevesindeki 
görüşmelere ilişkin 
son bilgileri aktardı. 
Azimov’un aktardığı 
bilgilere göre, 
Ermenistan’ın, 
Yukarı Karabağ’da 
işgal ettiği topraklar
dan çekilmesi 
konusunda yeni bazı 
formüller gündemde. 
Azerbaycan’ın, 
Ermenistan’ın 
Karabağ’daki işgal 
edilmiş toprakların 
tümünden hemen 
çekilmesini talep 
ederken, 
Ermenistan’ın ise 
kademeli çekilme

(5+1 + 1) şeklindeki 
formüle sıcak baktığı 
öğrenildi.
Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile 
Ermenistan Devlet 
Başkanı Koçaryan’ın, 
Varşova’da yapılacak 
Avrupa Konseyi 
zirvesinde bir araya 

* gelme olasılığına 
dikkat çeken diplo
matik kaynaklar, bu 
görüşmeden olumlu 
bir sonuç çıkabile
ceğini, nihai bir 
anlaşma olmasa bile 
yol haritası benzeri 
bir belge üzerinde 
uzlaşmaya varılabile

ceğini belirtiyorlar. 
Aynı kaynaklar, 
Aliyev ile Koçaryan 
arasında olumlu 
sonuç alınan bir 
görüşmenin 
Koçaryan ile 
Başbakan Erdoğan’ın 
da bir araya gelme
sine olumlu etki 
yapacağı görüşünde. 
Diplomatik kay
naklar, Ermenistan’ın 
Azerbaycan ile sorun
larını çözmesinin, 
Türkiye-Ermenistan 
ilişkilerinin nor
malleşmesine de 
olumlu yansımalarda 
bulunacağını ifade 
ediyorlar.

W M bhl edildi

TBMM Adalet 
Komisyonu, 1 
Haziran’da yürürlüğe 
girecek yeni TCK’da 
değişiklik öngören 
yasa teklifini bazı 
değişikliklerle kabul 
etti.
AK Parti İsparta 
Milletvekili Recep 
Özel ile Kilis 
Milletvekili Haşan 
Kara, Türk milletinin 
soykırım veya insan
lığa karşı suçlar 
işlediği hususunda 
aleni iddiada bulu
nan kişinin, Adalet 
Bakanhğı’nın talebi 

üzerine 1 yıldan 3 
yıla kadar hapis 
cezası verilmesi 
amacıyla önerge 
verdi.
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, önergenin 
içeriğinin özünde 
doğru olmakla birlik
te tepkisel olduğunu 
belirterek, "Bunu 
Dışişleri Bakanlığı’na 
sorduk, onlar da 
uygun görmedi" 
demesi üzerine 
önerge geri çekildi. 
Teklif, TCK’nın 
37 maddesinde 
değişiklik yapıyor.

W

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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Sezon öncesi turizme
kredi desteği

İzmir Ticaret Odası, 
üyelerine avantajlı 
kredi imkanı sunmak 
için 18. kredi pro
tokolünü Türkiye 
Vakıflar Bankası ile 
imzaladı. Protokolle 
oda üyelerine 
sağlanacak 20 çeşit 
kredinin üst limiti, bir 
önceki protokolde 
belirlenen 100 bin 
YTL'den 500 bin 
YTL'ye çıkarıldı.
İzmir Ticaret 
Odası'nda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş ile 
Türkiye Vakıflar 
Bankası Ege Bölge 
Yönetmeni Durmuş 
Özkul arasında imza
lanan protokol, oda 
üyelerine üst limiti 
500 bin YTL'yi bulan 
20 çeşit kredi kullan
ma imkanı sağlıyor. 
İzmir Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem 
Demirtaş, protokol 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 
bankalarla protokol 
imzalamaya başladık
larında en yüksek 
kredi limitinin 10 bin 
YTL olduğunu hatır
latarak, ancak devam 
eden protokollerle 
giderek artan bu lim
itin 18. protokolle bir
likte 500 bin YTL'ye 
çıktığını söyledi. 
Demirtaş, 
"Bankalarla yap
tığımız protokoller 
dahilinde üyelerim

izin kullandığı kredi 
toplamı 300 trilyon 
lirayı geçti. Bugün 
imzaladığımız pro
tokolle 20 çeşit kredi 
arasında yer alan tur
izm destek kredisini 
çok önemli buluy
oruz. 500 bin YTL'ye 
kadar kredi imkanı 
tanıyan bu seçenek 
36 aya kadar opsiyon 
tanıyor. Turizmde 
yeni yatırımcılar 
çıkaracak bu yeni 
kredi çeşidine dikka
tinizi çekmek istiyo
rum. Çünkü İzmir'de 
turizm hareketlenm
eye başladı. Bu kre
dinin bir diğer önemli 
özelliği ise 6 ay 
ödemesiz, turizm 
sezonunda aylık 
ödemeli bir kredi 
olmasıdır. İzmir'de 
özellikle Basmane, 
Mezarlıkbaşı gibi 
semtlerdeki otellerin, 
yenilenmesi ve butik 
otel haline getirilmesi 
için önemli bir fırsat 
doğmuş oluyor. Oda 
üyelerimizin bu 
konuya dikkatini çek
mek istiyorum" dedi. 
Demirtaş, Vakıfbank

ile imzalanan pro
tokol kapsamında 
sıfır faizli KOSGEB 
ve Eximbank destekli 
kredi çeşitlerinin de 
bulunduğunu kayd
ederek, oda 
üyelerinin bu kredi-:, 
leri amaçları doğrul
tusunda kullanmaları 
önerisinde bulundu. 
Vakıflar Bankası Ege 
Bölge Yönetmeni 
Durmuş Özkul ise, 
İzmir Ticaret Odası 
ile daha önce de 
imzalanan bir pro
tokolle bugüne kadar 
bin 750 üyeye 200 
trilyon lira civarında 
kredi kullandırdık
larını söyledi. Özkul, 
ayrıca Ege Bölgesi'ne 
100 milyon dolara 
yakın Avrupa Yatırım 
Bankası kredisi de 
kullandırdıklarını kay
detti. Oda üyelerinin 
kredi ihtiyaçları için 
mutlaka bu pro
tokolden yararlan
maları gerektiğini 
belirten Özkul, 
kredi taleplerini çok 

kısa bir sürede 
karşıladıklarını söz
lerine ekledi.

BAHÇESİ
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Amatör Kümedeki son durum
Amatör Kümede son 

durumlara bakıldığında 
yöremiz bakımından durum 
hiç de iç açıcı değil.

Maçların bitimine 2 hafta 
kala play -off oynamaya hak 
kazanacak takımlarda 
netleşmeye başladı. 12. hafta 
sonunda haftayı galibiyetle 
kapatan İnegölspor ve 
Demirtaş grup şampiyonluk
larını garantilerken; Burgaz - 
Ovaakça Yavuz Selim play- 
off’a yükselen diğer ekipler 
oldular.

Kalan 5 kontenjan için 
müthiş bir yarışın içinde 
bulunan takımlar son düdüğe 
kadar amansız mücadele 
edecekler.

Yöremizin takımı 
Umurspor geçen hafta aldığı 
2-0’lık galibiyetle düşme 
korkusu atlattı.

Grubunda son sırada bulu
nan Kumlaspor ise geçen 
hafta aldığı puanla bu hafta 
oynayacağı Cihanspor’u ye- 
nerse ki yeneceğine inanıyo
rum. Kümede kalıp gelecek 
sene gene Amatör Lig’de 
top koştururlar.

Ben geçen haftaki yazımda 
ümidimi yitirmiş, 
Kumlaspor’u kendim küme
den düşürmüştüm.

Pazar günü zevkle seyre
deceğimiz maçın bir final 
havasında geçeceğini belirt
mek isterim.

Gemlikspor geçen hafta 
sonuncu takım olan 
Duaçınarı’nı 4-0 gibi bir.skor
la yendi. Puan cetvelindeki 
yeri değişmedi.

Bu hafta Altınok’la 
Beşevler sahasında saat: 
16. oo’da maçımız var. İnşal

lah yenerler.
Zira yenmesekte olur, 

başarı bekleyen Gemlik 
seyircisinden başka kimse 
yok.

Dünya üzerinde ‘benim 
için başarı olmasada olur’ 
diyen bir Kulüp Başkanı 
olduktan sonra yapabilecek 
birşeyin olduğunu zannet
miyorum.

Bu durumda yazmak ne 
fayda sağlarki. İşte başarısız 
bir yönetim. (Buna bende 
dahilim) İşte başarısız bir 
teknik heyet, işte başarısız 
iki futbol takımı.

Biri, A-Genç, diğeri bugün 
oynayan A-Takım. Kim ne 
dersin desin galip gelen, 
kazanan tabiri caize ‘goygoy
cular.’

Koskaca bir sene iki hafta 
sonra bitecek. Daha sonra sil 
baştan.

Daima açık bulunan ve 
içinde 20-25 gencin boş 
zamanlarını geçirdiği, Beden 
Terbiyesinden kiraladığımız 
(Allah razı olsun), sizin 
çalışmıor dediğiniz lokalin 
anahtarlarını teslim ettim.

Siz, düşündüğünüz kişiye 
verip çalıştırabilirsiniz.

Önünüzdeki 12-14, 14-16, 
16-18 takımın başında 
üzülmeyin parayla adam 
tutup yönetici olarak 8 ay 
gibi birsürede göndere
bilirsiniz.

İstenirse gençlere verilen 
anahtarlarda iade edilebilir.

İşte başkan dün Bursa’da 
oynana 10-12 yaş grubu 
maçına neden küme daha 
doğrusu takım hocası gitme
di. Demek ki bir koltukta iki 
karpuz taşınmıyormuş.

BakBÜCafe’de
Bu akşam Türkü gecesi var 

Kaçırmayın!!!!
Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 

Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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Daha çok yiyerek kilo verin
Zayıflamak için her 
yolu denediniz, 
ama tatlılara ve 
hamur işlerine 
olan zaafınız, sizi 
diyet-geçirmez 
yapıyor, bir türlü 
kurallara uyup kilo 
veremiyorsunuz.O 
zaman Amerika'da 
moda olan bu son 
diyet tam 
size göre! 
Zayıflamak mı 
istiyorsunuz? 
Bugüne dek duy
duğunuz tüm 
diyetleri bir kenara 
bırakın. Bundan 
sonra kalorileri 
saymaya, yediğiniz 
karbonhidratları 
kontrol edip, 
sevdiğiniz besin
lerden uzak dur
maya paydos! 
Amerika'da hızla 
yayılan yeni bir 
diyete göre, artık 
istediğinizi yiye

biliyorsunuz. 
Amerikalı fitness 
gurusu Jorge 
Cruise'un teorisine 
göre, önemli olan 
ne yediğiniz değil, 
zamanlamanız.
Zamanlamadan 
kasıtsa şu: Yeni 
çıkan bu diyete 
göre, normalde 
önerilen 3 ana ve 3 
ara öğün sistemini 
değiştirerek, ara 
öğünleri tamamen 
kaldırıp, 3 saatlik 
aralarla sürekli 
yiyorsunuz.
Jorge Cruise'un 
iddiasına göre, 
istediğinizi yiye
bilirsiniz. Hatta o 
çok sevdiğiniz 
çikolatadan, don
durmadan, kek ve 
börek-çörekten 
vazgeçmek zorun
da değilsiniz. 
Hatta alkol bile 
içebilirsiniz. Kitabı

'3-Hour Diet' 
Amerika'da 
en çok satanlar lis
tesine giren, 34 
yaşındaki Cruise, 
üç saatlik 
zamanın, vücud
unuzun kendisini 
kurmasını ve 
metabolizmasını 
canlandırmasını 
sağladığını 
söylüyor.
Öğünlerin arasın
da 3 saatten fazla 
zaman olması, 
vücudun açlığa 
karşı alarma 
geçmesine ve 
vücuttaki kasları 

yakmaya başla
masına sebep 
olduğunu 
söyleyen 
Cruise, her üç 
saatte bir yiyey- 
erek, metaboliz
manın hızlandığını 
ve vücudun kas 
yerine yak yak
maya başladığını 
ekliyor.
Geleneksel az kar
bonhidrat ve az 
yağ içeren diyet
lerin işe yaramaya
cağını da vurgu
layan Cruise, 
bunun sebebini, 
bu diyetlerin 

metabolizmayı 
yavaşlatmasına ve 
vücudun yağ yer
ine kas dokusu 
yakmaya başla
masına bağlıyor. 
"Üç saatlik aralarla 
yemek, göbek böl
gesindeki yağlar
dan başlayarak 
haftada 1 kilo ver
menizi ve bunu 
karbonhidratı 
azaltmadan yap
manızı sağlar. Bu 
diyette 
yasaklı 
besin yok
tur." diyor. 
Bir anda 
ilgiyi üzer
ine çeken 
bu diyete 
karşı ise 
uzmanlar 
şüpheli yak
laşıyor. 
İngiliz 
Beslenme 
Vakfı'ndan

Brigid McKevith'in 
diyet hakkındaki 
yorumu şu: "Bu 
ilginç bir yaklaşım 
ama bazıları için 
çok fazla yeme 
riski de taşıyor ki, 
bu da amacı 
ortadan kaldırmış 
oluyor. Bol miktar
da sebze ve mey- 
vanın bu diyette 
anahtar olduğunu 
düşünüyorum" 
dedi.

(12)

Yazan : Zebercet COŞKUN

- Bana bakma... Bakma benim gibilere. 
Onun için de kaçmıyorum. Korkum yok... 
Haçin’de kalanların, göçmeyenlerin bir yana 
tümü benim gibi. Suçu olanlar birer birer çek
ildiler oraya, buraya. Köylere, Faka’ya 
Kozan’a, Adana’ya. Her biri dağıldı bir yana...

- Güm güm evlerimi koyup sürgüne gidey
im... Dükkanlar tıklım tıklam dolu.. Dört yıl bu. 
Dört koca yıl Halep sokaklarında bir lokma 
ekmek için didin... Anamı, babamnı ecel aldı 
diyelim, ama bukleli, sarı saçlı kızımı kolera 
aldı. Susuzluk, pislik açlık. Haçin’de olsay
dık... Yerimizde, yurdumuzda olsaydık... 
Suçlusu bunların?

- Suçlusu yok... Suçlu muharebe.. Sen ken
dini bilirsin... Kendi yitirdiklerini.... Ben de 
benimkileri... Bacım ktucağınrda iki bebesi ile 
kaldı..b Kocası gitti, dönemedi.. Oğlu ondan 
üç ay sonra doğdu... Dördünü sürüyor şimdi 
Osman, dana memede... Kesemiyor anası... 
“Babasını Tanrı aldı, rızkını ben almayayım” 
diyor... Suçlu kim?

- Muharebe daha bitmedi Mürsel... Dahna 
sürüyor... Her şey yerli yireni oturmadı daha... 
Yürüklerdeki acı küllenmedi, kinler geçmedi... 
Gelenler, dört yıl önce kovulanlar..b Çoğu 
kırıldı kaldı yolda... Açlık, salgın, yersizlik, 
yurtsuzluk... Kinler daha yüreklerde... 
Birikmiş...

- Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
- Hiç bir şey yok!... Yalnız bildiğim... Söz 

bizim artık... Efendoi biziz I... Ortadan 

konuşuyorum. Gerçekleri mkoyuyorum 
önüne..I. Yoksa sana göre, senin gibilere bir 
sözüm yok benim... Ve de şunu iyice bil ki 
ben sağ oldukça ne senin, ne de çoluk 
çoçuğunun bir kılına dokunamaz kimse!...

Mihran amca ile babam ne kadar oturdular 
bilmiyorum... Mihran amcanın sarı bukleli 
kızını düşünüyorum ben. Kolera almış.... Sarı 
hasın şapkası vardı hani... Paris’ten.... Kaleye 
çekilen mavili bayrak, at üstünde kurula kuru
la Haçin’e giren Fransız zabitleri, hükümet 
meydanındaki direğe yapışmış kağıt... O gün 
okumuştuk ama anlayamamıştık.. Gün günde 
açığa çıkıyor her şey... Bedros amca geliyor 
gözümün önüne... Hani eczacıydı... Çığlıklar... 
Toprağı öpüyor Bedros amca, sonra mavi 
kayayı öpüyor... “Kimse kılına dokunamaaz 
senin ve çocuklarının!” Yen minderinde uyu
muş kalmışım...

Jandarma dairesinin önü her günden daha 
kalabalık bugün.. Ermeni jandarmaların biri 
giriyor biri çıkıyor... Sürgündekiler hep 
döndü. Evi yanan dayandı Kirkot kapılarına... 
İslamlar aşağı... Üst katlara Ermenilenr yer
leşti... O da yetmedi, Şimdi her odada bir aile 
kalıyor.. Şimdilik... Tanrı ne gösterir ilerde 
belli değil... Kaymakam Hilmi Beyin yerine 
Ermeni bir kaymakam geldi. Memurlar, mek
tep hocaları, postahanedekiler, jandarmalar 
birer birer değiştiler.

Jandarma dairesi üç katlı bir yapı.... 
Sokaktan dört, beş ayak merdivenle çıkılıy
or... İki kanatlı, geniş, kara kapının önünde 
Aram çavuş. Hantal beden, ablak surat... 
Sırıtıyor... Hükümet meydanında çocuklar 
oynuyor. Ermeni çocukları... Ötekiler pek 
ortalara çıkmıyorlar artık... Kirkotta,. kendi 
kapı önlerinde oynuyorlar olsa olsa... Aram - 
çavuş Haçin Ermenilerindendir. Bugün pek 

keyifli.... Şiş göz kapaklarının arasından mey
danda oynayan çocuklara bakıyr, sonra yeni 
filizlenen ağaçlara takılıyor gözleri. Kapı 
önünü kaplayan iri bedeninin salladı, sonra 
yana çekti kendini... Açıkm kapıdan iki jan
darma çıkıyor. Kara çizmeler, uzun püsküllü 
fes... Jandarmaların bir adım ardında başı 
açık, üstü, başı toz, toprak içinde bir adam.. 
Yüzü karışık, duruşu bitik. Üst dudağının 
yanından kan sızıyor. Bir aşağını sürüyor. 
Elleri kelepçeli. Sırıttı Aram çavuş, elini belin
in oraya götürdü, kemerini, sonra tabancasını 
sıvazladı. Dudakları kıpırdandı. Kelepçeli 
adam Aram Çavuş’tan yana baktı, sonra yere 
indirdi gözlerini... Bir jandarma daha vanr var, 
o da adamın ardı sıra yürüyor... Meydanı 
dolduran Ermeni çocukları açıldılar, 
çığrıştılar... Taş merdivenlerin önünde dört 
tane at var hazır... Önce kelepçeli adamı 
bindirdiler jandarmalar tartaklayarak, sonra 
kendileri bindiler... Aram Çavuş hep sırıtıyor. 
Bıyıklarının üstünde gezdirdi parmaklarını... 
Mavi gözlerinde pırıltılar var...

HAÇİN’de olaylar Kayalıoğullrından 
Mehmet Efendinrin tutuklanmasıyla başlar.

Mehmet efendi bir kara atın üstünde... Üst 
jandarmanın biri önde, ikisi Mehmet efendinin 
ardında... Feke’ye doğru sürüyorlar atlarını... 
Ayaz var, Gökyüzünü kara bulutlar sarıyor. 
Yolun kıyısında dar dere köpük köpük akıyor. 
Birbirine yaslanmış, birbirine kenetlenmiş 
bodur çamlar yol boyunca yayılmışlar. Kimi 
yerde seyrek, tek tek; kimi yerde orman 
olmuş tepelere taşmışlar. Mehmet efendi güç 
duruyor atın süstünde, devrildi, devrilecek... 
Zayıf çelimsiz bir adam, bir de onca sopa...l | 
Ardındaki jandarmalar tüfekleriyle dürtüklüy- 
orlar....

Devamı yarın ...
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KErfez
GÜNLÜK SYYASY

Bunama tedavisi nedir?
Demans sözcüğü 
latince akıl anlamı
na gelen "mentis" 
ile yokluk ifade 
eden "de" ön 
takısında oluşmak
tadır. Bunun anlamı 
aklın yokluğudur. 
Bu hastalık 
gelişmiş ülkelerde 
yaygın bir sağlık ve 
sosyal sorun 
olmaya başlamıştır. 
Özellikle ortalama 
ömrün giderek uza
ması ile demanslı 
hasta sayısında 
büyük artış olmuş
tur.
Demansın birçok 
semptomu vardır. 
Demansa sebep 
olan etken belir
lenip, bir etken 
varsa ortadan 
kaldırıldıktan sonra, 
hastalığa ait bulgu
ları tek tek ele 
alınıp bunları kon
trol altına almak

. TUTKU 
SINEMASI'NDA 

BU HAFTA
. ATLAS 

SINEMASI'NDA 
BU HAFTA

gerekir.
Demanslı hastalar
da çok görülen 
gerçek dışı 
düşünceler ; örne
ğin kkızım benim 
paramı çalıyor, 
komşum beni 
öldürmek 
istiyor,oğlum ve 
kızım beni aramıy
or vs. buna heza- 
yan denir. Hastadan 
çok hastanın yakını 
daha fazla etkilenir. 
Yine bununla 
beraber demanslı 
hastada hayal 
görmeler, aşırı sinir, 
kızgınlık, uyku

Gelinim olur musun? ■ Kabus Gecesi

Anlat İstanbul
Rez. Tel: 512 03 46

düzensizlikleri, 
aşırı hareketlilik 
ve de depresyon 
sık görülür.
Uzman bir hekim 
bu bulguları iyi sap
tayıp bunların 
gerçekten 
hastalığın bir 
parçası mı yoksa 
başka sebepten mi 
kaynaklandığını 
tespit edip 
tedaviye vakit kayıp 
etmeden başla
malıdır.
Depresyonun 
demansı taklit ettiği 
ya da demansa 
eslik ettiği eskiden 

beri literatür bilgi
lerinde mevcuttur. 
Demans ile 
depresyonun 
ayrımının iyi yapıl
ması gerekir. 
Depresyon 
tedavisinden sonra 
hastada bir 
düzelme izlenirken 
demansa bağlı 
depresyonda 
demansın diğer bul
guları hastada belir
ti verir.
Demanslı kişilerde 
aşırı gündüz uyuk
lamaları uykuya 
dalış ve uykuya 
devam ettirmede 
zorluk seklinde 
uyku bozuklukları
na rastlanmaktadır. 
Çocuğu hastada 
demans ile uyku 
bozukluğu iç içedir. 
Demans tedavisi 
ile uyku bozukluğu 
da düzelir.
Demansın bir alt 
grubu olan 
Alzheimer hastalığı 
tüm demansların
% 50-80' ni oluştu

rur. Diğer küçük bir 
bölümünü damarsal 
demanslar ve 
madde eksikliğine 
,toksit nedenlere 
bağlı veya 
enfeksiyonu bağlı 
demanslar 
oluşturur.
Bazen Alzheimer ile 
damarsal yetme

zliğe bağlı demans 
beraber bulunabilir. 
Bu yüzden tedavide 
bu hastaligi açığg 
çıkartacak yardımcı 
muayene yöntem
lerine başvurul
malıdır. Diğer 
önemli bir nokta 
tedavi edilebilen 
demanslar arasında 
bulunan Hipertiroidi 
(tiroid bezinin az 
çalışması ki halk 
arasinda guatr 
olarak adlandırılır.) 
ve buna benzer 
hastalıklarda ve 
madde eksikliğine 
bağlı demanslarda 
hastalığa özgü 
yukarıdaki belirtiler 
olmadan demans 
yani bunama 
gelişebilir. 
Alzheimer 
hastalığında 
beyinde oluşan 
hasarlar ve eksilen 
kimyasal maddeler 
bugün için hemen 
hemen tespit 
edilmiştir. Bu 
gelişme demansın 
büyük bir kısmını 
oluşturan 
Alzheimer hastaları 
için bir ışık kaynağı 
olmuştur. Bu 
ilaçlarla ilgili 
günümüzde 
yoğun çalışmalar 
devam etmektedir 
ve hastalar büyük 
fayda görmekte-

dirler.
Demans tedavisi 
gelip geçici bir 
tedavi değildir. 
Demansla hasta 
yakınları doktorları 
ile iyi temas kurup 
tedavinin devamını 
sağlamalıdırlar. 
Çünkü demanslı 
hastaların yakınları
na hasta kendisi ile 
ilgili sorunlarla 
ilgilenemediğinden 
veya az ilgilendiğin
den dolayını çok iş 
düşmektedir.
Hatta demanslı 
hasta ile birebir 
ilgilenen hasta 
yakınlarının ruhsal 
destek almaları 
veya tedavi 
olmaları iyi olur. 
Sunu unutmayalım 
yaşlılarda görülen 
her unutkanlık, her 
sinir, her şüphe 
vs.demans değildir. 
Fakat düzelmesi 
gereken belirtil
erdir.
Erken tanı ve 
tedavi her hastalık
ta olduğu gibi 
demansta da çok 
önemlidir. Böyle 
durumlarda hasta 
yakınlarının vakit 
kayıp etmeden has
tayı uzman bir 
hekime götürüp 
doğru tani ve tedavi 
olmasını sağla
maları önemlidir.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet, 
itfaiye

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226)811 13 23 
İDO İmam Aslan

513 14 25

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

814 10 20
363 43 19
655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

13 MAYIS CUMA
BAYER ECZANESİ

Hamidiye Mah. İstiklal Cad

Tel: 513 01 43
GEMLİK

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMB

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2130 

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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Oksijen ağaçlardan değil ‘Özgür kız’ Bursa’da n 
üniversitelileri coşturdu

Atmosferdeki oksi
jeninin dörtte üçünü 
bilinen aksine 
ağaçların değil, deni
zlerdeki yosun türü 
bitkilerin ürettiği 
belirtildi.
Selçuk Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Mustafa 
Küçüködük, bol 
oksijenin metaboliz
mayı hızlandırdığını 
ve işleyişini düzen
lediğini ifade ederek, 
sağlıklı bir yaşam 
için herşeyden önce 
bol oksijenli bir 
ortamda bulunmak 
gerektiğini söyledi. 
Küçüködük'ün 
verdiği bilgiye göre, 
atmosferde bulunan 
oksijenin dörtte

3'ünü yaygın olarak 
bilinenin aksine, 
ağaçlar değil, deni
zlerdeki yosun türü 
bitkiler üretiyor. 
Ağaçların büyük 
ölçüde işlevi kir
lenen havayı temi
zlemek. Denizlerde 
yaşayan, çoğu 
çıplak gözle görüle
meyen algler ise su 
yüzeyine çıkarak 
yaptıkları fotosente
zle bol miktarda 
oksijen üretiyorlar.

Bu nedenle deniz ve 
okyanus kıyılarının, 
oksijenin en çok 
bulunduğu alanlar 
olduğunu belirten 
Küçüködük, "Bu 
nedenle yaz tatilini 
deniz kıyısında 
geçiren kişiler, 
kentlerde yaşayan 
ya da bol oksijen 
için ormana giden 
ve dağlara çıkan 
kişilere göre daha 
fazla oksijen alıyor" 
dedi.

"Özgür Kız" 
Bursa'da üniver
sitelileri coşturdu
Hazır kart reklam

larıyla Türkiye'nin 
tanıdığı Nil 
Karaibrahimgil, 
Uludağ Üniversite- 
si'nde bahar şenlik
lerinde sahne aldı.

Bursa’da elektrik kesintisi
Bursa'da, enerji 
nakil batlarındaki 
bakım ve onarım 
çalışmaları 
nedeniyle merkez 
Yıldırım ve 
Osmangazi 
ilçelerindeki bazı 
mahallelerde 15 
Mayıs Pazar günü 
elektrik kesintisi 
uygulanacağı 
bildirildi.
Uludağ Elektrik

Konser öncesi dans 
gruplarının sahne 
aldığı organizasyon
da performansıyla 
göz dolduran özgür 
kız, seyircilere 
unutulmaz bir gece 
yaşattı. Bu arada, 
konser esnasında 
atılan havai fişek,

Dağıtım A.Ş. Bursa 
Müessesesi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Ovaakça 
Beldesi'ne bağlı 
Santral ve Eğitim 
mahalleleri, 
Karabalçık Köyü, 
Yeni Yalova yolu 
Gemlik istikametine 
doğru sağ tarafta 
kalan özel trafolu 
müşteriler ve 
aynı hattan enerji 

911 Arama Kurtarma 
Derneği ekibinden 
Abdullah 
Nişançıoğlu'nun 
suratına isabet etti. 
Hafif yaralanan 
Nişancıoğlu, Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

(
ç

alan diğer müşter
ilere 08.00-08.30, 
Yeni Yalova yolu 
Gemlik istikametine 
doğru sol 
tarafta kalan özel 
trafolu müşteriler ; 
ile aynı 
hattan enerji alan 
diğer müşterilere 
ise 15.00-15.30 s 
aatlerinde 
elektrik 
verilemeyecek.

istikbal
Mbti

Arağına

REGINA MUTFAK VE BANYO
SHOVVROOM'UN AÇILIŞINA 

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR
BUGÜN SftÛT 17.3VM (KILIYORUZ

Adres: İstiklal Cad. Kafoğlu 1 Apt. 
(Karsak Cami karşısı) 
Tel: 513 18 47

No: 52



Disk’e bağlı Genel Işsendikası^opİL^sözleşmegörüşm  ele rinde Belediye ile anlaşamadı

Belediyede grev ve lokavt kararı alındı
Gemlik Belediyesi ile Disk’e bağlı Genel İş Sendikası’nın sendikalı üyeleri adına sürdürülen toplu sözleşeme 
görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, sendika grev kararı aldı.Belediye Başkanı da lokavt ilan etti. 
İki karar da Belediye kapısına asıldı.Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 5’de

14 Mayıs 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Sahil Devlet Hastanesi 
otomasyona geçiyor

Gemlik Sahil Devlet Hastanesi tüm 
işlemlerinde bilgisayarlı otomasyona 
geçiyor.
11 Sağlık Müdürlüğünden gelen emirle 
Hastanenin tüm birimlerinde defterler 
yerine bilgisayarlar kullanılacak.

SSK Hastanesi döneminde SSK Genel 
Müdürlüğü’nden istenen bilgisayarların 
gelmesi, işleri kolaylaştırdı.

Sahil Devlet Hastanesi Başhekimi Neşet 
Çiğerli, “otomasyona geçmeye hazırız” 
dedi. Haberi sayfa 4’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demire! sordu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

“Zeytinliklerin haritası vok”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

Güne Bakış
TBMM en çok soru önergesi veren milletvekillerinden CHP’li Kemal Demirel, Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü’nün cevaplamasını istediği soru önergesinde, ülkemizde yetiştirilen zeytin
lerin bölgelere göre dağılımı, yetiştirilen zeytinlerin türleri açısından haritasının olup olmadığı 
ve zeytin türlerinin korunması için nelerin yapılmakta olduğunu sordu. Haberi sayfa 3’de

Biri açılıyor, biri kapanıyor..
Cidden Gemlik kalıbına sığmıyor.
Sanırım nüfus artıyor..
Bu artış iş ve aşı zorluyor.
Her hafta bir yeni magazinin açılışına tanık 

oluyoruz.
Dün, yine açılış vardı.
Mobilya devlerinden İstikbal’in kurduğu 

Regina Mutfak, İstiklal Caddesi’nde yine 
İstikbal’in büyük bayii Ali Çetinavcı tarafın
dan açıldı.

Regina’ın yönetim kurulu üyeleri tam kadro 
açılıştaydı.

Bu da Gemlik’e verilen önemi gösteriyor.
Belediye Başkanı açılış kurdelasını 

keserken, “Gemlik’in il olacağından söz etti.”
Olmaz olmaz demeyin, burası Türkiye!..
Büyük mağazalar, canlı bir ekonomi, kala

balık bir nüfus..
Gemlik’te ne isteresen var.
Dikkat ettiniz mi, İstiklal Caddesi’nde son 

yıllarda modern mağazalar açılıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Güral Porselen de , 

Gemlik bayiliğini açtı.
Birbirinden güzel porsenel çeşitlerini 

almak için artık Bursa’ya gitmenize gerek 
yok.

Cidden nefis porselenler var..
Bu arada açılan mağazalar kadar kapanan

ları da unutmayalım.
Küçük esnaf gün geçtikçe kepenk indiriyor. 

Esnaf Kefalet Kooperatifinde ödenmeyen 
senet oranı yüzde 50’ye varmış.

Bu da madolyanın bir başka yönü..
Regina Mutfak sahiplerine bol kazanç.

Regina mutfak açıldı
Gemlik İstikbal 
Mobilya sahibi Ali 
Çetinavcı, istiklal 
Caddesinde 
mağazalarının 
yanına Regina 
Mutfak

Mağazasını da 
açtı.
Açılışa ünlü 
mankenlerin 
katılması ilgiyi 
yükseltti.
Haberi 12’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Vicdanca

Zeytin yandı bitti kül oldu!
Kuru lakırdı zaman kaybı

Hükümeti elinde tutan siyasal parti 
kendisini bu ülkenin tek sahibi mi sanıy
or?

Kimse kendisine dokunmayacak,tepki 
göstermeyecek.

Son olarak da Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi'nin Rektörüne çevirdi 
eleştiri oklarını hem de sesini yüksel
terek.

Niye; kendisinin de hazır ve nazır 
olduğu törende bulunmadığı için..

Bizimki de ne hikmetse dışarıda kuzu 
içerde kaplan kesiliyor.

Ne zaman dışarıdan gelip içeride 
geziye çıksa birini mutlaka azarlıyor.

Oysa üniversiteler özerk kurumlar.
Bilim yuvaları..
İrfan ocakları..
Attıkları her adımda bilim var..Akıl var.
Onun için onlar ne yaptıklarını bilirler.
Hele hele siyasal menevraların payan

dası olmak hiç istemezler.
Hiç bir kurum ya da kişi ülke yöneti

minde tek başına söz sahibi olamaz.
Bugüne kadar olmadı da..
Olmak hevesine kapılanların başına 

gelenleri anımsamak için zaman 
tünelinde bir yolculuk yapmak yeterli.

Dış siyaset ayna..
Ekonomi tam takır..
Sosyal yaşam dibe vurmuş..
Bizimkisi hala maval okuyor.
Kuru lakırdıya karınlar doydu.
İcraat gerekli icraat..
Gerisi boş laf.
Yok ben ülke ülke gezip onları ikna 

ediyorum.
Yok Türkiye'ye bakış açılarını olumlu 

düzeye çekiyorum.
Yok müzakerelerin başlayacağı tarih 

için hazırlık yapıyorum demekle olmuyor.
Çünkü AvrupalI hayal dünyasında 

dolaşmıyor.
Onlar yaşamlarını ve geleceklerini 

gerçek üzerine oturtuyorlar.
Ne diyorlar biliyoo musun?

L "Camiler kışlamız,minareler 
süngümüz,kubbeler miğferimiz diyen
lerin yönettiği bir ülkeyi kendi aramızda 
görmek istemeyiz."

Hem diyorlar hem de icraatlarını gös
teriyorlar.

Bakın teröristin önden gidenine sudan 
gerekçelerle yeniden yargılama yolunu 
açtılar.

Bizim yargılama yöntemimizi adil bul
madılar.

"Bin defa yargılansada yine aynı ceza
yı alır"demekle iş bitmiyor.

Doğru, akılcı ve ikna edici politikalar 
üretmek gerekiyor.

Ayaklar suya ermedi mi memleket 
meseleleri havada kalıyor.

Başkalarının istedikleri yöne akıyor.
Suyu tersine çevirmek gerek..
Yoksa "Atı alan Üsküdar'ı geçiyor.."

Marmara;nın körfezi...
Deniz, zeytin...
Denince, akla ne 

gelir?
Gemlik mi?!
Bilemediniz...
Zeytin ağaçlarının 

köküne salamura 
döküleli yıllar oldu, yer
lerine köklü binalar dikil
di...

Dayanıksız, altyapısız, 
düzensiz...Beton yığınları

Balık çeşitleri yüzler 
rakamından, el ve ayak 
parmaklarımızın sayısına 
kadar indi...

Siyah ve yeşil incilerin 
ağaçları da simgesi 
Gemlik’in..

Silah çıktı mertlik 
bozuldu ya, liman geldi, 
balık gitti..

Dev demir yığını 
gemiler yağlarını, pislik
lerini denize akıtırlar..

Trolcüler de balığın 
kökünü kazıdı...

Zeytini var ya... Hala 
kafa tutar marmara 
markasıyla..

Helal olsun...
Zeytin ağaçları ki, 

çarpık yapılaşmadan 
nasibini aldı.

Denize nazır beton 
yığınlarında yosun 
kokusuz, balıksız, zeytin 
ağaçsız binalar kök 
saldılar, birer birer.

Yeşil ve siyah inciler

SAHİBİNDEN 
SATIUK
itSıiotaSıi 

M İtti Mı 323 Fail 
1500 Motor, 50 bn Km.

Tel: (0.532) 262 90 46 

gerdanlık gibi dikkat 
çeker; Gemlik’te.

Dünya da zeytinin en 
lezzetli olduğu Gemlik’e 
uğrar mı, yetkisiz yetkilil
er?!

Ama bakın Türkiye’yi 
tren trafiğine açma 
mücadelesinden yorulan 
trenci CHP Milletvekili 
Kemal Demirel, kolları 
sıvamış..

Sağlık Bakanlığı ile 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’na zeytin 
ürünü ile ilgili önerge 
vermiş...

Bir türlü anlamadığım 
bir konu da Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı..

Ne iş yapar? Köyleri 
mi gezer? Yoksa köylü
lerin kahvesi mi?

Haziran’a ne kaldı, 
yazalım biraz!!!

YASA geliyor ya!!!
Neyse...
Trenci milletvekili 

Demirel, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami 
Güçlü’ye;Türkiye de 
zeytinlik alanların bir 
haritası var mı? diye 
önerge sunuyor.

Sorular da şöyle;
Zeytinliklerin bulun

duğu yerlerin, çevrel
erdeki yapılanmalardan 
etkilenme düzeylerinin 
saptanması ile ilgili bir 
çalışmanız mevcut

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

mudur?
Sanayileşme ile birlik

te tarım alanlarının içine 
kadar ulaşan 

fabrikaların, yarattığı 
fiziksel ve kimyasal etkil
erden zeytin ağaçlarının 

etkilenme düzeyinin 
belirlenmesi ile ilgili bir 
çalışmanız bulunuyor 
mu?

Zeytin üretiminde kul
lanılan kimyasal maddel
er, gübreler ve tarım 
ilaçlarının ürüne olan 
etkileri konusunda çalış
malarınız var mıdır?

Sağlık Bakanlığında, 
bu sorulara cevap yok
muş...

Herhangi bir çalış
masının mevcut olmadığı 
belirtilmiş..

Demirel, bu tür sorular 
karşısında bakanlık per
sonelinin şaşırdığını da 
söylüyor..

Ben şaşırmıyorum...
Niye şaşırıyorlar ki? 

Gemlik’in zeytinleri suya 
düştü.

Su ne oldu? Binalar 
içti.

Binalar ne oldu?
Yandı, bitti, kül oldu!!..

Son sözü de Orhan 
Veli’ye verelim;

Gemliğe doğru
Denizi göreceksin;
Sakın şaşırma.. 

demiş..Sevgiyle kalın....
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CHP Bursa milletvekili Kemal Demirel sordu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü cevap verdi.

“Zeytinliklerin haritası yok”
TSİ en çok sora önergesi veren milletvekillerinden CHP'li Kemal Demirel, Tarım ve Kökleri Bakanı Sami Giiçlii’niin • 
cevaplamasını istediği sora önergesinde, ülkemizde yetiştirilen zeytinlerin bölgelere göre dağılımı, yetiştirilen zeylim 
erin türleri açısından haritasının olup olmadığı ve zeytin türlerinin korunması için nelerin yapılmakla olduğunu sordu.
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
TBMM'ne verdiği 
soru öner
gesinde zeytin 
ağaçlarının 
coğrafi haritasını 
sordu.
Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü 
tarafından ceva
plandırılan soru 
önergesinde 
ülkede bulunan 
tüm zeytin 
ağaçlarının 
yüzde 25'inin 
Marmara böl
gesinde bulun
duğu belirlendi. 
Marmara böl
gesinde bulunan 
zeytin ve zeytin 
üreticilerinin 
sorunlarını 
TBMM'ne taşıyan 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, verdiği 
soru öner
gesinde, Ülkem
izde yetiştirilen 
zeytinlerin böl
gelere göre 
dağılımı, yetiştir
ilen zeytinlerin 
türleri açısından 
haritasının olup 
olmadığı ve zeytin 
türlerinin korun
ması için nelerin 
yapılmakta 
olduğu 
SORULDU. 
Bakan Sami 
Güçlü tarafından 
cevaplandırılan 
soru önergesinde 
"Zeytin ağaç 
sayısı bakımından 
Ege bölgesinde 
yüzde 56, 
Marmara 
Bölgesinde yüzde

25, Akdeniz 
Bölgesinde yüzde 
14, Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesinde yüzde 
5 oranında zeytin 
ağacı mevcuttur. 
Aydın, İzmir, 
Balıkesir, Muğla, 
Manisa ve 
Çanakkale 
illerinde zeytinci
lik yoğun olarak 
yapılmaktadır. 
Balıkesir ili 
zeytin ağacı 
sayısı bakımından 
ilk sırayı 
almaktadır. 
Türkiye 
zeytinyağı üreti
minin yüzde 18'i 
bu ilimizde 
gerçekleşmekte
dir.
Ülkemizde her yıl 
dikimi yapılan 
yaklaşık 5 milyon 
adet zeytin 

fidanının yüzde 
95'i Gemlik çeşi
di, yüzde 5'ini 
Ayvalık, yağ 
çelebi ve domat 
tipi zeytinler oluş
turmakta.
Sorulan ikinci 
soruya ise; 
“Ülkemizde 
yetiştirilen zeytin 
çeşitlerinin bir 
haritası mevcut 
olmamakla birlik
te, kendi böl
gelerinde yetiştik
lerinde yüksek 
verim sağlayan 
bölgelerine uyum 
sağlamış çeşitler 
bulunmaktadır.
Marmara bölgesi: 
Çelebi, Edincik 
Su, Gemlik, 
Karamürsel Su, 
Samanlı.
Ege bölgesi: 
Ayvalık, çakır, 
domat, İzmir

Sofralık, kiraz, 
Memecik, Uslu. 
Akdeniz bölgesi: 
Büyük Topak 
Ulak, Sarı Hasebi, 
Sarı Ulak, Tavşan 
Yüreği.
Güneydoğu 
Bölgesi: 
Eğriburun, 
Halhali, 
Kalembezi, Kilis 
Yağlık, Nizip 
Yağlık, Yağ 
Çelebi.” 
Zeytin 
türlerinin korun
ması sorusuna 
ise Tarım 
Bakanlığından 
şu cevap verildi: 
"Ülkemizin diğer 
geleneksel meyve 
türlerinde olduğu 
gibi zeytin 
konusunda da 
sahip olduğumuz 
tip ve zengin
liğinin ulusal

ekonomiye 
kazandırılması 
için yapılmakta 
olan klon selek- 
siyonu konularına 
son yıllarda daha 
yoğun bir şekilde 
girilmiş olmakla 
birlikte hala bütün 
çeşitlerimizin 

Mertçe Sinan■ w tyv MERTOGLU

Satan Satana
Böbreğini satmak isteyen mi ararsınız 
İki çocuğunu satışa çıkaran mı ? 
Karısını, kızını satan mı?
Satan, satana...
Herhalde ekonomik büyümeden, işlerin 
düzgünlüğünden....

karakterizasyonu 
uluslar arası 
geçerlilikteki 
standartlara 
göre bitiri
lememiştir.
Halen araştırma 
kuruluşlarımız 
tarafından Milli 
çeşit listesinde 
yer alan ve tescilli 
çeşit 
olarak kabul 
edilen zeytin 
çeşitlerinin de 
UPOV formatında 
özellik belgeleri 
hazırlanmaktadır. 
Söz konusu çalış
malar tamam
lanana kadar 
zeytin fidanının 
19.09.1996 sayılı 
ve 22762 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan İhracı 
Yasak ve Ön İzne 
Bağlı Mallara 
İlişkin 96/31 sayılı 
Tebliğ kapsamın
da kalması ile 
çeşitlerimizin 
rakip ülkeler 
tarafından 
sahiplenmesi 
engellenmekte
dir" denildi.
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Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi için Sağlık Müdürü ile toplantı yapılacak

Sahil OM Hastanssi otomasyona
Kadri GÜLER
Gemlik Sahil 
Devlet Hastanesi, 
Çocuk ve Kadın 
Doğum Hastanesi 
olma hazırlıklarını 
sürdürdürken, tüm 
poliklinik ve yatak
lı hasta birim
lerinin bilgisayarlı 
sistem ile 
otomasyona geçe
ceği öğrenildi. 
Sahil Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr.
Neşet Çiğerli, SSK 
Hastaneler kapan
madan, Genel 
Müdürlükten iste
dikleri bilgisa
yarların, Devlet 
Hastanesi olarak 
hizmet vermeye 
başladıktan sonra 
geldiğini ve bun
ların polikliniklere 
dağıtıldığını söyle
di.

Çiğerli,” Sahil 
Devlet Hastanesi 
olarak otomasyon 
sistemine geçmek 
için biz çok önce
den hazırlıklara 
başladık. Dün, İl 
Sağlık 
Müdürlüğünden 
tüm birimlerin bil
gisayarlarla hasta 
kabulünü yapması 
için çahşmala 
başlanması emri 
geldi. Biz hazır 
olduğumuzu 
söyledik.
En kısa zamanda 
tüm polikliniklerde 
ve yataklı birim
lerde bundan 
böyle kayıtlar ve 
sonuçlar bilgisa
yarlara girilerek 
yapılacak.
Neşet Çiğerli , 
önümüzdeki hafta 
İl Sağlık 
Müdürü’nün ilçe

Sahil Devlet Hastanesi bilgisayar kullanımını tüm birimlere yayacak.
mize gelerek 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesinde

Sahil Devlet 
Hastanesi’nin 
Çocuk ve Kadın 
Doğum Hastanesi

olması için 
konusunun ele 
alınacağını 
söyledi.

Kumla sahilleri
kumlanıyor

Kadri GÜLER
Küçük Kumla 
Beldesi yaz hazır
lıklarını sürdürü 
yor.
Deniz kenarların
daki kumsuzluğu 
gidermek için 
Küçük Kumla 
Belediyesi tarafın
dan başalatılan 
havuzlu sistemin 
kullanılması için 
çalışmalara baş
landı.
Belediye tarafın
dan getirtilen ince 
kumla, bir yıl önce 
yapılan havuzlara 
döküldükten 
sonra temiz 
lenerek 
yazlıkçıların kul
lanımına açılacak.

Küçük Kumla sahillerinde başlatılan kumlama çalışmaları sürü 
yor. Bu yaz yazlıkçılar kumları uzanıp bol bol güneşlenebilecekler.

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Kumla 
beldesinin adında 
kum olduğu halde 
sahillerinde kum 
bulunmamasının

yazıkçılar açısın
dan kötü bir imaj 
bıraktığın, bunu 
gidermek için 
yapay kum geti 
rerek halkın 
ihtiyacına sunduk

larını söyledi. 
Gür’nin sahildeki 
düzenleme yap
ması nedeniyle 
hakkında 
soruşturma 
açılmıştı.

IfflMİEfE ı 
1 BHE1 
lühtmıu! 
! KÖRFEZ REM!
I TEL: 51J HM ı
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Gemlik Belediyesi ile Diske bağlı Genel İş Sendikası toplu iş 
sözleşme görüşmelerinde anlaşamadı

Seyfettin Şekersöz
Gemlik Belediyesi 
ile DİSK'e bağlı 
Genel-İş 
sendikası arasın
da sürdürülen 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
taraflar yasa 
gereği aldıkları 
grev ve lokavt 
kararını Belediye 
girişine astılar. 
Önceki toplu 
sözleşme 
görüşmelerine 
oranla sessizce 
sürdürülen 
görüşmeler 
sonunda 1 Ocak 
2005 tarihinde 
başlayan süreçte 
taraflar anlaşa
mayınca uyuşmaz 
lık tutuldu. 
Temizlik İşlerinin 
özelleştirilmesi 
ile Gemlik'in 
Büyükşehir kap
samına alın
masından 
sonra Su ve 
Kanalizasyon 
İşletmesinin de

lUll «.W.

ı»l ıs

Hû<Kî# İronin.

şMfe?

t>OK I

Toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar yasa gereği aldık
ları grev ve lokavt kararını Belediye girişine astılar.
devre dışı 
kalmasıyla 
belediyede 
çalışan sayısı 
yaklaşık 116'ya 
düşmüştü. 
Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

konu hakkında 
yaptığı açıklama
da, asılan karar
ların yasa gereği 
olduğunu 
belirterek toplu 
sözleşme 
görüşmelerinde 
sorun yaşanma

yacağını söyledi. 
Başkan Turgut, 
"Önümüzdeki 
Çarşamba günü 
yapacağımız otu
rumda 
sözleşmeyi 
bitirmek amacın
dayız" dedi.

Bursa’da asayiş
Çaldılar kaçamadılar 
İbrahimpaşa Mahallesi'nde girdikleri mar
ketten içki ve sigara çalan 3 kişi, kaçmak 
isterken polis tarafından yakalandı. 
İbrahimpaşa Caddesi'nde Tuncay Kadeli'ye 
(32) ait markete giren 3 kişi, 5 şişe 
alkollü içki ve 119 adet çeşitli markalarda 
sigara çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada 
hırsızlık olayını fark eden vatandaşların 
ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, 
çevrede yaptığı araştırma sonucunda kaç
maya çalışan şüphelileri yakaladı. Çaldık
ları içki ve sigaralara polis tarafından el 
konularak sahibine iade edilirken, olayla 
ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 
Gasp iddiası 
Küplüpınar Mahallesi'nde yolda yürüyen 
şahsın yolunu kesen üç kişi 120 YTL, cep 
telefonu ve sigarasını gasp etti. 
Şüphelilerden biri yakalandı. Yalova 
Caddesi'nde yürüdüğü sırada 3 kişinin yol
unu kestiğini ve zorla 120 YTL, cep tele
fonu ve sigarasını gasp ettiklerini öne 
süren Muzaffer Kuşçu (51) polise başvur
du. Şikayet üzerine harekete geçen polis 
ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda 
şüphelilerden Fatih K.'yi (25) yakaladı. 
Olayla ilgili R.G. ve M.O.'nün de arandığı 
bildirildi.
Ziynetler çalındı 
Atıcılar Mahallesi'nde kapısı zorlanarak gir
ilen evde çok sayıda ziynet eşyası ile bir 
miktar para çalındı. Erikli Sokak'ta Kerime 
Güler'e (40) ait eve kapı kilitlerini zorla
yarak açtıktan sonra giren kimliği belirsiz 
hırsız ya da hırsızlar, 7 adet çeyrek altın, 9 
adet bilezik, 1 adet beşibirlik, 400 dolar, 3 
adet altın lira ve bin 700 YTL'yi çalarak 
kaçtı. Hırsızlık olayının ardından Kerime 
Güler'in şikayeti üzerine harekete geçen 
polis, kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızların 
yakalanması için soruşturma başlattı.

foşalın Çaışı dütalarını yaldılar
Seyfettin Şekersöz
Yeni Çarşı'da 
boşalan dükkanlara 
yerleşen madde 
bağımlısı kişilerin 
çıkardığı sanılan 
yangın söndürüldü. 
Geceyi geçirmek 
için boşalan 
dükkanlara yerleşen 
madde bağımlısı 
diye bilinen balici 
ve tinerci kişiler, 
önceki çıkardıkları 
yangını söndüre- 
meyince çareyi kaç
makta buldular. 
Edinilen bilgiye 
göre sabaha karşı 
06.30 sıralarında 
vatandaşların ihbarı 
ile olay yerine gelen

itfaiye ekipleri daha 
önce muhasebe 
dükkanı olduğu 
belirlenen boş 
dükkanda başlayan 
yangını 
söndürdüler.
içinde kullanıl

mayan dosyalar ile 
tahta tezgahın 
bulunduğu dükkan
da geceledikleri tah
min edilen kişilerin 
yangın çıktıktan 
sonra kaçtıkları 
sanılıyor.

Halen iç ve kuzey böl
geleri etkileyen 
yağışlar, hafta sonu 
doğuya kayarken, 
yurdun batısında 
hava açıyor.
Sıcaklıklar 35 derec
eye kadar çıkacak. 3 
günlük hava raporu 
şöyle;
Halen iç ve kuzey böl
geleri etkileyen 
sağanak yağışlar, 
hafta sonu doğu böl
gelerimize kayacak. 
Batı bölgelerimizde 
hava açıyor, güneş 
yüzünü gösteriyor. 35 
dereceyi bulacak. 
Antalya, yaza 'res
men' merhaba diye
cek. Yurdun 
doğusunda ise 
sağanak yağmur 
sürüyor, Erzurum 3 
gün yağış altında. 
Hava sıcaklığı pazar

gününden itibaren 
artmaya başlayacak. 
Pazartesi günü İstan
bul 22, Ankara 23, 
İzmir 30, Adana 31, 
Antalya 35 ve 
Erzurum 16 derece 
olacak.
Bugün, Doğu 
Anadolu, Orta ve 
Doğu Karadeniz, 
Sivas çevresi ve 
Mardin sağanak yağış 
alırken, yağışlar özel
likle Erzurum-Kars 
bölümü ve Doğu 
Karadeniz'de etkili 
olacak. Meteoroloji, 
bu bölgelerimizde 
yaşayan vatan

daşlarımızı şiddetli 
yağmur konusunda 
uyardı. Batı bölgeler
imiz az bulutlu ve 
açık, diğer yerler 
parçalı ve çok bulut
lu.PAZAR ve 
PAZARTESİ 
günleri ise Doğu 
Karadeniz ve Malatya- 
Elazığ çevresi dışında 
Doğu Anadolu'nun 
tamamında yağışlar 
sürecek.
Batı bölgelerimizde 
açık hava devam 
ediyor, iç ve kuzey 
bölgelerde ise 
gökyüzü parçalı ve 
çok bulutlu .
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‘Türkiye en hasas 
yerinden vuruldu" Fırt W 8'i'i'1 îrtıw

Avrupa İnsan Hakları 
'Mahkemesi'nin dün 
açıkladığı Öcalan 
kararı, batı basınında 
geniş yer buldu. 
Gazeteler dış haber 
sayfalarını bu 
konuya ayırırken, 
ilginç başlıklar attı: 
"Türkiye’nin üyeliği 
karmaşık bir hal ala
bilir", "Çaresiz 
Ankara", 
"Türkiye’nin Öcalan 
Sınavı", "AB'yi 
oyalamayın”, 
"Yeniden yargılama
da sürpriz olmaz" ve 
"AB, Türkiye'yi en 
hassas yerinden 
vurdu"...İşte haber
ler...
İngiliz Financial 
Times'a göre, 
Türkiye'de hükümet
ten gelen sinyaller, 
ihtiyatlı. 'Türkiye, 
Abdullah Öcalan'ı 
yeniden yargılamaya 
hazır olduğuna işaret 
etti' diye yazıyor 
Financial Times.
Gazetenin ifadesiyle 
Strasbourg'daki 
yargıçlar, hem 
Türkiye'de yönetim 
ile Kürt azınlık 
arasındaki ilişkilere 
hem de Türkiye'nin 
Avrupa Birliği ile 
ilişkilerine geniş 
çapta etki bırakan bir 
karara vardı dün. 
Financial Times,

BAYRAM O G LU ’ M 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

TÜM ÜRÜNLERDE 12 
AYA VARAN TAKSİTLER

BUZDOLABI
«=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
=> HER MARKA MASA 

TELEFONLARI
«=> TELSİZ TELEFONLAR
«=> ELEKTRİK
=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmahkaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

Türkiye'de Kürtlerin 
halihazırdaki duru
munu nasıl değer
lendiriyor? 
'Cumhuriyet 
Türkiyesi bütün 
vatadaşlarının Türk 
olduğu ve etnik kim
liğin ulusal kimlikten 
sonra geldiği 
konusunda ısrarlı' 
diyor Financial 
Times: 'Ve bunu 
kabul eden çok sayı
da Kürt, Türk 
toplumuna entegre 
olmuş halde.' 
Gazete, "Asıl sorun 
Güneydoğu'daki 
ekonomik sıkıntı" 
derken, 'fakat' diye 
devam ediyor; 
'Ülkenin Kürtlerin 
öncülüğünde bölün
mesi korkusu halen 
mevcut; son aylarda 
Güneydoğu'da artan 
şiddet olayları 
Türkiye'nin güçlü 
ordusu için hat 
safhada önemli bir 
kaygı konusu.' 
Financial Times, 
Avrupa Birliği'nin 
cesaretlendirmesi ile 

Kürtlere kültürel hak
lar tanınmaya baş
landığına dikkat 
çekiyor.Financial 
Times'a göre Avrupa 
Birliği diplomatları 
açısından şu an 
daha öncelikli olan 
konu, gazetenin 
ifadesiyle 
Güneydoğu'daki 
Kürtlerin derin 
ekonomik sıkın
tılarını Türkiye'de art 
arda gelen hükümet
lerin görmezden 
gelişi'.Daily 
Telegraph: Üyelik 
karmaşık bir hal ala
bilir 'Avrupa 
Mahkemesi 
Türkiye'ye, Kürt ger
illa liderini yeniden 
yargıla dedi'. Bu 
başlık altında Daily 
Telegraph, ürkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne 
üyelik çabalarının 
şimdi karmaşık bir 
hal alabileceğini; 
çünkü Türkiye'deki 
milliyetçi kanadın 
karara öfkeyle tepki 
verdiğini söylüyor.

Fransa'da yapılan 
son kamuoyu 
araştırması, AB 
Anayasası için 29 
Mayıs’taki referan
dumda "evet" oyu 
verecek seçmen
lerin sayısının art
maya başladığını 
ortaya koydu. 
Sofres kamuoyu 
araştırma merkezi 
tarafından Le 
Monde gazetesi için 
yaptırılan araştırma, 
"evet” oylarının 
yüzde 52’ye çık

AB: İslam’la demokrasi 
arasında tezat yok

Avrupa Birliği 
Terörizmle 
Mücadele 
Koordinatörü 
Varies, hiçbir 
ülkenin terörizme 
karşı aşılı 
olmadığını 
belirterek, 
"Terörizmle 
mücadelede birlik 
içinde çalışarak, 
hem kendimizi hem 
de komşularımızı 
savunmak zorun
dayız" dedi.
Resmi ziyaret için 
Bulgaristan’a gelen 
Gijis De Varies, 
başkent Sofya’da 
İçişleri Bakan 
Yardımcısı Rumen 
Stoilov ile 
görüşmesinden 
sonra basın toplan
tısı düzenledi. 
Uluslararası 
terörizme karşı 
mücadelede ülkel
erarası işbirliğinin 
önemini vurgu
layan Varies, şun
ları söyledi: 
"Uluslararası 
terörizm bütün 
ülkelerin 
sorunudur. Hiçbir 
ülke, terörizme 
karşı aşılı değildir. 
Terörizme karşı 
etkili mücadele ver

tığını gösteriyor. 
Aynı araştırmaya 
göre, sağcı seç
menler, solcu seç
menlere oranla AB 
Anayasası’na daha 
fazla destek veriyor.

mek istiyorsak bir
lik içinde çalışıp 
hem kendimizi hem 
de komşularımızı 
savunmak zorun
dayız." Terörizmle 
mücadelede, 
terörist grupların 
finans kay
naklarının belirlen
mesinin de büyük 
önem taşıdığını 
belirten Varies, bu 
kaynakların sınır
landırılması veya 
kurutulması için 
her ülkenin elinde
ki bilgileri diğer 
ülkelerle paylaş
ması gerektiğini 
söyledi.
Gijis De Varies, bir 
gazetecinin 
"Müslümanlar, 
demokrasiler için 
bir tehdit unsuru 
mu ?" şeklindeki 
sorusunu yanıt
larken de, İslamiyet 
ile demokrasi

Fransa’da aşırı 
sağcıların yüzde 
93’ü ile radikal sol 
cuların yüzde 90’ ı 
AB Anayasası’na 
karşı çıkıyor.

arasında bir tezat 
olmadığını vurgu
ladı. Endonezya, 
Irak ve 
Afganistan’da 
yapılan demokratik 
seçimleri örnek 
gösteren Varies, 
"Seçimlerde 
özgürce oylarını 
kullanan 
Müslümanlar, bu 
görüşün yanlış 
olduğunu kanıt
lamışlardır" dedi. ] 
Usame Bin Ladin’in 
Müslümanlarla 
Müslüman 
olmayanları karşı 
karşıya getirip bir 
çatışma içine sok
maya çalıştığını 
kaydeden Varies, 
"Ancak gerçek 
Müslümanlar, 
terörizme karşı 
ortak mücadeleye । 
katılarak bu oyunu 
engellemişlerdir” | 
diye konuştu.
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Son 15 yılın en sıcak yazı Seçimler 3 Kasım 2007'de yapılcak
Konya Orman Bölge 
Müdürü Rıfat Bala, 
NASA'dan alınan 
bilgiye göre, 
Türkiye'de son 25 
yılın en sıcak ve en 
uzun yaz döneminin 

• yaşanacağını, bu 
nedenle orman 
yangınlarıyla 
mücadele çalış
malarının 1 ay erken 
başlatıldığını 
söyledi.
Rıfat Bala, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de 1937 
yılından bu yana 
orman yangını kayıt
larının düzenli 
olarak tutulduğunu, 
bu istatistiklere 
göre, 67 yılda yanan 
orman arazisi mik
tarının 1 milyon 561 

? bin 26 hektar 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'de yılda

I ortalama 23 bin hek
tar orman arazisinin 
yandığını vurgu
layan Bala, "Konya 
bölgesinde ise 1994 
yılından 2003 yılına 
kadar her yıl ortala
ma 110 hektar alan

da yangın çıktı. 2003 
yılında bu oran 20 
hektara düştü. 
Ancak 2004 yılında 
yanan orman arazisi 
miktarı, anız yangın
larının ormanlık 
alanlara sıçramasın
daki yoğunluk 
nedeniyle 40 hek
tara yükseldi" dedi. 
YANGIN 
ÖNLEMLERİ ERKEN 
ALINDI 
Her yıl orman 
yangınlarını önlem
eye yönelik hazırlık
lara 1 Haziran'da 
başlandığını, ancak 
bu yıl özel bir 
durum nedeniyle 
hazırlıkların 1 ay 
erkene alındığını 
ifade eden Bölge 
Müdürü Bala, şöyle 
konuştu:

"Her yıl NASA, 
Türkiye'ye ve 
dünyanın çeşitli 
ülkelerine, çevreyi 
ilgilendiren bazı bil
giler veriyor. 
NASA'dan alınan 
bilgiye göre, 
Türkiye'de bu yıl 
son 25 yılın en sıcak 
ve en uzun yazı 
yaşanacak.
Bu durumun meteo
rolojik verilerle de 
doğrulanmasının 
ardından, 
Türkiye'nin diğer 
bölgelerine olduğu 
gibi, Konya Orman 
Bölge Müdürlüğü'ne 
de orman yangın
larına karşı hazırlık
lara 1 Haziran yerine 
1 Mayıs'ta başlan
ması konusunda 
talimat geldi.

AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Necati Çetinkaya, 
Türkiye'de bir ilki 
daha gerçekleştir
erek, milletvekili 
genel seçimlerini 
normal süresinde, 3 
Kasım 2007'de 
yapacaklarını söyle- 
di.Çetinkaya, AK 
Parti Genel 
Merkezi'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, 3 Kasım 
2002 seçimi öncesi 
kullandıkları "Artık 
hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak" 
sloganını hatır
latarak, bugün o 
sloganı hayata 
geçirmiş olmanın 
mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade 
etti.Türkiye'de, 
bütün gelişmelerin 
kaynağında 
istikrarın bulun
duğunu kaydeden
Çetinkaya, 
"Ağzından seçim 
lafım düşürmeyen
lere istikrar en 
güzel cevaptır. AK

Parti bir ilki daha 
gerçekleştirecek ve 
seçimleri normal 
süresinde 3 Kasım 
2007'de yapacak. 
Kimse hayal 
görmesin" dedi. 
AK Parti iktidarının 
2 yıllık icraatların
dan da çeşitli 
örnekler veren 
Çetinkaya, 
"Başbakanımız 
İstanbul'un mimarı 
olarak geldi, 
Başbakan oldu. 
Kendisi yerel yöne
timleri biliyor" dedi. 
Çetinkaya, 2. AK 
Parti iktidarında 
milli geliri 10 bin 
dolara yükseltmeyi 

tutamaz o zaman" 
diye konuştu. 
Hükümet'in 2 yıl 
içinde bütün köy
lerin yol ve su ihtiy
acını tamamlaya
cağını bildiren 
Çetinkaya, ayrıca 
bütün köylerin 
kanalizasyon sis
temine geçirileceği
ni ve arıtma sistem
leri kurulacağını 
söyledi.Çetinkaya, 
bir gazetecinin 
AİHM'nin terör 
örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan ile 
ilgili kararını hatır
latması üzerine de 
verilen kararın 
usule ilişkin

hedeflediklerini 
anlatarak, "Siz işte 
o zaman görün 
Türkiye'yi. 
Türkiye'yi kimse

olduğunu ifade 
ederek, "Ne olursa 
olsun o dosya mil
let vicdanında 
kapanmıştır" dedi.

i AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI

*2 YATAK ODASI
GENÇ ODASI

_ DÖRT KAPILI

I
s

VESTİYER - KOMİ DİN 
KARYOLA - ŞİFON YER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI

■»- BİLOİSAYAR MASASI

yi mİ!
Mah. Kumru Sok. No:1 

«J : <0-224) 514 30 52 GEMLİK
Mh* F S M- Cad- 

avuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 
Tel : (0.224) 363 98 72

ŞEH
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları 

İp Ağ

* Fanya
s Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri
s Kürek

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

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

Tel & Fax: (0.224) 544 6314 
GSM: (0.532) 297 23 18
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■MM OUNLÜK lYYAâf OAZITB HMH

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Basın kuruluşları, 
sivil toplum örgüt
leri ve 
akademisyenlerin 1 
Haziran'da yürür
lüğe girecek olan 
yeni Türk Ceza 
Kanunu'nda (TCK) 
yapılmasını istedik
leri değişikler henüz 
gerçekleşemedi. 
Yasa, düşünceyi 
ifadeden, doktorun 
sır saklama yüküm
lülüğünü ortadan 
kaldırmaya, açlık 
grevini haber yap
maktan vatandaşları 
muhbirliğe zorla
maya, düşük belli 
pantolon gibi, gün
lük hayattaki giyim- 
kuşama kadar, 
birçok konuda ceza
yı öngörüyor.
Yeni TCK’da 
değiştirilmesini iste
diği maddeler şöyle: 
1-(Madde: 21/2) 
“Olası kast düzen
lemesi yasadan 
çıkarılmalıdır!” 
2- (Madde:29):

“Haksız bir fiil mi? 
Bir haksız fiil mi?” 
3- (Madde 53/1): 
“Fer’i cezalar 
yargıcın takdirinde 
olmalıdır.” 
4- (Madde 84): 
“Basın artık ne şek
ilde olursa olsun 
Açlık Grevlerini ve 
Ötanazi kavramını 
tartışamayacak;
taraftarlarının 
görüşlerini kamuya 
iletemeyecek.” 
5- (Madde 225): 
“Hayasızca 
hareketler başlığı 
altında düzenlenen 
suç tipi ‘cinsel arzu
ların’ tatmini amacı
na yönelik her türlü 
davranışı ceza
landırıyor.
Teşhircilik suçu yal
nızca cinsel organ
ların teşhirini değil 
vücudun herhangi 
bir yerinin de gös
terilmesini kapsıy
or.”
6- (Madde 227/8): 
“Fuhşa sürüklenen

Kıbrıs
Şehidim aslanım sen rahat uyu 
Üstünden bayrağı alan düşünsün 
Tarihte tekerrür azalır huyu 
Bir tek çakıl taşı candan düşünsün

kişinin rızası hilafı
na tıbbi terapiye 
tabi kılınması 
hukukun genel 
ilkelerine ve temel 
insan haklarına 
aykırıdır.”
7- (Madde 278): 
“Herkese her türlü 
suçu ihbar yüküm
lülüğü getiriliyor.” 
8- (Madde 280): 
“Her türlü sağlık 
personeline, görev
leri sırasında ‘suç 
işlendiği yönünde 
bir belirti gördük
lerinde’ ihbar 
mükellefiyeti getir
iliyor.”
9- (Madde 288): 
“Herhangi bir dava
da tarafların beyan
larının yayımlan

ması suç teşkil 
eden bir fiil olarak 
tanımlanıyor.” 
10-(Madde 301): 
“Etnisiteye dayanan 
devlet anlayışı terk 
edilmelidir.” 
11-(Madde 305): 
“Türkiye’nin en 
önemli sorunları 
halkın gündeminden 
çıkarılıyor.” 
12-(Madde 318): 
“Vicdani ret” hakkı 
olarak tanımlanan 
düşünce açıkla
maları suç olmaktan 
çıkarılmalıdır.” 
13-(Madde: 329): 
“Devlet sırrı 
kavramı, hukuka 
uygun bir tanımla
maya kavuşturul
malıdır.”

Ey benim sırmalı şehit anası 
Bir avuç toprağa düşmüş kınası 
Ne sarayı vardır, ne de binası 
Kuyruğu kınalı yalan düşünsün

Ey beni ouymayan utanmaz iblis 
Sağ yanım cehennem sol yanın titlis 
Yurdumun şerefi namusu Kıbrıs 
Dökülüp yollarda kalan düşünsün

Sönünce her ocak kalmayınca can 
Güneş doğacaktır anadan üryan 
Topraktan fışkırır bir filiz sübyan 
Kıbrıs'ın bağrına dalan düşünsün. [

Demir Ali ülkesine maraba
Yıldızlara selam, göğe merhaba
Sen tasalanma ey gazi baba
Akdeniz'e suyu salan düşünsün.

MİLT0N 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 FASTF00D ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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IMF Türkiye 
Temsilcisi Hugh 
Bredenkamp, 
"Asgari ücret acaba

I ' hangi ölçüde şirket
lerin sıkıntılarını 
körüklüyor, buna 
bakmak lazım" dedi. 
Asgari ücret gibi 
konuları her zaman 
tartışmaya hazır 
olduklarını ifade 
eden Bredenkamp, 
"Bir tartışma yaratıl
ması gerekiyor. 
Hükümet sonuç 
olarak en iyi 
seçeneğin ne 
olduğuna karar ver
meli" dedi.
Hugh Bredenkamp, 
CNN Türk'ün canlı 
yayınında soruları 
yanıtlarken, yeni 
yapılan stand-by'la 
3 yıl sonra IMF'ye 
gerek olmayacak bir 

. noktaya gelineceği
ni ifade etti. 
Bredenkamp, 
ödemeler dengesi 
beklenenden daha 
hızlı iyileşirse 
IMF'den kaynak kul
lanımı yapılmaya- 
bileceğini söyledi. 
Hugh Bredenkamp, 
IMF Başkan

Yardımcısı 
Anne 
Krueger'in, 
asgari ücret
lerin yüksek 
olduğuna 
ilişkin açıkla
malarının 
"biraz bağlamı 
dışına çek
ildiğini" ileri
sürerek, bu açıkla
manın kayıtdışı ve 
işsizlikle ilgili 
olduğunu söyledi.
Bredenkamp, 

"Krueger'in 
söylediği emek 
piyasasına bakıl
ması gerektiği. 
Emek üzerinden 
ödenen vergiler çok 
daha yüksek, düzen
lemelere baktığınız 
zaman işçilerin işe 
alınması çok daha 
zor" diye konuştu. 
"Vergilerin mi, sig
orta priminin mi, 
yoksa asgari ücretin 
mi düşürülmesi 
gerektiğine" ilişkin 
soru üzerine 
Bredenkamp, 
"Türkiye'nin çıkarı
na en iyi olan ne 
ise, diğer sosyal 
ortaklarla

tartışılarak belirlen
meli" dedi.
Bredenkamp, asgari 
ücret konusunun 
hükümetle yakın 
gelecekte tartışılıp 
tartışılmayacağına 
ilişkin soru üzerine, 
şunları söyledi: "Biz 
bu tür konuları her 
zaman tartışmak 
isteriz. Bütün fikir
lere açığız.
Umuyoruz diğer 
kişiler de bunlara 
açık olurlar.
Bunların hassas 
konular olduğunu 
biliyoruz. Haklılık 
olduğunu da görüy
oruz. Bir tartışma 
yaratılması gerekiy
or. Hükümet sonuç 
itibarıyla en iyi 
seçeneğin ne 
olduğuna karar ver
meli."

BakBüCafe’de
Bu akşam Fasıl var 

Kaçırmayın!!!!
Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)

Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut)
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş)

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel. P| 512 3312 Hamidiye Nah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Liseler maçları
Önceki gün, liseler arası 

futbol maçları vardı. 13.30’da 
başlayan maçlarda ilk olarak 
Endüstri Meslek Lisesi ile Kız 
Meslek Lisesi karşılaştı.

Her yönü ile iyi futbol 
oynayan, iyi organize olan 
takım Endüstri Meslek Lisesi 
İdi.

Bu maçın neticesi 5-0 gibi 
bir skorla bitti. Maç her yerde 
tek taraflı oynanıyordu. 
9 forma numaralı futbolcu
nun attığı golle EML öne 
geçti. Daha sonra Ömer 
1 - Dinçer 2 ve Yusuf’un 1 
golüyle durum 5-0 oldu.

Endüstri Meslek Lisesini
tebrik ederim. Bu maçta 
dikkatimi çeken bir hususa 
değinmek isterim.

Sakatlıklar anında bu 
sakatlıklara müdahale ede
cek bir sıhhiyeciyi göremed
im.

İkinci maç ise Ticaret 
Lisesi ve Gemlik Lisesi 
arasında oynandı. Bu maç ilk 
oyanan maça nazaran daha 
hareketli ve iddaalı geçti.

Bu her iki takımda da 
Gemlik A-Genç Takımda 
oynayan çocuklar vardı.

Maçın normal süresi 2-2 
sona erdi. (Bu gibi durumlar
da uzatmalar oyananmadan

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

direk penaltılara geçilir bu bir 
kuraldır.)

Penaltı atışlarına geçildi. 
Beş penaltı atışında da 
beraberlik bozulmayınca, - 
penaltı atışı yapmayan oyun
cular teker teker atış yap 
tılar. Sırt numaralarına göre;

TİCARET LİSESİ
14 No. futbolcu -1
10 No. futbolcu -1
23 No. futbolcu - 0
22 No. futbolcu -1
20 No. futbolcu - 0
11 No. futbolcu -1
5 No. futbolcu -1

24 No. futbolcu - 0
4 No. futbolcu - 0

TOPLAM = 7 Gol 
GEMLİK LİSESİ

5 No. futbolcu -1 
6 No. futbolcu - 0 
4 No. futbolcu -1

11 No. futbolcu -1 
9 No. futbolcu -1

18 No. futbolcu -1 
8 No. futbolcu - 0

15 No. futbolcu -1 
7 No. futbolcu -1

TOPLAM = 8 Gol.
Gemlik Lisesi 8-7 galip 

geldi. Bu maçta 3 penaltıyı 
kurtaran Ticaret Lisesi kale
cisinin hakem tarafından 
tekrar attırlıması dikkate 
şayandır.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

GRUP AÎLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

|B HBİ BBB MB Hi MB BM M

- BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE 1
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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KADIN - ÇOCUK

Şık
Bir giysiyi, şık ve 
seksi gösteren aslın
da altına giydiğiniz iç 
çamaşırıdır; çünkü 
iyi seçilmiş iç 
çamaşırı kusurlarınızı 
örter, o elbisenin 
üzerinize dikilmiş 
gibi görünmesini 
sağlar. Peki iç 
çamaşırını nasıl 
seçeceksiniz? 
Kışı arkada bırak
tığımıza göre, kalın 
kazak ve paltoların 
altına sakladığımız 
vücutlarımızı ortaya 
çıkarma zamanı 
geldi. Bu sezon pek 
moda olan o incecik, 
tiril tiril, seksi ve 
vücuda oturan giysi
lerin, çok fazla iç 
göstermek gibi bir 
tehlikesi var. Kim 
bilir belki bu tarz 
aldığınız ve 
giyemediğiniz giysi
leriniz bile vardır. Biz 
de bu nedenle seksi 
ve şık giyinmeyi 
kolaylaştırmanın yol
larından bahsedelim 
dedik...
Anvelop çok moda 
Son zamanlarda en 
moda olan şey anvel
op bluz ve elbiseler.

Hem rahat, hem de 
şık olan bu elbiseler 
kalıcı olacak gibi. Bu 
nedenle bunlara 
uygun iç çamaşırları 
edinmek yararınıza 
olabilir. Peki ama 
çıkıntıları ve fazlalık
ları göstermeden bu 
elbiseleri nasıl giye
bilirsiniz?
Bu durumda en iyisi 
tek parça, gövde, 
kalça ve üst bacak
ları saran bir body- 
suit edinmek iyi ola
caktır. Bunlar vücud
unuzu toplayarak, 
vücudunuzun çıkıntılı 
kısımlarını içine alır. 
Bunların kalça kısmı 
g-string olanları, ya 
da bacaklar da dahil 
tümden gövdeyi içine 
alanları bulunmak
tadır. Hangisini 
edinirseniz edinin, 
elbisenizin 
üzerinizde nefis 
duracağını garantil
erseniz.
Hatlarınız pek kıvrım
lı değilse, niçin kendi 
kıvrımlarınızı kendi
niz yaratmayasınız? 
Sütyen kısmı dolgulu 
olan bir bodysuit 
edinin. Böylece

nmenin sırları

göğüs kıvrımı daha 
belirginleşirken, 
bodysuit karnınızı 
saklayacağı için bu 
bölge de daha ince 
görünecektir.
Boyundan askılılar 
Boyundan askılı, sırtı 
açık bluzlar hemen 
her kadına yakışır. 
Omuzlarınızı ve 
köprücük kemik
lerinizi ortaya 
çıkardığı için, sizi 
daha ince ve cesur 
gösterir. Bu tür blu
zlarla ilgili seksi 
olmayan şeyse, 
sütyen askılarının alt
tan çıkması, ya da ha 
bire çekiştirmekten 
bir türlü rahat rahat 
hareket edemediğiniz 
askısız sütyenlerdir. 
Eğer bu tarz bluzları 
güvenle giymek istiy
orsanız, o zaman şu 
önerileri dikkate alın: 
Sırtı yüzücü tarzında 
olan sütyenler en iyi 

dostun uzdur. 
Özellikle de 
askıları 
ayarlanabilen
ler. Dikişsiz bir 
model bulur
sanız, 
bluzunuz daha 
bile iyi 

görünür. 
Silikon sütyenleri de 
deneyebilirsiniz. 
Bunlar önden 
teninize yapışıp 
göğüslerinizi 
kavrarken, sırta 
hiçbir şekilde temas 
etmezler. Kolay 
takılıp çıkarılırlar. 
Dar ve oturan 
tişörtler ve bluzlar 
Giyinirken risk almıy
or olabilirsiniz ama 
ara sıra kuralları 
değiştirip, şöyle daha 
dikkat çekici bir 
şeyler giymenin nesi 
yanlış ki? Mesela 
üzerinize tam oturan 
bir tişört, bluz ya da 
kazak size tamamen 
farklı bir hava 
kazandıracak. Üstelik 
sevgilinizin gözü siz
den başka bir şey 
görmeyecek, garanti 
veriyorum! 
Göğsünüz büyükse, 

o zaman dikişsiz 
küçük gösteren (min- 
imizer) modeller, hem 
göğüslerinizi en iyi 
şekilde destekler, 
hem de onların daha 
küçük görünmesini 
sağlar.
Göğsü küçük olan
larsa, jel dolgulu 
sütyenleri, 
süngerlilere tercih 
etsinler. Jel dolgulu
lar çok daha doğal 
bir görünüm sağlar.

Kalkık bir popo için 
Dürüst olmak 
gerekirse, duruma 
uygun giyildiğinde, 
string külotlar 
eğlenceli ve seksi 
olabilirler ama, 
poponuz, yerçeki
minin olumsuz etki
lerine maruz 
kaldığında, string 
külotların poponuzu 
kaldırmak için en 
ufak bir destekleyici 
etkisi olmadığı da 
açık. Üstelik rahat 
oldukları da söylene
mez, değil mi? Peki o 
zaman ne yapacağız? 
Erkek tarzındaki şort
lar da en az string 
kadar seksi olabilir, 

üstelik daha çok 
destek sağlarlar. 
Bunların Lycra'h 
olup, üstünüze tam 
oturanlarını da bul
manız mümkün. 
Üstelik bunlar hem 
dikişsiz, hem de 
düşük belli olduğun
dan, dışardan 
bakıldığında asla 
görünmezler. 
Bacaklarınızın kahn 
olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? 
Diyetlerle boğuş
manıza hiç gerek 
yok. Vücudu, kalça 
ve üst bacakların bir 
kısmına da içine 
alarak saran, elbiseyi 
andıran çamaşırlar 
veya karnı da içine 
alan şort külotlar 
daha ince görünm
enizi sağlar.

HAÇIN 3

Yazan : Zebercet COŞKUN

Düşünceleri kopuk kopuk Mehmet efen
dinin... Toparlanamıyor.. Her şey birdenbire 
oldu... Yoksa.. Yoksa... Bir yolunu bulurdu.... 
Çıkmadık canda umut olurmuş. Kimbilir belki 
yine de bulunur yolu... Nereye götürüyorlar? 
Ne yapacaklar? Bir bilse... Hava durmadan 
kararıyor... Bulutlar tek tek çıktılar ortaya, 
sonra biraraya toplandılar, sarıverdiler 
gökyüzünü... Mehmet efendinin yüzünün iri 
bir damla düştü... Bir tane daha... Sonra kesil
di...

- Yağmur geliyor!
- Bu havada Kozan’dan geçtim. Feke’ye 

bile ulaşamayız... En iyisi Tırtat handa gecele
mek...

Dere gümüş gibi yolun kıyısında, çağıltısı 
nal seslerine karışıyor. Mehmet efendi pestil 
gibi, açamıyor gözlerini. Kelepçeli ellerini 
semere sarmış, düşmemeye çabalıyor... Elleri 
bağlı olmasaydı.. Sür derenin içine atını!... 
İsterlerse kurşunlasınlar ardından!... Birden 
ölmek, yavaş yavaş ölmekten kolaydır. 
Kolaydır.. Ve de her işin kolayı en iyisidir... 
Para kazanmanın bile bir kolayı bir de kolay 
olmayan yolu vardır...

- Yürü!....
Bir süre sonra yağmur iri iri irmeye 

başladı. Jandarmalar küfrediyorlar. Mehmet 
Efendinin düşünceleri kopuk kopuk... “Kolayı 
.... Kolayı...” Gel de bul bu işin kolayını... 
Ellerin bağlı... Çözüverseler bir.. Kolayı... 
Kolayı para. Kolayı para... Ama nasıl? Ölmek 

istemiyorum... Bir yolunu bulmalı... Kozan 
dediler... Kozan’a dek bunca zaman var.” 
Yağmur hızlandı az sonra... Derenin köpük
lerini bıçak gibi kesiyor ard arda inen 
damlalar...

- Hızlı sür!...
Sırtında bir acı.,. “Ölmek istemiyorum”
Islanıyorlar... Yağmur hiç durmadan iniyor 

üstlerine... Gökyüzünü her saniye biraz dahna 
kararıyor. Derenin gümüşü pırıltıları kurşu
niye dönmüş, yeşil çamlara gölgeler düşmüş.

- Tırtat hana varaydık!....
- Az kaldı...
Tırtat han dedikleri Haçin, Feke arasında 

iki katlı bir yapı. Yolcuların uğırak yeri... Yedi, 
sekit odası var, han kapısı önünde suyu 
akar.... Dört atlı oraya vardıklarında kapı, 
pencere sıkı sıkı kapalıydı. Yumrukladılar jan
darmalar kapıyı küfürler ederek... Kısa bir 
süre sonra açıldı iki kanatlı tahntı kapı... İri
den bir adam, saçları iyice kıvırcık, tepeye 
toplanmış.. Kapı önünde dikiliyor, bir kelime 
çıkmıyor ağzından. Gözleri bulanık, gelenlerin 
üstünde gezdiriyor döngün bakışlarını.

- Yok mu senden başka kimse?
-Yok!
Çamurlu çizmeler aralıklı tahta merdiven

lerde tepiniyor, gümbürdetiyorlar koca evi. 
Sofa kırık, dökük. Döşemenin tahtaları 
açılmış, yer yer göçmüş tahtalar. Üç pencereli 
geniş bir odaya girdiyer. Hancı önde, Mehmet 
efendi ve üç jandarma ardında...

- Sobayı hemen tutuştururum!.... Siz soyu- 
nadurun!

- Kuru çamaşır?
- Onu da buluruk!
- Yemek getir!... Neyin var?
- Hem de elini çabuk tut!...
- Yok mu kimse? Avradın, uşağın?

- Sabahtan köve çekti tümü.. Zahire 
getirmeye... Sabah gelirler...

- Bu olmadı!... Neyin varsa doldur tepsiye 
sen!...

Hancı koşturuyor... Önce sobayı tutuştur
du. Odunlar, ince tahta parçaları, bir avuç 
çıra...

Mehmet efendinin ellerini çözdüler..
- Dürzünün yağmuru!... Karanlık bastır

madan koza’a varacağdık... Bir güzel çeke- 
ceğdik kafaları kozan’ın meyhanesinde... 
Hancıya, yağmura, Mehmet Efendiye yedi 
sülalesine küfürler...

- Başımıza bela oldu!...
- Uzun etme!... Düşünde görürdün Kozan’ı 

aylar ayı, bu herif olmasaydı!... Bu akşam 
olmazsa yarın akşam çekersin kafayı 
Kozan’ın meyhanesinde. - Hancı şarabın var 
mı?

Nasılsa çıkarttırırlar herifler, ne diye yok! 
demeli... Haşan bir kucak odunla giriyor 
içeri... Aklından geçenleri ille dili ile açığa 
çıkarar Tırtat hanın hancısı... Ama bir kendi 
anlar dediğini, usuldan mırıldanır, ağzının 
içinde yuvarlar kelimeleri... “Yürümeyecek 
galan bu işler... Hanı, manı koyup göçmeyi bir 
yanlara... Çaresi yok.. Eyi kötü de ekmek 
kapısıydı... Geçinip gidiyorduk hani!... Köye i 
göçüp ne iş tutan orda? Tırtat hanım geleni, j 
gideni bitmez... Tanrıya şükür üç avrat, on 
çocuk ve de benilen on dört baş horanta 
geçinip gidiyorduk.... Sürgüne giderlerken de 
aynı Ermenilerdi bunlar... Her biri de ya bir 
gece ya birkaç sahat kaldı dinlendiydi burda i 
kuzu kuzu.... Şimdi bir kudurganlık gelmiş 
heriflere... Durduğun yerde geliyorlar üstüye j 
üstüye... Tek tek olsalar Iben onları 
Haşan gibi Tırtat handan öteye salıverirdim j 
di.” Devamı Yarın.... ]
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Çocuğunuzu güneşten koruyun
Cilt kanseri geç 
yaşta ortaya çıksa 
da, sebep, çocukluk
ta olan güneş yanık
ları. Çocuğunuzu cilt 
kanserinden koru
mak için, güneşte 
yanmasını engel
leyin. Çocukları, 
güneş ışınlarının en 
yoğun geldiği saatler 
olan 10:00-15:00 
arasında dışarı çıkar
mayın. Çocuğunuzun 
gözlerini de, katarakt 
riskine karşı 
güneşten koruyun. 
Bu sebeple 
çocuğunuza UV 
korumalı güneş 
gözlüğü alın.
Çocuğunuz günde 30 
dakikadan fazla 
dışarıda duracaksa, 
mutlaka güneşten 
koruyucu losyon kul
lanın.
K. V. Amerikan 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı, Hastalıkları

SİNEMDA 0 ŞİMDİ MAHKUM ■ HERO
Rez. Tel: 513 64 06BU HAFTA

SİNEMDA 0 ŞİMDİ MAHKUM-YOLDA
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

ve Yenidoğan 
Uzmanı Dr. Özlem 
Ekiz Yörükalp, İhlas 
Haber Ajansı 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, güneş 
ışığının içindeki 
ultraviyole ışınları 
(UV), UV-A ve UV- 
B'nin, uzun süre 
güneşe maruz 
kalındığında cilt 
yanıklarına yol 
açtığını, tekrarlayan 
vakaların da cilt 
kanserine sebep 
olduğunu bildirdi. 
Bir insanın tüm hay
atı boyunca aldığı UV 
ışınlarının yarısından 
fazlasının çocukluk 

çağına ait olduğunu, 
çünkü dışarıda 
geçirdiği sürenin bu 
dönemde maksimum 
düzeyde bulun
duğunu belirten 
Uzm. Dr. Yörükalp, 
"Hayatında bir kere 
su toplamış güneş 
yanığı olan bir 
kişinin cilt kanserine 
yakalanma riski, 
yanığı olmayanlara 
göre 2 kat fazladır. 
Her yanıkla bu risk 2 
kat artar. Cilt 
kanserinden korun
manın en iyi yolu, cilt 
yanıklarını önlemek
tir" dedi.
İÇİ SU DOLU

KABARCIK OLUŞU
MU
Uzm. Dr. Özlem Ekiz 
Yörükalp, uzun süre 
güneşe maruz 
kalındığında UV ışın
larının ciltte önce 
kızarıklık, daha uzun 
süreli hasarlarda da 
içi su dolu baloncuk
lara sebep olduğunu 
anlatarak, "Kızarıklık, 
ağrı ve şişme, 
güneşten 2-4 saat 
sonra başlar, 24 
saatte maksimuma 
ulaşır. Bu, 1. derece 
yanıktır. İçi su dolu 
kabarcıklar olduğun
da, yanık artık 2. 
derece olmuş 
demektir. 3. derece 
yanıklarda ise kabuk
lanmalar olur. Güneş, 
3. derece yanığa 
sebep olmaz" diye 
konuştu.
Eğer çocuğun derisi 
su toplar ve bunlar 
patlarsa, üzerindeki 
ölü derinin temiz, 
küçük bir makasla 
temizlenmesi 
gereğine işaret eden 
Uzm. Dr. Yörükalp, 
"Sonra da antibiy
otikti bir krem 
sürülmelidir.
Merhemi günde 3 kez 
yıkayıp, tekrar 
sürmek gerekir" 
dedi.
K. V. Amerikan 
Hastanesi Çocuk 
Sağlığı, Hastalıkları 

ve Yenidoğan 
Uzmanı Dr. Özlem 
Ekiz Yörükalp, güneş 
yanıklarında sık 
yapılan yanlışlıklar
dan birinin de, yanık 
yerine diş macunu, 
yoğurt veya yoğun 
merhemler sürmek 
olduğunu vurgula
yarak, "Bunların hem 
faydası yoktur, hem 
de temizlenmesi zor
dur. Diğer bir hata 
da, güneşten koruyu
cu losyonlarla bron- 
zlaştırıcı losyon veya 
yağları karıştırmak, 
koruyucu yerine 
bronzlaştırıcı kullan
maktır" diye konuş
tu.
GÜNEŞ YANIKLARI 
İÇİN RİSKLİ GRUP 
Çocukların yüzde 
15'inin, asla bron- 
zlaşmayan, fakat 
yanan ciltlere sahip 
olduğunu söyleyen 
Uzm. Dr. Özlem Ekiz 
Yörükalp, "Özellikle 
açık tenli çocuklar, 
tüm hayatları boyun
ca güneşe karşı 
dikkatli olmak zorun
dadır. Eğer 
çocuğunuz açık tenli, 
sarışın ya da kızıl 
saçlı, çilli, mavi veya 
yeşil gözlü, çok benli 
ise güneş yanıklarına 
karşı daha hassastır, 
dolayısıyla cilt 
kanseri açısından da 
riskli gruptadır. Bu 

çocuklar, yazın çok 
kısa süreli dahi olsa 
güneşe çıkacak 
olsalar, koruyucu 
losyon kullanmak 
zorundadır" diye 
konuştu.
Uzm. Dr. Yörükalp, 
piyasada pek çok 
güneşten koruyucu 
ürün bulunduğunu 
hatırlatırken, özellikle 
hem UV-A hem de 
UV-B'ye karşı 
koruyucu bir ürün 
tercih edilmesini 
önerdi.
Güneş yanıkları için 
tehlikeli saatler olan 
10:00-15:00 arası için 
15 koruma fak
törünün yeterli 
olduğunu belirten 
Uzm. Dr. Özlem Ekiz 
Yörükalp, "Açık tenli 
çocuklar için 30 
koruma faktörü 
gerekli. Kısaca söyle
mek gerekirse, tüm 
çocuklar için 15 ve 
üzeri koruma faktörlü 
ürünler kullanılmalı.
Koruyucu ürünleri 
güneşe çıkmadan 
30 dakika önce 
sürmeli. Burun, 
yanaklar, kulaklar ve 
omuzlar özellikle iyi 
korunmalı. Çoğu 
ürün her 3-4 saatte 
bir tekrar sürülmeli, 
eğer suya girilmişse 
krem sürme 
işlemi hemen tekrar
lanmalı" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoölu-Esada|> 514
Anytur 514

12
20
10
45
47

12

72
49
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

Aslan
513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
51310 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

513 45 21 -111
Yalnız 185

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
İpragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BPGaz
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

51312 95
51316 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
613 10 79
513 30 33

513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

14 MAYIS CUMARTESİ
GEMIÇ ECZANESİ 
15 MAYIS PAZAR

SERVET ECZANESİ

______ GEMLİK

^ör. L4-4
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHHH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2131 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Regina mutfak ve 
banyo showroom 
mankenlerin 
tanıtımıyla hizmete 
açıldı.
Ali Çetinavcı'nın 
işletmeciliğini 
yaptığı Regina 
mağazası ünlü 
mankenler Ebru 
Güzel ve Didem 
Taslan'ın katılması 
açıhşarenk 
katarken, halk 
mankenlere büylük 
ilgi gösterdi.
Regina’nın açılışı
na Kaymakam 

Güzel mankenler Ebru Güzel ve Diidem 
Taslan Regina’nın açılışında katılanların 

| ilgilerini çekmelerini bildiler.

adayı Recai Karal 
ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanı sıra 
İstikbal yönetim 
kurulu başkan 
yardımcısı 
Memduh Bayrak, 
yönetim kurulu 
üyesi Bekir 
Bayrak, Pazarlama 
Müdürü Mustafa 
Büyükkatırcı, 
Yönetim Kurulu 
üyesi Haşan 
Çağlayan ile 
Başkan Yardımcısı 
Haldun Çağlayan 
katıldı.
Açılış öncesi 

konuşan İstikbal 
yöneticileri 
Gemlik'te mağaza 
açtıkları için mutlu 
olduklarını belirttil
er.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
her zaman olduğu 
gibi yine Gemlik'in 
il olmaya layık bir 
yer olduğunu 
belirterek, bu tür 
mağazaların açıl
masının Gemlik'in 
giderek büyüme
sine bağladı. 
Kaymakam adayı 
Recai Karal'da 
açılan her işlet
menin yurt 
ekonomisine 
katkısı olacağını 
söyledi.
Mankenler Didem 
Taslan ve Ebru 
Güzel'in birlikte 
tuttuğu kurdeleyi 
Kaymakam adayı 
Karal, Başkan 
Turgut ve İstikbal 
Regina yöneticileri 
alkışlar arasında 
kestiler.
Ünlü Mutfak 
markası Regina’nın 
birbirinden güzel 
çeşitlerini tanıtan 
güzel mankenler 
mağazayı gezen 
vatandaşlar 
tarafından ilgiyle 
izlendi.

Mankenler Didem Taslan ve Ebru Güzel'in birlikte tuttuğu kurdeleyi 
Kaymakam adayı Karal, Başkan Turgut ve İstikbal Regina yöneticiler 

alkışlar arasında kestiler.

Ünlü mankenler, Didem Taslan ve Ebru Güzel, Reg ina mutfak 
ürünlerinin önünde objektiflere birbirinden güzel pozlar verdiler

İstikbal Mobilya’nın bir kuruluşu olan Regina mutfak’ın İstiklal 
Caddesindeki mağazası mankenli açılışına halk büyük ilgi gösterdi.

Kaymakam vekili Recai Karal, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
mağaza sahibi Ali Çetinkaya ile Regina yönetim kurulu üyeleri birlikte



Parti Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu 53 bin muhtarı ilgilendiren kanun teklifi hazırladı

Nüfusu küçük yerlerdeki muhtarların maaşı asgari ücret tutarında olacak. 50 binin üzerindeki yerlerde ise sürpriz maaş var. 
Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları ve muhtarlık işlemlerini düzenleyen kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 7’de

GEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
16 Mayıs 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

KPSS başvurularında 
son gün Çarşamba

A grubu kadrolar ile öğretmen 
adaylarına yönelik yapılacak 
olan Kamu Personel Seçme 
Sınavı’nın 11 Mayıs 2005 tari
hinde başlayan başvuru süresi, 
18 Mayıs 2005 Çarşamba günü 
sona eriyor. Haberi sayfa 7’de

16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gençlik haftası
Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih 19 

Mayıs’tır.
19 Mayıs, yıkılmakta olan OsmanlI İmparator- 

luğu’nun yerine kurulacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin oluşumunun ilk 
adımıdır.

Mustafa Kemal, Türk Bağımsızlık Savaşı 
ardından, 19 Mayıs’ı “Gençlik ve Spor 
Bayramı” olarak kutlanmasını istemiş ve 19 
Mayıs günleri gençliğin bayramı olmuştur.

16-22 Mayıs günleri Gençlik Haftası olarak 
kutlanıyor..

Gençler sporatif, eğitsel oyunlar, müzik gibi 
etkinliklerle bu haftayı yaşlarının gereği kut
luyor.

Kutlamalar bizde hep yukarıdan geldiği için 
resmi oluyor..

Yani devlet güdümlü kutlamalar yapılıyor..
Bu kutlamalarda resmi protokol yer alıyor..
Benim dikkatimi çeken ise resmi olan her 

kutlamaya, halk ilgi göstermiyor.
Birkaç istisna dışında..
Dün yapılan “Gençlik Yürüyüşü”ne okullar 

katılmasa, gençler de gelmeyecekti. Tabii 
büyükler zaten böyle şeyleri önemsemiyor.

Gemlik’in nüfusun 80 bin olduğu 
düşünülürse, bu nüfusun nereden baksan 
üçte bir ergin kişidir.

İşte o erginler, böylesi güzel bir bahar 
gününde gençler için düzenlenen yürüyüş için 
bir saatlerini ayırmıyorlar.

Neden mi? Kahvehane köşelerinde oturmak 
daha çok işlerine geliyor da ondan.

Spor kültüründen çok kahvehane kültürü 
olan bir millet olunca olacağı da bu oluyor.

Geleneksel hale gelen Gençlik Yürüyüşü dün yapıldı. İskele Meydanında başlayan 
yürüyüş, ilçe Atatürk Stadında son buldu. Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, okul yöneticileri katılırken, halk yine yürüyüşe ilgi göstermedi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Yürüyüşü dün İskele Mey 
dam’nda başlayarak, ilçe stadına kadar devam etti. Yürüyüşe çok sayıda genç katıldı.

16-22 Mayıs 
tarihleri arasında 
kutlanan 
Gençlik Haftası 
yürüyüşüne halk 
yine katılmadı. 
Dün iskele 
Meydam’ndan 
başlayan Gençlik

yürüyüşü İlçe 
Stadyumunda 
son bulurken, 
yürüyüşün 
ardından atletizm 
ve halat çekme 
yarışmaları yapıldı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül,

yaptığı konuşma
da, ‘‘Siz gençler, 
Cumhuriyet 
Türkiye’si ile 
bayrağını her 
zaman en yukarıda 
tutacaksınız.
Bundan 
şüphemiz

yok’’ dedi. 
Öte yandan, 
düzenlenen 
yarışmalarda 
dereceye girenlere 
madalyaları verildi. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


16 Mayıs 2005 Pazartesi Sayfa 2
■HBoUNLÜK SİYASİ OAZBTEHHM

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Geleceğimize dönük tasarımlar....
Başlık çok iddialı oldu..
Ama Türkiye'nin geleceği gerçekten 

tasarlanıyor.
Ilımlı İslam ,sıkma baş,etnik ayrıştırmalar 

gibi derinlikleri olan proje ayaklarıyla gele
cek kurgulanıyor.

Mimarlar uluslararası..
Yerli taşeronlar da var.
Duruma göre yöntem değiştirerek..
Bazen toz kaldırarak,bazen de sessiz ve 

derinden..
Hedefe adım adım gidiliyor.
Yakın komşularımızla bir türlü kurdurul

mayan olumlu ilişkiler..
Sınırlarımızda yanan ateş..
Dünyadaki egemen güçlerin sınır komşu

lara yaptıkları saldırıları ve da yatmaları 
aba altından sopa göstermeye dönük gir
işimler olarak algılamak olanaklı..

Ne hikmetse tarihin köklerinden gelen 
düşmanlıklar barışa.dönüşüyor da biz bir 
türlü Yunanistan'la barış yapamı yoruz.

Spor, sanat, kültür boyutunda ortak 
etkinlikler yapsak da siyasal barışı 
sağlayamıyoruz.
~ Oysa, ne de çok benzer yönlerimiz var.

Ya Irak'la.. Ya İran'la.. Ya Suriye'yle..
Ortak platformlarda buluşabiliyor 

muyuz?
Yaşam ve yemek kültürümüzün çok da 

ortak noktaları olmasına rağmen..
Acı olan da ne biliyor musunuz?
Tasarımın etkili unsurlarının dinsel moti

flerle bezenmiş siyasal otorite döneminde 
yaşama geçirilmesi..

Yeraltı ve üstü zenginlikleriyle dünyaya 
parmak ısırttıran bir coğrafyada yaşananları 
akıl almıyor.

Asker huzursuz.
Parlamenter neşesiz.
Yurttaş rahatsız.
Toplumun dinamiklerini oluşturan çiftçi, 

köylü, işçi, sanayici, tüccar, esnaftatsız.
Ne var ki yaşananların hiç biri nedensiz 

değil. Uluslararası mimarlarla yerli taşeron
ların işbirliği Lozan Konferansında

Türkiye'nin başarısından sonra başlamış.
Çünkü Lozan'da İsmet İnönü'nün önder

liğindeki Türk delegasyonu Türkiye'nin 
başına örülmek istenen çorabın ilmeğini 
kaçırmış.

AvrupalIların kafesine giren kuş pır diye 
uçmuş. İşte o gün başlayan kuyruk acısı bir 
türlü dinmemiş.. Lozan'da İngiiz delegas 
yonunun başı Lord Curzon gelecekte ola
cakları o günden dillendirmiş.

Demiş ki;
"Davayı kazandımz.SIZe istediklerinizin 

hemen hepsini bahşettik. Fakat unut
mayınız ki bir gün gene bizim yardımımıza 
muhtaç olacaksınız. Bir gün mali güçlükler 
sizi çaresizlik içine koyunca,bütçenizi den
kleştirmenin mümkün olmadığını görünce, 
hatta memurlarınızın maaşlarını veremez 
hale gelince gene bize gelecek ve Paris'ten 
Londra'dan yardım isteyeceksiniz.İşte o 
zaman şimdi elde etmekle haklı olarak ifti
har ettiğiniz hakların çoğunu birer birer 
tekrar elinizden alacağız."

Bugün gelinen noktada;
İngiliz Lordu'nun kehaneti,Kemalizm ,A 

devrimine ihanet edenlerin Türk ulusuna 
yaşattıkları sonuçla tam örtüşüyor.

Acı ama gerçek..

ISO Gazi İlköğretim Okulu’ndan
Kültür Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim 
Okulu'nun hazır
ladığı yıl sonu ser
gisi Kültür 
Merkezinde açıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Veysel 
Özmenve Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler'in de 
katıldığı sergi 
tamamen öğrenci
lerin çalışmaların
dan oluştu. 
Resim ve El İşi 
branşlarında 
öğretmenler Nihal 
Simay, Güngör 
Songül ve Cansel 
Yılmaz ile Ev

Ekonomisi öğret
menleri Tamer 
Doğruer ve 
Nurgül Erdem Öza- 
t'ın evlerde artık 
materyallerden 
öğrencilerine

öğrettikleri çalış
maların objeye 
dönüşümü 
sergilendi.
Yıl içinde 
öğrencilerin el 
emeği göz nuru

akıtarak meydana 
getirdikleri ürünler 
bu yıl sergi Kültür 
Merkezi’nde 
yapıldığı için 
yeterince ilgi 
göremedi.

SAHİBİNDEN 
SATILIK

İlk Sahibinden Satılık 

11 Model Mazda ÎUFanıilia 

11 Motor, 50 bin Km.

Tel: (0.532) 262 90 46

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KttRFEZ 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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16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Gengljk yürüyüşünde M yoktu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençlik Haftası 
nedeniyle düzenle
nen Gençlik 
yürüyüşüne halk ilgi 
göstermedi. İskele 
Meydam’ndan 
başlayan yürüyüş 
ilçe Atatürk stadında 
son buldu. Atletizm 
yarışmalarının 
yapıldığı etkinlik
lerde ayrıca halat 
çekme yarışmaları 
çekişmeli geçti.
16-22 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan 
Gençlik Haftası 
nedeniyle, düzenle
nen Gençlik ve 
Halk yürüyüşüne 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakam 
Adayı Recai Karal, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gençlik Spor İlçe 
Müdürü Burhan 
Arıkan, okul müdür
leri ve öğrenciler 
katıldı.
İskele meydanından 
start alan yürüyüş 
Emin Dalkıran 
Kordonu Adliye

40 yaş üstü erkeklerde yapılan yarışmalarda 
dereceye girenler görülüyor

Binası önünden 
saparak Orhangazi 
caddesi istikametin 
den devam ederek 
ilçe stadında sona 
erdi. Gençlik Haftası 
nedeniyle düzenle
nen yürüyüş ve 
etkinliklerin açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
ilçenin her bölge
sine afiş asmalarına 
rağmen halkın ilgisi
zliğinden şikayetçi 
olduğunu söyledi. 
Arıkan "8 yıldır 
yaptığımız bu 
yürüyüşlere kurul
duğundan bu yana 
katılan Özürlüler 
okuluna teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de Arıkan'ın 
sitemine katıldığını 
belirterek, katılımın 
fazla olmasını bek
lediğini ifade etti. 
Baygül, "Siz gençler 
Cumhuriyet 
Türkiye'si ile 
bayrağını her zaman 
en yukarılarda tuta
caksınız, bundan

Gençlik Haftası etkinliklerine çok sayıda genç katılırken, 
statta ayrıca halat çekme yarışmaları da yapıldı.

şüphemiz yok. 
Burada daha çok 
vatandaş ve sivil 
toplum örgütlerini 
görmek isterdim. 
Zihinsel özürlüler mi 
akıllı, yoksa katıl
mayanlar mı özürlü 
bunu düşünmek 
gerekir" dedi. 
Daha sonra yapılan 
atletizm yarış
malarında 100 metre 
kızlarda Selma 
Bingüloğlu, Niray 

demiriz, Eda Seda 
Er ilk üç sırayı 
aldılar. Erkekler 100 
metre de ise Eyüp 
Çakır, Barış yardım
cı, Samet Bayram 
derece alırken 800 
metre erkeklerde 
Haşan yapar, Mesut 
Ekin, Şeref Güler 
dereceye girdiler. 
400 metre kızlarda, 
Gül Bilgiç, Deniz 
Kırsevmez, Selda 
Bingöllüoğlu ilk üç

Sayan, Enes Öznrıen, 
Alper Teke men ilk 
üç sırayı aldılar.
1200 metre kızlarda 
Gülşen Çakmak, 
Emel Çevik ve Eda 
Seda Er dereceye 
girmeyi başarır
larken 40 yaş üstü 
erkeklerde yapılan 
yarışmada Abdullah 
Akpınaroğlu, 
Muttalip Kapaklı, 
Orhan Eryurt ilk 
sırayı aldılar.
Günün et zevkli ve 
çekişmeli geçen 
yarışması ise halat 
çekme müsabakası 
oldu. Erkek öğren
cilerde Endüstri 
Meslek Lisesi Celal 
Bayar Anadolu lise
sine üstünlük 
sağlarken bayanlar 
da ise Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Zeytinspor'lu kızlara 
güçlü olduklarını 
göstererek müs
abakayı kazandılar. 
Yapılan yarışmalar
dan sonra düzenle
nen düzenlenen 
törenle dereceye 
girenlere 
madalyaları verildi.

sırayı alırken erkek
ler 1500 metrede 
Abdurrahman

Çarşı Meydanı’nda kaza
Önceki gün çarşı meydanın
da yaşanan olayda kaza 
yapan aracın sürücüsü 
belirlenemedi.
Olay Cumartesi günü saat 
17.30 sıralarında meydana 
geldi. Çarşı meydanındaki 
havuzun etrafından dönüş 
yapmakta olan Ahmet 
Kızılırmak'ın kullandığı 16 ZR 
138 plakalı Özel Halk 
Otobüsüne aynı yere dön
mekte olan 16 AU 946 plakalı 
özel araç çarptı.
Çevrede bulunan vatan
daşların gayretleriyle oto

büsün sağ yanından çekilen 
özel otoda maddi hasar mey
dana geldi.Yolcu otobüsünün 
içinin tamamen dolu olması
na ve kazanın en işlek yerde 
ve saatte olmasına rağmen 
araç sürücüsünün belirlen
mesinde ise trajedi yaşandı. 
Hiç kimsenin üstlenmediği ve 
görmediğini öne sürdüğü 
kazada bazı kişiler araç 
sürücüsü olduğunu iddia etti. 
Sürücülere alkol muayenesi 
de yapan trafik ekipleri daha 
sonra isminin Bülent 
Süleyman Salihoğlu olan

şahsı aracı kullandığı 
gerekçesiyle ifade almak 
üzere karakola götürdüler. 
Kaza yapan halk 
otobüsünde bulunan yolcular 
olay yerine gelen başka 
otobüse binerek Manastır'a 
götürüldüler.

Mertçe sinan .■ tyv MERTOGLU

Sinyalizasyon
Benzin olmadığı için 
çimenler biçilemiyor ama... 
Bol olunca da insanlar biçiliyor. 
Hem de şehrin göbeğinde... 
Sinyalizasyon konmadığı meddetçe 
çok canlar yanacak çok!
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MHP’li kadınlardan
‘Milli Birliğe çağrı’ çayı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

MHP Gemlik İlçe 
Kadın 
Komisyonu'nun 
düzenlediği Milli 
Birliğe Çağrı 
çayı'nda bol bol 
eğlenildi. 
Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan Damla 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen çay'a 
MHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı 
Hediye Akdere, İl 
Kadın Kolları 
Başkanı Güldane 
Eruçar, Bursa Ülkü 
Ocakları Kadın 
Kolları başkanı 
Bircan 
Eyüboğlu'da

katıldı.
MHP İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Beyhan Soyarslan,

düzenledikleri Milli 
Birliğe çağrı çayına 
katılan bayanlara 
teşekkür etti.

Kadın Kolları 
Genel Başkanı 
Hediye Akdere'de 
yaptığı konuşma

MHP’li kadınlar düzenledikleri çayda birlik çağrısı yaptılar

da salonu dolduran 
MHP'lilere beraber
lik çağrısı yaparak 
parti içinde çalış
maların 
aksamadan 
yürütülmesini 
istedi.

Çevre ilçelerden de 
gelerek düzenle
nen çaya destek 
veren MHP'li 
bayanlar 
gün boyu 
eğlenerek stres 
attılar.
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Temizlerken pisletiyorlar Hollanda’dan 
özürlü arabasıSeyfettin 

Şekersöz 
İlçenin belirli 
yerlerinden 
alınan moloz 
ve pislikler 
caddelerden 
geçerken 
yerlere 
dökülüyor. 
Caddelerde 
çok kötü bir 
görünüm 
yaratan 
çamurlar 
vatan
daşların 
tepkisini 
çekiyor. 
İlçe içinden 
taşınırken 
arabalardan 
dökülen 
çamurların 
caddelerde 
bıraktığı 
görüntünün 
Gemlik'e 
yakış
madığını dile 
getiren vatan
daşlar kamyon 
sürücülerinin 
daha dikkatli 
olmalarını 
istiyorlar.

Yollara dökülen molozlar halkın tepkisini çekiyor

Seyfettin Şekersöz

Bir taraftan çöp
lerin yeterince 
toplanamadığı 
için eleştirilerde 
bulunan vatan

daşlar bir de bu 
çamurları 
gördüklerinde ilk 
suçladıkları 
Belediye oluyor.

Hollanda'da yaşayan 
Türk işadamının 
Türkiye'ye gön
derdiği akü ile 
çalışan özürlü ara
balardan bir tanesi 
de Gemlik'e 
gönderildi.
Sakat arabasını 
Belediye İskelesine 
yanaşan gemiden 
alan Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri, 
önümüzdeki gün
lerde 4 adet daha 

gönderileceğini 
söyledi.
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu 
Başkanı Fikret 
Gökçe'nin kişisel 
girişimleri ile 
Hollanda'da 
yaşayan bir Türk 
işadımının gön
derdiği arabalar akü 
ile çalışıyor.
Hollanda'da bir yıl 
kullanılan akülü 
araçların 
Türkiye'ye

gönderilmeye baş
landığını söyleyen 
Sivri, Gemlik'e 
gönderilecek 
olan 5 adet 
arabadan ilkini 
dün teslim aldı. 
Sakat raporu olupta 
araba kullanabilir 
raporu olanlara 
verilecek olan 
sakat arabalarından 
kalan 4 adedinin 
önümüzdeki 
günlerde gönderile
ceği öğrenildi.

Doktoru yaralayan öfkeli baba 
evinde yakalandı T

Kalp hastası 
bebeğinin ölümün
den sorumlu tut
tuğu doktora 
silahlı saldırı 
düzenle-yen öfkeli 
baba Serkan 
Demir- 
kapu Gemlik'teki 
evinde yakalandı. 
Genç babanın 
ambulans tahsis 
edilmemesine 
öfkelenip saldırıda 
bulunduğu belirtil
di.
Bursa Fevzi 
Çakmak 
Caddesindeki 
Çocuk 
Hastânesi'nin arka 
kapısında 
geçtiğimiz 
Perşembe günü 
Dr. Bülent 
Fidansoy'a, 1 aylık 
bebeği Alper

Demirkapu'nun 
ölümünden sorum
lu tuttuğu için 
silahlı saldırıda 
bulunan baba 
Serkan Demirkapu 
gizlendiği evinde 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gemlik'te 
tomruk işiyle 
uğraşan 29 yaşın
daki Serkan 
Demirkapu, kalp 
hastası olarak 
dünyaya gelen 
bebeğini tedavi 
için Bursa Çocuk 
Hastanesine 
götürdü. 
Dr. Bülent 
Fidansoy tarafın
dan tedavisi 
yapılan minik 
bebek geçtiğimiz 
Salı günü hayatını 
kaybetti.

Ölüm olavının İSTEDİM
ardından büyük 
üzüntü yaşayan 
baba Serkan 
Damirkapu, 
çocuğuna gerekli 
ilginin göster
ilmediğini öne 
süre rek, ölümün
den Dr. Bülent 
Fidansoy'u sorum
lu tuttu. 
KORKUTMAK

Üzüntüsünü dindi- 
remeyen Serkan 
Demirkapu, Çocuk 
Hastanesinin arka 
kapısından öğle 
yemeği için dışarı 
çıkan Fidansoy'a 
silahlı saldırıda 
bulunmuş, iki el 
ateş edip kaçmıştı. 
Kurşunun isabet 
etmemesi 

nedeniyle ölüm
den dönen Dr. 
Bülent Fidansoy, 
çocuğu kurtar
mak için gereken 
her şeyin 
yapıldığını 
söylemişti.
Silahlı saldırının. 
ardından 
harekete geçen 
polis ekipleri 
Serkan 
Demirkapu'yu 
Gemlik'teki evin

de yakaladı. 
İki gün boyunca 
İznik'te bir 
tanıdığının yanın
da saklandığı 
belirtilen 2 çocuk 
babası Serkan 
Demirkapu, 
"Benim çocuğumu 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi'ne 
sevk ettiler.

Ancak ambulans 
tahsis etmediler. 
Taksi tutarak 
çocuğumu 
hastaneye 
götürdüm.
Orada da kabul 
etmediler.
Tekrar Çocuk 
Hastanesi’ne geri 
getirdim.
Ancak, burada 
öldü.
Ben de çok 
üzüldüm ve 
öfkelendim.
Bu yüzden doktora 
silahlı saldırı 
düzenledim.
Amacım öldürmek 
ya da yaralamak 
değildi.
Sadece korkut
mayı amaçladım." 
dediği 
öğrenildi.
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Hatemi’nin yerine 
1010 aday

17 Haziran'da yapıl
ması beklenen İran 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için adaylık 
başvuru süresi sona 
ererken, toplam aday 
sayısı 1010 olarak 
açıklandı.
17 Haziran'da yapıl
ması beklenen İran 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için adaylık 
başvuru süresi bu 
akşam sona ererken, 
toplam aday 
sayısının 1010 
olduğu belirtildi. 
Adayların 921'ini 
erkekler, 89'unu ise 
bayanlar oluştu
rurken, Yasalar 
gereği bir filtre göre
vi yapan İran 
Anayasayı 
Koruyucular 
Konseyi'nin, aday
ların başvurularını 
incelemek için 10 
günlük bir süresi 
olacak.
Öte yandan, İran 
İçişleri Bakanhğı'na 
gelerek resmen 
başvuru formlarını 
dolduran Tahran 
Belediye Meclisi Eski 
Üyesi İbrahim 
Askerzade, gazeteci
lerin sorularını yanıt
larken, soğuk savaş 
döneminin bittiğini 
hatırlattı. İran 
Devrimi sonrasında

Amerika'nın Tahran 
Büyükelçiliği'ni işgal 
eden öğrencilerden 
olan Askerzade, 
Afganistan ve Irak 
savaşları sırasında 
İranh askerlerin 
stratejilerine 
değinerek, "Bunlar 
bazı askerlerin 
soğuk savaş dönemi 
gibi düşündüklerini 
ve uluslararası 
gelişmeleri yorumla
makta güçsüz olduk
larını gösteriyor" 
dedi.
Ülkenin, tehditlere 
karşı daha fazla 
bedel ödeyemeye
ceğini belirten 
Askerzade, "Biz 
Dünya ile savaşa
nlayız, uluslararası 
gelişmeleri kabul 
etmemiz ve dünya ile 
başka türlü konuş
mamız gerek" diye 
konuştu.
Tehditlere doğru 
hareket etmenin 
ülkenin milli çıkarları 
doğrultusunda 

olmadığını sözlerine 
ekleyen Askerzade, 
Amerika ile ilişkiler 
konusunda bir soru 
üzerine ise, İran'ın 
milli çıkarları doğrul
tusunda olan her 
şeyi savunacağını 
söyleyerek, "Bu 
konuda milli çıkarları 
şeffaf bir şekilde 
açıklamamız ve onu 
savunmamız gerek. 
Sonuç Amerika ile 
müzakere masasına 
oturmak olsa bile" 
dedi. Bugün başvuru 
formlarını dolduran 
diğer bir isim ise, 
yasaklı İran Özgürlük 
Harekatı Partisi 
Genel Sekreteri 
İbrahim Yezdi oldu. 
Ülkenin birçok iç ve 
dış sorun ile karşı, ; 
karşıya olduğunu 
hatırlatan Yezdi, kri
zlerden çıkmak için 
tek yolun milli uzlaş
ma ve tüm siyasi 
grupların katılımı için 
yolu açmak 
olduğunu belirtti.

İngiltere'den Özbek 
polise kınama

Özbekistan'daki 
olaylarla ilgili 
olarak bir basın 
açıklaması yapan 
İngiltere Dışişleri 
Bakanı Jack Stravv, 
"Andican'da Özbek 
askerlerinin, eylem
cilere ateş açması 
nedeniyle aşırı 
derecede endişeliy
im" dedi 
Özbekistan'daki 
olaylarla ilgili 
olarak bir basın 
açıklaması yapan 
İngiltere Dışişleri 
Bakanı Jack Stravv, 
"Andican'da Özbek 
askerlerinin, eylem
cilere ateş açması 
nedeniyle aşırı 
derecede endişeliy
im" dedi 
Özbekistan'daki 
olaylarda Özbek 
polisinin ateş 
açmasını uygun 
bulmadığını 
belirten Stravv, "Bu 
davranışı kına
yarak, Özbek yetk

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya

✓ Mantar, kurşun 
v İp Çeşitleri 
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

Hrkîi/j fŞÜKlıüid

ililerin, bu sorunu 
barışçıl bir yolla 
çözmeleri gerek
tiğini vurguluyo
rum" dedi.
Dışişleri Bakanı 
Stravv, Taşkent'teki 
İngiliz büyükelçiliği 
görevlilerinin, bu 
durumu çöze
bilmek için ne 
yapabileceklerini 
tespit etmek üzere 
bölgeyi ziyaret 
ettiğini, fakat, 
Andican'da ne 
olduğu ve neden 
şiddetin bu dere
cede arttığına dair 
bilgilerin anlaşıla

madığını söyledi. 
Stravv ayrıca, 
İngiltere'nin bu 
konuda, Özbek 
yetkililerce, farklı 
görüşlerin bu şek
ilde baskı altına 
alınmasının yanlış 
olduğunu ve acilen 
insan haklarına 
uygun bir anlaş
maya varılması 
gerektiği 
düşüncesinde 
olduğunu, Avrupa 
Birliği üyesi 
ülkelerin de bu 
düşünceyi pay
laştığım sözlerine 
ekledi.

BAYRAM O G LU ’ N D AN
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
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA 

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37
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KPSS başvurularında 
son gün Çarşamba

A grubu kadrolar ile 
öğretmen adaylarına 
yönelik yapılacak 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı'nın 
(KPSS) 11 Mayıs'ta 
başlayan başvuru 
süresi, 18 Mayıs 
Çarşamba günü 
sona erecek. 
Sınava, A grubu 
kadrolara girmek 
isteyenler ile öğret
men adayları 
başvurabilecek. 
A grubu kadrolar; 
Başbakanlık, bakan
lıklar, bunların 
müsteşarlık, 
başkanlık ve bağım
sız genel müdürlük 
düzeyindeki bağlı ve 
ilgili kuruluşları ile 
bağlı ortaklıklarında
ki özel yarışma 
sınavına tabi tutul
mak suretiyle girilen 
ve belirli bir 
yetiştirme programı 
sonrası yeterlik 
sınavına tabi tutulan 
mesleklere ilişkin 
kadrolar ile özel 
idareleri ve

ı a a a a a 
a a 0
a a a a a a 

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI

‘T DÖRT KAPILI em
r VESTİYER - KOMİ Dİ İM 

KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI

<ar- BİLGİSAYAR MASASI

a a a
a

a a a a a a a
S

Mrk. : Hamleliye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel ; (0.224) 363 98 72

belediyelerin teftiş 
kurullarına ilişkin 
kadroları içeriyor. 
Bu kapsamdaki 
kadrolar, müfettiş 
yardımcılığı, uzman 
yardımcılığı, denet
men yardımcılığı, 
aday meslek 
memurluğu 
(Dışişleri Bakanlığı) 
ve maiyet 
memurluğu (kay
makam adaylığı) 
gibi kadrolardan 
oluşuyor.
A grubu ve öğret
menlik kadrolarına 
yönelik yapıldığı 
için KPSS'ye sadece 
lisans mezunları 
girebilecek. İlköğre
tim, ortaöğretim ve 
ön lisans mezunları 
bu sınava alınmaya

cak.
Sınava başvurma 
işlemleri, sınavı 
gerçekleştirecek 
ÖSYM'nin ve ÖSYM 
sınav merkezi 
yöneticiliklerinin 
açacakları bürolarca 
yürütülecek.
KPSS, 2-3 Temmuz 
2005 tarihlerinde 
cumartesi sabah, 
cumartesi öğleden 
sonra, pazar sabah 
ve pazar öğleden 
sonra olmak üzere 
dört oturumda 
gerçekleştirilecek. 
2005-KPSS 
sonuçları, sadece A 
grubu ve öğretmen
lik kadroları için 
sınav tarihinden 
itibaren 2 yıl geçerli 
olacak.

M

Muhtarlara asgari 
ücret maaş geliyor

53 bin muhtarı 
ilgilendiren kanun 
teklifi hazırlandı. 
Nüfusu küçük yer
lerdeki muhtarların 
maaşı asgari ücret 
tutarında olacak. 50 
binin üzerindeki 
yerlerde ise sürpriz 
maaş var. 
Köy ve mahalle 
muhtarlarının 
maaşları ve muhtar
lık işlemlerini 
düzenleyen kanun 
teklifi TBMM 
Başkanhğı'na 
sunuldu. AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu'nun 
hazırladığı teklif 
yasalaşırsa, köy 
muhtarlarının maaşı 
asgari ücret 
üzerinden 
ödenecek. Mahalle 
muhtarlarının maaşı 
ise 500 ile 3 bin 
YTL arasında 
değişiyor.
Muhtarlıklarda 
yapılan her işlem

ı I

I

i I ı

için 1 YTL hizmet 
karşılığı alınacak ve 
bu para Hazine'ye 
aktarılacak.
AK Partili Zafer 
Hıdıroğlu'nun 53 
bin muhtarı 
ilgilendiren ve 
TBMM 
Başkanhğı'na gön
derdiği "Muhtar 
Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik Kanunu 
Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına" dair 
kanun teklifi 3 
maddeden oluşuy
or. Hıdıroğlu, Yeni 
Şafak'a yaptığı 
açıklamada, "Tasarı 
yasalarışsa hem 
sıkıntı yaşayan 
muhtarlarımıza 
çözüm bulmuş ola
cağız hem de 
Hazine'ye önemli 
bir kaynak 
aktarılmış olacak" 
dedi.
Har i?l?m 1 
YTL olacak 
Kanun teklifinde, 
muhtarlıklarda 
yapılan işlemlere 
çeki-düzen getiriliy
or. Vatandaşlar, 
muhtarlıklarda yap
tıracakları her işlem 
için 1 YTL ödeye
cek. İşlemlerden 
elde edilen gelir ise 
Hazine'ye aktarıla
cak. Halen bu 
işlemlerin parası 
muhtarlara kalıyor
du. Kanun tek
lifinde yeni düzen
leme şu şekilde 
belirlendi;
"Muhtarlar yaptık
ları her işlem için 1 
YTL'lik makbuz 
keserler. Kesilen 

makbuzlarda, 
yapılan işlemin türü 
ve seri numarası ile 
birlikte Maliye 
Bakanlığı'nın 
görüşü alınarak 
İçişleri 
Bakanlığı'nca 
çıkarılacak yönet
melikteki hususi 
şartlar belirtilir. 
Ayrıca bu işlem bel
gelerine, makbuzun 
seri nuraması da 
ilave edilir.
Makbuzlar 
Hazine'ye irad 
kaydedilir.
Muhtarların 
ödenekleri de her 
yıl İçişleri Bakanlığı 
bütçesine konu
larak, her ayın 15. 
günü il özel 
idareleri tarafından 
ilgililere peşin 
olarak ödenir." 
Giderleri karşıla
mak için ek iş yap
mak zorunda kalıy
orlardı 
Teklifin 
gerekçesinde ise 
getirilmek istenen 
düzenlemenin 
amacı anlatıldı. 
Kamu hizmeti üstle
nen muhtarların 
yaşadığı zorluğa 
dikkat çekilerek, 
"Bu kutsal görev
lerine rağmen 
maalesef muhtar
larımız, kimi yer
lerde muhtarlık
larının cari gider
lerini bile karşıla
mamakta, muhtar
lar başka ek işler 
yapmakta; böyle 
saygın bir görev 
zedelenmektedir" 
denildi.
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ğat’dan islikte cevap Gelir İtesi yasasına onay
DYP'nin 8. Olağan 
Kongresi'nde 
kendilerine 
Genel İdare 
Kurulu'nda yer 
vermeyen 
Mehmet Ağar'a 
tepki olarak 
DYP'den istifa eden 
4 milletvekileni 
Ağar'dan 
cevap geldi. 
DYP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar, partisinden 
bugün istifa eden 
milletvekillerinin, 
DYP'ye geçerken 
"Biz, koltuk için git
miyoruz" dedikleri
ni hatırlattı.
Ağar, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
bazı milletvekil
lerinin Genel 
İdare Kurulu'nda 
kendilerine yer ver
ilmediği gerekçe
siyle DYP'den 
istifa etmesine 
ilişkin değer

lendirmede 
bulundu.
Bu milletvekillerinin 
DYP'ye geçerken 
Türk kamuoyuna 
bir mesaj 
verdiklerini ifade 
eden Ağar, 
"(Biz DYP'ye, 
makam, mevki, 
koltuk için 
gitmiyoruz, hizmet 
ve halkla buluşmak 
için gidiyoruz. 
Bizim gözümüz 
menfaatte, koltukta 
olsa iktidar par
tisinden bir yere 

ayrılmayız) 
dediler. Böylesine 
bir hizmet erbabı 
olan insanların, 
böyle bir makam 
aramalarının 
söz konusu 
olmadığını hisset
tim" dedi. 
Ağar, DYP teşki
latının sayıca az 
olmasından dolayı 
milletvekillerine, 
Genel İdare 
Kurulu'nun 
önünde bir 
statüsü sağladığını 
kaydetti.

Sezer daha önce 
veto ettiği ve Maliye 
çalışanlarının da 
tepkisini çektiği 
Gelir İdaresi 
Yasası'm mecburen 
onayladı. Sezer, 
şimdi de Anayasa 
Mahkemesi'ne gidiy
or. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, TBMM 
tarafından yeniden 
görüşülerek kabul 
edilen 5345 Sayılı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun"u 
onaylayarak, yayım
lanmak üzere 
Başbakanlığa gön
derdi.
Cumhurbaşkanlığı 
Basın erkezi'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in, 5345 Sayılı 
Yasanın 28. mad
desinin iptali ve 
yürürlüğünün dur
durulması için

Anayasa 
Mahkemesi'nde 
dava açacağı 
bildirildi.
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
yayımlanması 
uygun bulunmayan, 
5333 Sayılı "Gelir 
İdaresi 
Başkanhğı'mn 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 
Kanun", 28. mad
desinin TBMM 
tarafından bir kez 
daha görüşülmesi 
için 
TBMM'ye geri gön
derilmişti. YASA 
NELER GETİRİYOR 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in yayımlan
mak üzere 
Başbakanlığa gön
derdiği kanun, 
Maliye Bakanhğı'na 
bağlı Gelir İdaresi 
Başkanlığı kurul
masını öngörüyor. 
5345 say ilk 
Gelir İdaresi

Başkanlığının 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun"a 
göre, "Gelir poli
tikasını adalet ve 
tarafsızlık 
içinde uygulamak, 
vergi ve diğer gelir
leri en az maliyetle 
toplamak, 
mükelleflerin 
vergiye gönüllü 
uyumunu sağlamak, 
mükellef haklarını 
gözeterek yüksek 
kalitede hizmet sun
mak suretiyle 
yükümlülüklerini 
kolayca yerine 
getirebilmeleri için 
gerekli tedbirleri 
almak; 
saydamlık, hesap 
verilebilirlik, katılım
cılık, verimlilik, et
kililik ve mükellef 
odaklıhk ilkelerine 
göre hizmet sunmak 
amacıyla" Maliye 
Bakanhğı'na bağlı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı 
kurulacak.

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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Vergide adalet ve denetim yok
Türkiye'de son 12 
yıllık dönemde 
beyan edilen her 
100 liranın ancak 
14.3 lirasının vergi 
incelemesine tabi 
tutulabildiği, beyan
namen mükelleflerin 
ödedikleri verginin 
toplam vergi gelir
leri içindeki payının 
ise yüzde 1'lere 
kadar düştüğü 
bildirildi.
Maliye Bakanlığı 
Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon 
Başkanlığı'nca 
çıkarılan "Maliye 
Dergisi"nde yer alan 
bir araştırma, 
ülkedeki vergi 
adaletsizliği ve 
denetimdeki etkinlik 
sorununu bir kez 
daha gözler önüne 
serdi.
İki öğretim üyesinin 
gerçekleştirdiği 
araştırmaya göre, 
Türkiye'de çeşitli 
sebeplerle mükelle
flerin vergi ödeme 
bilinçleri oldukça 
düşük seviyede 
bulunuyor. Bu 
nedenle vergi bil
incinin oluşturul
ması amacına yöne
lik olarak, mükelle
flerin vergilerini 
gönüllü olarak 
ödeyebilmelerini

sağlayacak tedbir
lerin alınması 
gerekiyor.
Ülkede en önemli 
vergi kalemlerinden 
birisi olan gelir ver
gisinde de beyan 
esası işlemiyor. 
Araştırmaya göre, 
1992-2003 yılları 
arasında, beyan
name veren gelir 
vergisi mükelle
flerinin gelir vergisi 
içindeki payları 
giderek düştü. 1992 
yılında yüzde 12.1 
olan beyannameli 
gelir vergisi 
mükelleflerinin gelir 
vergisi içindeki payı, 
2003 yılında yüzde 
6.4'e geriledi. Yine 
beyanname veren 
gelir vergisi 
mükelleflerinin 
ödedikleri vergilerin 
toplam vergi gelir
leri içindeki payı da 
bu süreçte yüzde 
5.1'den yüzde 1.3'e 
indi.
Araştırmada, "Bu

oranlar, oldukça 
düşündürücüdür. 
Yaşanan krizlerin 
de, oranların 
düşmesinde etkili 
olduğu bilinse de, 
genel anlamda 
bakıldığında beyan 
edilen toplam 
tutarın gelir vergisi 
içindeki payının çok 
düşük olduğu bir 
gerçektir" denildi. 
Maliye Dergisi'ndeki 
araştırma, vergi 
kaçakçıları için 
düzenlenen rapor
lardaki yüksek 
uzlaşma oranına da 
dikkat çekiyor. 
Buna göre, 1996- 
2003 döneminde 
Hesap Uzmanları 
Kurulu tarafından 
düzenlenen her 100 
raporun 77 tanesi 
için uzlaşma talep 
edildi. Uzlaşmaya 
konu olan her 100 
raporun da 82 
tanesinde uzlaş
maya varıldı.

BakBüCafe’de
Pizza yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş)

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel. (0224) 512 3312 Hamleliye Malı. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

TURGUT AKCAN

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

içimizden biri

Adı: Turgut AKCAN 
Doğum Tarihi: 1964 
Doğum Yeri : Gemlik 
1986 yılı Elektrik - 

Elektronik bölümü mezunu. 
19 yıldır öğretmenlik yapıy
or. Evli ve 2 çocuk babası.

1978 yılı Gemlik 
Sümerspor’da oyanamaya 
başladı.

1984 yılında Sümerspor 
faaliyetlerini durdurduktan 
sonra Gemlikspor’da 1993 
yılına kadar futbol oynadı. 
1994 yılında Gemlikspor 
Yönetim Kurulu’nda futbol 
şube sorumlusu olarak 
görev yaptı. 4 yıl bu vaz
ifede kaldı. 1993 yılında 
Futbol Federasyonu’nun 
düzenlediği antranör 
kurslarına katıldı.

2000/2001 sezonunda

Gemlikspor’da antranörlük 
yaptı. 2001/2002 sezonun
da Gemlik Spor yönetimine 
4. Kongre yapılmasına rağ
men kimse sahip çıkmadı. 
Kulüp kapanma noktasına 
geldi Gemlik sporcu 
arkadaşlarıyla yönetime 
sahip çıktı. 2001/2002 
Kulüp Başkanlığı ve 
Amotörlük görevini 
beraberce yürüttü. 
2003/2004 Sezonu 
Antronörlük görevine 
devam etti. Bu sezon 
2004/2005 sezonu umur 
sporda görev yapıyor. 
Halen bu göreve devam 
etmektedir.

İleride Bursa’da açılması 
düşünülen Teknik 
Direktörlüğe yükselme kur
suna katılacak.

Evet Turgut Akcan 
Gemlik spor’a Maddi ve 
Manevi gücüyle yardım 
etmiş birilerimiz’den biri.

Yaşının elverdiği 
Müddetle, Sporla ilişiğinin 
kesmiyeceğini söylemekte
dir. Gönül istiyor ki Turgut 
küsmeden gemlik sporda 
vazife alsın. Kendisine her 
iki işin’de başarılar dilerim.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Gül Ören ASLAN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

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

■ KÖRFEZ REKLAM ■
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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9 ay boyu stil
Trendy, sıradışı, 
rahat, yaratıcı ve çok 
kullanışlı Gebe ürün
leri, hamile giyi
minde yepyeni ve 
alışılagelmedik bir 
tarza sahip.
Hamileyken de hem 

şık hem de stil 
sahibi görünmek 
isteyen anne aday
ları, Gebe'nin zengin 
ürün yelpazesinde 
aradıkları her şeyi 
bulabilir.
Tarzından ödün ver
meden 9 ay boyunca 
harika görünmek ve 
rahat etmek isteyen 
anne adayları, İş 
Kuleleri'ndeki 
Gebe'nin yolunu tut
malı. Tasarımları 
Hollanda'da yapılan 
Gebe'de kıyafetten iç 
çamaşırına, bikini ve 
mayodan doğum 
sonrası da kullanıla
bilen kemer çeşitler
ine her şeyi bulmak 
mümkün...
Keten pantolon ve 
caprilerin üzerine 
giyilen ince elbisel
erden; yırtık jean 
pantolonlara, mini 
eteklere, farklı bağla

ma şekillerine sahip 
turn-over'lara; kemer 
ve bluz olarak da 
kullanılabilen 
belt'lere çok işlevsel 
ve çarpıcı yüzlerce 
seçenek, Gebe'de. 
Gebe'nin yaz kolek
siyonunda özgün ve 
farklı renk ve kıyafet 
kombineleriyle şık 
alternatifler yarat
mak mümkün. Bej- 
aqua, pembe-gri, gri- 
beyaz, kırmızı-beyaz, 
siyah-beyaz kom- 
bineler bu yazın en 
favori kombinleri... 
Hamileliğin en zor 
taraflarından biri, 
aldığınız kıyafetlerin 
kısa zaman sonra 
bedeninize uyma
masıdır. _______
Gebe'de, 
pantolon ve 
etekler 
"ayarlan
abilir elasti
ki bant" 
özelliği 
sayesinde 
bedene 
göre 
uyarlan
abiliyor.

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

® j-J J E31] Kİ İJ5) EI Kİ

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00

Değiştir 
Özünü kuma satmış 
Saçı sakala katmış 
Bir odaya dört atmış 
Sarışır da sarışır 
Sarışır da Sarışır * * * *

Körpecikler hep onun 
Siz bayat üstü konun 
Kuru ekmekle donun 
Savaşır da savaşır 
Savaşır da savaşır * * * *

Tatlı hayat yok sana 
Otuz çocuk dört ana 
Sırtlarında bir ağa 
Bitleşir de bitleşir 
Bitleşir de bitleşir * * * *

Yürek titreten kiraz 
Silkin de diklen biraz 
Sırtındaki mor ayaz 
Savuşur da savuşur 
Savuşur da savuşur * * * *

Elekle balçık süzen 
Gaflet suyunda yüzen 
Dal kemiren kurt düzen 
Değişir de değişir 
Değişir de değişir

HAÇIN i*
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Çabuk tut elini! Ne homurdanıp duruyor
sun?

- Getiriyorum!... “Şeytan diyor, vur, 
gebertiver. Onun tüfeği varsa seninki ne 
güne duruyor? Şeytan diyor... Şeytan işte... 
Yoksa vurmuşun, gebertmişin ne geçecek 
eliye? Üç avradı on çoçuğu dökecen ortaya... 
Sen birini temizlerken onlar da seni temiz- 
leyiverirler... Bir Türk eksik olur onlar için... 
Ne beğenemiyon bir Türk’ü? Bir Türk yüz 
gavura denktir... Hem de koca Tırtat hanı elin 
Ermenisine devredecen... Sen seğirt yemek 
yetiştir Haşan usta!.... Bekle hele!... Sık 
dişiyi....”

- Döşekleri ser!.... Ser ki az uyku kestire
lim!.... Sağanak geçinceye dek az istirahat 
edelim;...

- Elini çabuk tut!
Dışarda hava gitgide kararıyor. 

Jandarmanın biri iri bedenini cama yapıştır
mış, gözleri gözkyüzünde. Arada esniyor... 
Bulutlar gitgide yığılıyor, durup durup güm
bürdüyor gök... İnceden bir pırıltı karanlıkları 
yırtıyor, bıçak gibi sıyırıyor, sonra yine karan
lık, yine yağmur... Daha hızlı, daha 
gürültülü...

- Atları içeri aldın mı hancı Haban biri 
içeri, bir dışarı, bir aşağı bir yukarı...

O da sıcacık... Dördü de don, gömlek... 
Mehmet efendi elleri açık duvara vermiş 
sırtını, bir sigara tellendirmiş... Doluya 
koyuyor, alamıyor, boşa koyuyor, dolmuyor... 

Sofra kuruldu, nöbetleşe yediler jandarmalar. 
Biri hep tetikte, silah elde... Mehmet efendiye 
de verdiler birkaç lokma.

-Kilikyan’ın şerefine!.... Şarap tasları 
kalkıyor havaya.

Döşekler serildi yere, nöbet devirdiler... 
Duvarın dibindeki döşeğe Mehmet efendi 
uzandı. Bir tanebi tüfek elde bekliyor, 
sobanın dibinde... Mehmet efendinin gözleri 
tavandaki kalaslarda. Karşı direklerde kahn 
örümcek ağları sarkıyor, tepelerde fareler 
koşuşuyor, çıyaklıyor Mehmet efendinin tüm 
bedeni sızlıyor. Düşünemiyor beyni de uyuş
muş. Kolayı? Kolayı, para... Gel gör ki mal 
canın yongasıdır demişler... Nasıl geçilir? Bu 
işin başka bir yolu da yok... “Ya yardan, ya 
serden...” Yardan geçeceksin ... Yenisini bul
sun elbet... Ser giderse bir daha geçmez 
ele... Jandarmalar üç kişi... Hangi birini 
kandırırsın? Hem de nasıl açılırsın... Emir 
almış herif, döner mi ola? Para bu Mehmet 
efendi... Paranın aşamayacağı kapı? Öf be!.. 
Akşamki sopadan daha güç bu iş..

-Kalk lan! Sobanın başında duran jandar
ma döşeklerinin tekini dürtükledi. “Kalk, al 
tüfeği!.. Biraz daha yatalım!”

Horultusu kesildi yatanın, sonra tek 
gözünü araladı, uzun uzun esnedi. Bir küfür 
savurdu.

-Dürzünün herifi, bela oldu başımıza... Düş 
yollara, bir de yağmura tutul!.. Öteki de uyku 
uyutmaz... Anasından başladı, komserine, 
kaymakamına, başpapazından Fransız 
kumandanına dek...

-Uuyudun, sersem herifi Ne zamandır 
uyuyonl Kalk al tüfeği eline!.. Biraz da biz 
girelim döşeğe!.

Yol boyunca kurdurdu durdu. Mehmet 

efendi, şimdi bir iş gelmiyor elinden.
- Gömleğim kurudu... Alıp giyinsem?
- Sen kıprdama. Ben veririm!..
Öteki yatar yatmaz horlamaya başladı. 

Nöbeti alan uykuya kanamamış, yarı kapalı 
göz kapakları... Belli için için uyuyor.

“İşte kimbeler yok odada... Bir ben ve 
debir o... Hem de Haçin’in yerlisi bu jandar
ma. Hemşerim olur... Bir ben bir de o... Öteki
leri sayma... Onları ölüden tut... Bir jandarma, 
bir de ben... İki kişi bir daha böyle iki kişi 
kalamayık... Bir daha böyle fırsat geçmez 
ele... Ne düşünüyon, Mehmet efendi? 
Paranın açamadığı kapı olur mu ola? Ama 
elim, ayağım titriyor. Ya yardan, ya serden... 
En iyisi hiç birinder geçmemek... İki jandar
manın ikisi de ölü gibi. Bir tanesi uyanık... J 
Oda yarı uyur... Benim desen elim, ayağım 
çözük... Jandarma camın önüye vardı. 
Esniyor... Usulca kalksam ayağa, ensesiye iki 
elimin yanları ile indirsem... Gel gör ki bu işin 
ucu çatallı... Jandarmalarda hek tüfek var, 
hem de bıçak... Herif gık, dese yerde uyuyan
lar fırlar ayağa.... Sen yardan geçeceksin... | 
Bu işin çıkar yolu tek... Ne olacaksa sessiz 
olacak, ve de tatlılıkla olacak...

En küçük bir cebelleşme iki jandarmanın 
ikisini birden ayağa duktirir. Mehmet efendi 
kara çizgili mintanını giyiyor. Jandarma bu 
yana döndü yüzünü. Düğmelerini ilikliyor ■ 
Mehmek efendi, boğazının bir yerinde bir 
yumru iniyor, kalkıyor. Şalvarını aşağıya çek- 
tiki mintanını içine soka... Sonra birden 
kaldırdı mintanınnı eteklerini yukarı. İç etek
lerinin kemerini çözdü çabucak... Bakışları 1 
yerde , döşeklerde gezindi kısa bir süre, 
sonra kemeri jandarmaya uzattı ...Fısıldadı... i I

Devamı Yarın...
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Artan sıcaklar 'termal stres' yapıyor
Yaz mevsimiyle bir
likte sıcaklığın art
ması, durgun hava 
ve aşırı nemin insan 
vücudunda 'Termal 
stres' adı verilen 
özel bir durum mey
dana getirdiğini 
belirten uzmanlar, 
bu gerginlik duru
munun, kıyı kent
lerinde, göl ve büyük 
nehir kenarlarında 
yaşayanlarda daha 
çok görüldüğünü 
bildirdi.
Termal stresin, sıcak 
ortamlarda kalan 
insanların vücutta 
biriken ve dışarı 
atılamayan ısıdan 
rahatsız olmaları 
sonucunda ortaya 
çıktığını kaydeden 
uzmanlar, bu rahat
sızlığın, nefes sıklaş

ması, baş ağrısı, baş 
dönmesi, zihinsel 
yorgunluk, çabuk 
sinirlenme veya geç 
algılama, bitkinlik, 
işe karşı ilgisizlik 
gibi belirtilerle ken
dini gösterdiğine 
dikkat çekti.
Termal strese hava
da yoğunlaşan 
nemin neden 
olduğuna işaret 
eden uzmanlar, 
insanın normal 

olarak 24 derecelik 
bir sıcaklıkta yüzde 
40 ila 60 arasında 
değişen bir nem 
oranından rahatsız 
olmayacağını, ancak 
havadaki nem oranı 
yükseldikçe, kişinin 
vücut ısısını sabit 
tutmak için terleme 
yoluyla ısı kay
betmesinin zor
laştığını belirtti.
İnsan vücudunun 
36-37 santigrat 

derece arasında 
kalan bir sıcaklığa 
sahip olması gerek
tiğini söyleyen 
uzmanlar, dış ortam 
ne kadar sıcak olur
sa olsun hayatın 
devamı için vücut içi 
ısısının sabit 
kalması gerektiğini 
ifade ederek, çevre 
ısısının artmasıyla 
damarların 
genişleyeceğini, ter
lemeyle tuz kaybe
dildiğinden tansiy
onun (kan basıncı) 
düşebileceğine 
dikkat çekiyor.
Vücut içindeki sıcak
lık ayarlanmasında 
cilde de önemli 
görevler düştüğünü 
kaydeden uzmanlar, 
"Sıcakta cildin 
gözenekleri genişler 
ve terleme çoğalır. 
Terlemeye bağlı , 
olarak vücut içindeki 
sıcaklık cilt yoluyla 
dışarı atılır. Ancak 
havada nem oranı 
fazla ise terleme aza
lır. Bu durumda 
vücut içindeki ısı 
ayarlaması zorlaşır" 
dedi.
SICAK VE NEMİN, 
KALP VE DOLAŞIM 
SİSTEMİNE ETKİSİ 

Kalp ve dolaşım 
sorunlarından rahat 
bir yaz geçirmek için 
sıcak ve nemli 
havaya karşı 
herkesin alabileceği 
önlemler bulun
duğunu belirten 
uzmanlar şu öneril
erde bulunuyor: 
"Vücut ter yoluyla 
su ve mineral kay
bettiğinden bu kayıp 
soda, maden suyu 
gibi mineral içeren 
sıvılar, vücut direnci
ni artıracak vitaminli 
meyva suları, tuzlu 
ayranlar ve bol su 
içerek kapatılmalıdır. 
Aşırı nem ve bunal
tan sıcağa karşı 
yağı, şekeri 
azaltılmış, sebze ve 
meyveye ağırlık 
veren hafif bir 
beslenme rejimi 
uygulanmalıdır. Aşırı 
sıcak günlerde vücut 
içindeki ısıyı arttıra
cağından yağlı yiye
cekler yenmemeli ve 
alkollü içkilerden 
kaçınılmalıdır. 
Sıcağın fazla olduğu 
saatlerde güneşten 
uzak durmalı, özel
likle bu saatlerde 
güneşlenmemen, 
serin ve gölgeli bir 

yerde dinlenilmen ve 
uykuya önem ver
ilmelidir. Vücuttan 
ısının atılmasını 
önleyen kalın 
giysilerden kaçın
malı, ince, gözenekli, 
pamuklu ve ipekli 
giysiler tercih 
edilmelidir. Sık sık 
duş alınarak vücut 
serinletilmelidir. Ağır 
bedensel hareketler 
yapmamalı, güneş 
altında top oynama
mak, tok karnına 
yüzmemen, sıcak 
saatlerde seks yap
mamalıdır".
Aşırı sıcak ve nem 
yüklü havanın kalp 
hastalarıyla, astım 
hastalarını ve şeker 
hastalarını, bebekleri 
ve yaşlıları normal 
insanlara göre daha 
fazla etkilediğine 
dikkat çeken uzman
lar, bu kişilerin nemli 
ve sıcak havalarda 
serin yerlerde 
kalmaya özen 
göstermelerini, 
hareketlerini en 
aza indirmelerini ve 
doktor tedavisinde 
olanların ilaç ve 
tedavilerine özenle 
devam etmelerini 
tavsiye ediyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64.
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 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
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
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

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

NÖBETÇİ ECZANE
16 MAYIS PAZARTESİ 

SAĞLIK ECZANESİ 
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 

Tel: 513 03 63

GEMLİK __________________ __

EaES
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :32 SAYI : 2132 
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-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



16 Mayıs 2005 Pazartesi Sayfa

Kumlaspor fırsatı iyi değerlendirdi 2-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
küme 3. grupta 
düşmeme mücade
lesi veren Kumla 
Belediyespor, dün 
oynadığı hayati 
maçta 2-0 galip 
geldi.
Dünkü maça 8 
puanla çıkan 
Kumlaspor, hemen 
üst sıradaki 9 
puanlı Cihanspor 
karşısında kaybe
deceği puanın 
bilinciyle maça 
başladı.
İlk yarıda vasat 
bir oyun sergileyen 
Kumlaspor, 
gol kaydına 
muvaffak olamadı. 
İkinci yarıya mut
lak gol için sahaya 
çıkan Kumlaspor, 
yakaladığı gol 
pozisyonlarını 
cömertçe harcadı.

Maçın son 
dakikalarında 
stresle birlikte 
şuursuzca rakip 
kaleye yüklenen 
Kumlaspor, 80. 
dakikada Volkan'la 
1-0 öne geçti. 
Golle birlikte moral 
bulan Kumla, 
86. dakikada 
Memduh'un akıl 
dolu vuruşuyla 
2-0 öne geçerken 
maçı da kazan
masını bildi. 
Gelecek hafta 
deplasmanda son 
maçına çıkacak 
olan Kumla 
Belediyespor'a bir 
beraberlik kümede 
kalmasına yetecek. 
SAHA : Gemlik
Atatürk 
HAKEMLER : Oğuz 
Akar (***) Kamil 
Çetin (***) Durali 
Küçük (***) 
KUMLASPOR :

Cumhur (**) 
Gökhan (**) Yasin 
(**) (Rıza *) Yakup 
(**) Ferdi (**) Fatih 
(** (Turgut *) 
Bayram (*) (Cüneyt

Kumlaspor oynadığı maçta Cihanspor’u 2-0 yendi.

**) Volkan (***) 
Hakan (**) Memduh 
(***) Atağan (***) 
CİHANSPOR : 
Hüseyin (**) Aslan

(**) Recep (**) 
Gökhan (**) Recai 
(**) Hüseyin (**) 
Osman (**) Sinan 
(**) Bülent (*)

Murat (*) Melih (*) 
(Mustafa *) 
GOLLER : Dk. 80 
Volkan Dk. 86 
Memduh (Kumla)

Zeytinspor 10-12 yaş grubu başarılı maçlar ovunuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2004-2005 sezonu 
10-12 yaş ligi müs
abakalarında 3. 
hafta maçları 
tamamlanırken 1. 
grupta mücadele 
eden Gemlik

Zeytinspor aldığı 
skorlarla rakipleri
ni korkutuyor. 
Zeytinspor, rakibi 
Tütünspor'la yap
tığı maçı 14-1 
kazanırken ileriye 
umut veriyor. 
Zeytinspor'un 

grubunda 
Bursaspor, Robert 
Bosh, Karacabey, 
Dikkaldırım, 19 
Mayıs Tütünspor 
bulunuyor. 
Zeytinspor 
grubunda 
Bursaspor ile bir

likte ilk iki sırayı 
paylaşırken 
Ttütünspor'layaptı 
ğı maçta 8 gol 
atan Burak yıldı
zlaştı.
Diğer gollerin 
Sedat (2) ve 
Erhan, Ufuk, Zafer 

ve Gökhan atıldığı 
maçta Zeytinspor, 
rakibi Tütünspor'u 
14-1 yenmeyi 
başardı.
TÜTÜNSPOR : 
Furkan (5) Yunus 
(5) Samet (4) 
Semih (5) Mustafa 

(6) Mümin (4) Sait 
(7) Anıl (4) 
ZEYTİNSPOR : 
Mert (6) Erhan (7) 
Ufuk (8) Sedat (10) 
(Zafer 6) Ahmet (5) 
(Gökhan 6) Serkan 
(7) Mehmet (9) 
Burak (10)



Dört gün sürecek olan şenlik hazırlıkları tamamlandı

15. Özürlüler Şenliği pazartesi günü başlıyor
Geleneksel 5. Gemlik Özürlüler Şenliği yurdun çeşitli il ve ilçelerinden gelecek olan yaklaşık 550 özürlü çocukların 
katılımıyla 23 Mayıs 2005 Pazartesi günü yapılacak. Şenliğe Kültür Turizm 
Bakanlığı Devlet Halk Dansları topluluğu ile Halk Müziği Korosu da katılacak.

__________________________________ ______ Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
17 Mayıs 2005 Sah korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Kapalı Spor Salonu’nda 
çalışmalar başladı

Yaklaşık 13 yıldın yapımı devam eden 
ve bir rekora imza atacak olan, Gemlik 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’na gön
derilen ödenek ile yapım çalışmaları 
yeniden başladı.
II Özel İdaresinden sağlanan 800 bin 
YTL ile inşaatın ara bölümlerine tuğla 
örülüyor. Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı’nın verdiği söz yerine gelirse 
yarım inşaat bu yıl tamamlanacak.

Haberi sayfa 4’de

2005 ÖSS Deneme Sınavlarında dereceye giren okujlar belli oldu.

Celal Bayar Anadolu Lisesi birinci
Kadri GÜLER

| kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Devlet işleri
Geçtiğimiz pazar günü havanın da güzel

liğinden yararlanarak en yakın yer olması 
nedeniyle Kumla’ya gidip bir bardak çay içe
lim ve denizin kokusunu içimize çekelim 
istedik.

Yola çıkarken havanın esintisinden 
korkarak tedbiri de elden bırakmadık.

Pastırma sıcağı denen türden bir güneş 
sıcaklığı yakıyordu ortalığı..

Kumla iskelesine gelince, yolun kapalı 
olduğunu görüp, arka yollardan geçip çay 
bahçelerine yakın bir yerde park ettik 
aracımızı..

Sahilde görülmemiş bir kalabalık vardı.
Her yer toz duman içinde.. Kaldırım çalış

maları sürdürülüyor..
Şaşırmamak elde değil.
Durur durur, ya okullar açıldığında 

okulların onarımlarına başlarız, ya da Kumla 
da olduğu gibi yaz sezonu başlarken 
kaldırımları söker, pazar falan dinlemez 
ortalığı toza bularız. . j

Devlet işleri bir türlü proğramlı şekilde 
yapılmaz.

Hiç olmazsa, insanların dinlence günü olan 
Pazar günü çalışmalara ara verip, kimselerin 
olmadığı diğer günlerde yol çalışmalarınızı 
sürdürün.

Şunu da belirtmekte yarar var.
Geçtiğim çarşamba günü çalışmaları 

fotoğraflarken, üç işçinin taş döşediğini 
gördüm.

Pazar günü yine üç kişi ile işi yürüyorlardı. 
Bu işi biri kurcalamada yarar var..

Haziran ayında yapılacak olan Üniversite Öğrenci Seçme 
Sınavlarına hazırlık için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel ders 
haneler işbirliği ile yapılan ÖSS Deneme Sınavlan’nın sonuçları 
açıklandı. Celal Bayar Anadolu Lisesi yine birinci oldu.
ÖSS sınavlarına 
hazırlık amacıyla 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
özel ders 
hanelerin işbir
liği düzenlenen 
deneme 
sınavlarının 
sonuncusunda 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
birinci, Gemlik . 
Lisesi(YDA) ikin
ci, Gemlik 
Lisesi(düz lise) 
üçüncü oldu. 
S. Şekersöz’ün 
haberi 3’de

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen

Hanife Gülnihal Alpak 
Sayısal birincisi

Aytaş Tüfekçibaşı 
Sözel birincisi

Büyükşehir Kıımla’da kaldırım yapıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları
na alınan Küçük 
Kumla beldesinde, 
Büyükşehiri 
Belediyesi’nin ilk 
hizmeti sahildeki 
gezi bandına yeni 
parke taşı 
döşemek oldu. 
İhaleye çıkanlar

döşeme işi 
başlarken, esnaf 
işçi sayısının 
azlığından işlerin 
ağır ilerlediğini 
söylüyor. 
Parke işi Büyük 
Kumla sınırına 
kadar devam 
edecek.
Haberi sayfa 12’de

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

Şimdi ne yapacağız... ?
Ülkemizde son günlerde bir çok kişinin acı yanıyor...
Aileler perişan...
Başbakan ise yapılan kapkaç ve hırsızlık olaylarının basın 

tarafından abartıldığını söylüyor.
Sizin ev yakınlarınızın da bizler gibi canınızın yanmasını 

mı. ?
Ama vatandaş biliyor ki sizlere bir şey olmaz... 

Başbakanın eşi ve kızları her zaman yanlarında korumaları 
ile geziyor.

Evlerinin önünde polis kulübesi var..
Bizler bu ülkede yaşayan vatandaşlar sokaklarda yalnız 

başlarına, çevrelerinde bir koruma duvarı olmadan dolaşmak- 
zorunda..

Sîzler bizler gibi tehlikeye açık değilsiniz.
Bizim, vatandaşın asıl seslenmek istediği bizi yönetenlere, 

yasa yapıcı olan Milletvekillerine, beş dakikada yasa çıkaran 
çoğunluğa, AK Parti hükümetine Lütfen daha ne bekliyor
sunuz..

Allah aşkına Avrupa Birliği uyum yasaları diye bu ipten kazık
tan kopmuşları koruyup kollamaya ne zaman sonvereceksiniz...!

Biraz da bizim gibi sade vatandaşları koruyup kollayın.
Arkamızda bizi de savunan bir hükümet var diye ne zaman 

rahatlayacağız.
Bu hırsızlar - kap kaç cılar - hortumcular bilmeli ki 

yakalanınca ceza evlerinde hayatları kayacak, feleklerini şaşıra
cak, uzun yıllar ceza evlerinde yatacaklar.

Hem de hücre sistemi olan cezaevlerinde.
Oysa şimdi bunlar ceza evlerini barınma evleri olarak görüy

orlar. Bir arada orada staj görüp, daha uzmanlaşıyorlar.
Biraz yatıp dinleniyor - semiriyorlar..
Daha sonra da bir afla çıkıyorlar.
Yasalar caydırıcı olmalı; olmalı. Bizde şimdi tam tersi yeni 

yasa ile 15 yıl olan gaspın cezası yarıya indirilmiş.
Niye indiriyorsunuz..?

I Kime şirin görünmeye çalışıyorsunuz.?
I Avrupa Birliğine mi. ?
I Avrupa Birliğinin canı cehenneme.
I Benim huzurumu - güvenliğimi bana Avrupa Birliği mi
I verecek. ?

Bu sıkıntılar yetmezmiş gibi aflar ardı ardına çıkarılıyor.
I Rahşan Ecevit affı denen afla cezaevleri boşaltıldı, oradan
I bırakılanlar benim evimin kapısına dayandılar.

Bunun için sade vatandaşlar Ecevitleri affetmiyor...
Bizleri ürküten bir konuda 1 Nisan’da yürürlüğe girecek

I yasalarla polisin zaten olmayan yetkileri bir daha budanacak -
I tırpanlanacak.
I Eğitim düzeyi - yetiştiği ortam ve coğrafyası ile Avrupa ya
I göre değişik bir ülke olan Türkiye’de aynı yasaları yürürlüğe
I koyamazsınız..
I Benim mantığım bunları hiç almıyor...

Siz böyle özellikleri olan toplum da Avrupa Birliğine hoş 
I görünmek için polisin yetkilerini kısarsanız vaybizim halimize. 
I Allah bundan sonra bize acısın...

Bizi başkalarının yasaları ile değil, bize uyan yasalarla
I yönetin...

Bizde açlık - işsizlik -vurgun - dalavere - hortumculuk -
I saygısızlık - ahlaksızlık kol gezerken Güvenlik kuvvetlerini 
I güçsüzleştirmek neticesinde daha da çok anlar yanar, çok 
I ocaklar söner..

Büyük kentler de hırsızlarla -kap kaççı ile karşılaşan vatan- 
I daşın sayısı her gün artıyor.

Daha da artacak...! Bu böyle biline...
I Büyük şehirlerde dükkanı soyulan kişiye polis “ Silahlan
I ,kendi iş yerini kendin koruyun” diyor.
I Dükkan sahibi sinirleniyor ve “ O zaman sizler ne işe-
I yarayacaksınız”diye sorunca, Polisler gülerek ; “ 1 Nisandan
I sonra hiç bir işe yaramayacağız.

Yeni yasa yürürlüğe girsin siz bu günleri bile ararsınız”
I diyor.

Gemlikli avcılir atış poligona istiycı
Gemlik Avcılar derneği Başkanı İsmail Hakkı Dursun AB uyum 

çerçevesinde Avcılık Belgesi olmayanın av yapamayacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Avcılar Kulübü 
Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı 
Dursun, Gemlik'in 
avcılık konusunda 
geri kaldığına 
belirterek, 
"Kulübümüz adına 
Gemlik'te atış 
poligonu 
yapılmasını 
istiyoruz" dedi. 
Avcılık'ın artık bir 
spor olduğunun 
bilinmesi gerek
tiğini söyleyen 
Dursun, bu sporu 
yapmak isteyen
lerin AB uyum 
çerçevesi içinde 
mutlaka Avcılık 
Belgesi 
almalarının gerek
tiğini söyledi. 
Gemlik Avcılar 
Kulübü Derneği 
olarak adeta 
unutulduklarını 
söyleyen Başkan 
Dursun, Gemlik'te 
avcılık sporunu 
geliştirmek için 
destek bekledik
lerini de söyledi. 
Yeterli sayıya 
ulaşıldığında 
Gemlik'te Avcılık 
Kursu açacak
larını bildiren 
İsmail Hakkı 
Dursun, kursa 
katılmak isteyen

lerin mutlaka 
dernek üyesi 
olmalarının 
gerekmediğini 
belirterek, her 
müracaat edenin 
kabul edileceğini 
söyledi.
Kurs belgesi ve 
Avlanma Kartı 
olmayan avcıların 
av yaparken yaka
landıkları taktirde 
ağır cezalara çarp
tırılacaklarını 
hatırlatan Dursun, 
ayrıca tüfek ve 
teçhizatlarına da 
el konulacağını 
hatırlattı.
POLİGON 
GEREKLİ 
Gemlik'in modern 
bir atış poligo
nuna sahip olması 
gerektiğini savu
nan Dernek

Başkanı Dursun, 
gençlere avcılık 
sporunu 
sevdirmek istedik
lerini söyledi. 
Dursun, 
"Kulübümüzün 
atış poligonu yok
tur. Sayın 
Belediye 
Başkanımız 
Mehmet 
Turgut'tan bu 
konuda destek ve 
yardım bekliyo 
ruz.
Gençlerimize ve 
Avcılarımıza 
Trap-Sket ve 
Tabanca (ruhsatlı) 
atışları için 
Poligon kazandır
mak istiyoruz. 
Tüm gençlerimizi 
bu sporu yap
maya davet edi 
yoruz" dedi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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2005 ÖSS Deneme Sınavlarında dereceye giren okullar belli oldu

Celal Bayar Anadolu Lisesi birinci
Haziran ayında yapılacak olan Üniversite Öğrenci Seçme 
Sınavlarına hazırlık için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel ders
haneler işbirliği ile yapılan ÖSS Deneme Sınavları’nın sonuçları 
açıklandı. Celal Bayar Anadolu Lisesi yine birinci oldu.
11 Mayıs 2005 
Çarşamba günü 
yapılan "2005- 
ÖSS Deneme 
sınavı"nda başarı 
gösteren okullar 
belirlendi.
İlçede bulunan 
Liselerin aldığı 
başarı oranlarına 
göre Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
her yıl olduğu 
gibi yine birinci 
sırayı alırken 
Söze.l'de aynı 
okuldan Aytaç 
Tüfekçibaşı, 
Sayısal'da ise H. 
Gülnihal Alpak ilk 
sırayı aldılar.
MİLLİ EĞİTİM 
ÖZEL DERSHANE 
İŞBİRLİĞİ 
Her yıl yapılan 
sınavlar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü

CHP’den 19 Mayıs kutlaması
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 19 
Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı 
nedeniyle yazılı 
açıklama yaptı. 
Akyürek, yaptığı 
açıklamada "Büyük 
Atam kurtarıcımız, 
ilk öğretmenimiz! 
Biz senin ve yüce 
şehitlerimizin yattığı 
bu kutsal toprak
ların çocuğuyuz, biz 
bu büyük bayramı 
hediye ettiğin Türk 
gençleriyiz. 
Cumhuriyetçiyiz, 
laik'iz,halkçıyız. 
Vatanımızı, 
bayrağımızı, insan
larımızı seviyoruz.

Hanife Gülnihal ALPAK

ve ilçede faaliyet 
gösteren özel 
ders haneler 
arasında sağlanan 
işbirliği ile 
gerçekleşirken, 
öğrencilerden 
sınav ücreti alın
madı. Bu yıl

Bize bağladığın 
büyük umutları biliy
oruz. Bizden çağdaş 
olmamızı, Türkiye'yi 
çağdaş yarınlara 
taşımamızı istiyor
sun. Bizim kör zih
niyetlerimizi yok 
etmemizi, karanlık
ları aydınlığa çıkar
mamızı istiyorsun. 
Bizden aydın 
olmamızı, yurdumuz 
için çalışmamızı, 
üretmemizi istiyor
sun.
Sen hiç merak etme 
yüce Atatürk! Biz ve 
bu ülkenin bütün 
evlatları, senin 
isteklerini yapma 
yolunda böş koy
duk. Seni sadece

sınavların Özel 
2000
Dershanesi’nin 
katkılarıyla 
yapıldı.
Deneme 
sınavlarının en 
büyük özel
liğinin sınavın 
bütün şartları 
ile öğrenci 
üzerinde bire
bir yaşatılması 
olduğu açık
landı.
İlçe Milli Eğitim 
müdürü

Mehmet 
Ercümen, yaptığı 

açıklamada, 
"Tüm adaylar 
kendilerine ait 
olmayan bina ve 
salonlarda ve 
başka adayların 
yanında, diğer 
okul öğretmenleri 

böyle günlerde 
anmıyoruz, hatır
lamıyoruz. Seni, 
Devrimlerini ve ide
allerini her zaman 
yüreğimizde taşıy
oruz, yaşıyoruz. 
Gözün arkada 
kalmasın büyük 
Atatürk. Ne mutlu 
Türk genciyim 
diyene. Ne mutlu 

tarafından sınava 
alınmaktadır. 
Başka bir dey
işle, adaylar asıl 
sınavda yaşadık
ları gerginlik ve 
heyecanın 
provasını yap
maktadır" dedi. 
Sınav sonuçları
na göre Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
Lisesi (Yabancı 
Dil ağırlıklı Lise) 
Gemlik Lisesi 
(Lise) İmam 
Hatip Lisesi, 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi, 
Anadolu Kız 
Meslek Lisesi, 
Umurbey celal 
Bayar Sağlık 
meslek Lisesi, 
Ticaret Meslek 
Lisesi, Kız Meslek

Atatürkçüyüm 
diyene!" şeklinde 
konuştu.
Akyürek, ayrıca CHP 
gençliği gençliğinin 
Ata'sının armağan 
ettiği Cumhuriyeti 
korumaya ve onu 
yaşatmaya böyle- 
sine arzulu ve 
yeminli olduğunu 
tekrarladı.

Aytaç TÜFEKÇİBAŞI
Lisesi, Teknik 
Lise ve Endüstri 
Meslek Lisesi 
olarak sıralandı. 
792 adaydan 
723'ünün girdiği 
ve katılımın yüzde 
91 olduğu sınav
da puan türlerine 
göre yukarıdaki 
sıranın genellikle 
muhafaza edildiği 
görülüyor.
Toplam, Sayısal, 
Türkçe, Tarih, 
Matematik, Fizik, 
Kimya ve Biyoloji 
ortalamalarında 
Celal Bayar

Mertçe Sinan - ■ MERTOGLU

Emekli maaşları 
Emekli maaşları W eksilecekmiş 
“Anne” öyle istemiş.
“Baba” nın da canına com com
Tabii... artık “Devlet baba’üvey baba...

Anadolu Lisesi 
ilk sırayı alırken 
Sözel, Coğrafya 
ve Felsefe ortala
malarında 
Gemlik Lisesi 
(Yabancı Dil 
Ağırlıklı Lise) bir
incilik sırasına 
çıktığı görülüyor. 
İmam Hatip 
Lisesi'nin Sözel 
ve Felsefe'de 
üçüncülük, 
Coğrafya'da da 
ikincilik, Anadolu 
Kız Meslek 

Lisesi'nin 
Biyoloji'de 
üçüncülük, 
Ticaret Meslek 
Lisesi'nin 
Coğrafya ve 
Felsefe'de 
beşincilik, 
Kız Meslek 
Lisesi'nin 
Biyoloji'de 
altıncıhk, Teknik 
Lise'nin Fizik'te 
üçüncülük, 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin Fizik'te 
yedincilik alarak 
sıralamayı boz
dukları 
görüldü.
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Dört gün sürecek olan şenliğin hazırlıkları tamamlandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geleneksel 5. 
Gemlik Özürlüler 
Şenliği yurdun 
çeşitli il ve 
ilçelerinden gele
cek özürlü çocuk
ların katılımıyla 
23 Mayıs 2005 
Pazartesi günü 
yapılacak.
İskele Meydanında 
saat 14.00 yapıla
cak törenlere yak
laşık 550 civarında 
özürlü çocuk ile 
misafir katılacak. 
4 gün sürecek 
Özürlüler 
Şenliğinde çeşitli 
etkinliklerin yapıla
cağını duyuran 
Gemlik Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, 
akşam da iskele 
meydanındaki fes
tival alanında gös

teriler yapılacağını 
söyledi.
Pazartesi günü 
yapılacak şenlik
lere ilçede bulu
nan okulların 
bando takımları ile 
20'şer kişilik 
öğrenci ekibiyle 
katılacağını 
bildiren Sivri, aynı 
gün Bursa Kızılay 
Kan Merkezi ekip
lerinin kurulacak 
çadırlarda kan 
bağışı kampanyası 
başlatacaklarını 
söyledi.
Programının 
uygun olması 
durumunda Devlet 
Bakanı Güldal 
Akşit'in de şenlik
lere katılacağını 
bildiren Tamer 
Sivri, ayrıca 
Özürlüler 
Federasyonu ile 
Konfederasyon

Başkanlarının da 
katılacakları 
şenliklere 
Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanı Mehmet 
Aysoy ile SHÇEK 
başkanı ve mil
letvekillerinin 
davet edildikleri
ni söyledi.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Devlet 
Halk Dansları 
Topluluğu ile 
Halk Müziği 
Korosu'nun da 
40 kişilik ekiple 
ilçeye gelerek 
akşam şenlik
lerinde gösteri 
yapacaklarını 
duyuran Sivri, 
"Türkiye'nin çeşitli 
illerinden gelecek 
özürlü çocuklar 
Gemlik halkına 
unutamayacakları 
güzel eğlenceli

saatler geçirecek
ler" dedi.
Şenliklere 1 araçla 
destek veren 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
2 araç tahsis eden 
Gemlik Belediyesi 

ve 1 araç tahsis 
eden Küçük 
Kumla 
Belediyesi'ne 
teşekkür eden 
Tamer Sivri, 
4 gün boyunda 
yurdun çeşitli il ve 

ilçelerinden gelen 
yüzlerce özürlü 
çocuğa Bursa'nın 
yanı sıra 
Orhangazi ve 
İznik'i gezdirip 
piknik yapacak
larını söyledi.

Kapalı Spor Salonu’nda
çalışmalar başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yapımı bir türlü 
bitirilemeyen 
Kapalı Spor 
salonu için 
yapılan girişimler 
sonucunda 
çıkarılan ödenek
ler ile çalışmalar 
yeniden başladı. 
2005 yılı için 
çıkarıldığı açık
lanan 800 bin 
YTL'nin yanı sıra 
geçtiğimiz hafta 

jçinde Belediye 
başkanı Mehmet 
Turgut'un verdiği 
"Kapalı salon 
2005 yılı sonunda 
mutlaka bitirile
cek" müjdesi 
gönüllere su serp

mişti.
Çıkarılan 
ödeneğin yanı sıra 
ek olarak 2 milyon 
500 bin YTL'lik 
başka bir 
ödeneğinde 
Gemlik kapalı 
Spor Salonu için 
harcanacağının 
açıklanmasının 
ardından 
müteahhit 
tarafından çalış
malar yeniden 
başlatıldı.
Duvarlarına Tuğla 
örülmeye 
başlanan binanın 
önümüzdeki gün
lerde gelecek çok 
sayıda işçi ile hızlı 
bir şekilde süre
ceği ve yıl sonu

itibariyle salonun 
yılan hikayesinden 
çıkıp gerçekten

Gemlik gençliğine 
kazındırılacağı 
bekleniyor.

! HMİEVE ।
• Bam»1
I İLAN »e REM MIR 
! KÖRFEZ REM!
I IELRİMII ı
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DSP’liler ekonomi panelinde buluştu
Seyfettin Sekersöz
Demokratik Sol 
Parti İl Yönetimi 
Bursa'da Yeni 
Adliye binası 
karşısında bulu
nan Önder 
Doğan salonunda 
bir araya gelerek 
ülke ekonomisini 
tartıştılar. 
DSP Genel 
başkan 
Yardımcısı ve 
eski bakanlardan 
Masum Türker'in 
katıldığı toplantı
da "Türkiye 
Ekonomisi" 
konusunda par
tililere bilgi 
verildi.
Toplantıyı değer
lendiren DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
poyraz, toplantıya 
ayrıca Genel 
Sekreter 
Yardımcısı Haşan 
Erçelebi'nin de 
konuşmacı olarak 
katıldığını söyle
di.
Toplantıda 
konuşan 
Erçelebi'nin, 
"KESK'in yaptığı 
toplantıyı eleştir
erek DEHAP 
Genel başkanı 
Tuncer

Bakırhan'ın 
30 bin kişinin 
katili Abdullah 
Öcalan'a 'sayın' 
diye hitap 
etmesinin yanı 
sıra salonda 
Türk bayrağı ile 
Atatürk posterinin 
bulunmayışını 
kınadıklarını 
belirterek 
İstiklal Marşının 
okunmayışının 
ise kabul edile
mez olduğunu 
dile getirdiğini" 
söyleyen Hüseyin 
Poyraz, daha 
sonra konuşan 
Genel başkan 
Yardımcısı 
Masum Türker'in 
de "Cuma nama
zlarından sonra 
yapılan eylemde 
bulunanların 
Irak'ta 100 bin 
Müslüman'ın 
katledilmesine 
seyirci kaldılar" 
dediğini söyledi. 
Konuşmasında 
Ermeni soykırımı 
iddialarına de yer 
veren Masum 
Türker'in "Ermeni 
soykırımı kabul 
edildiği takdirde 
arkasından toprak 
talebi gelecektir" 

dediğini söyleyen 
Poyraz, toplantı
da ayrıca 
Türkiye'nin 2004 
yılında 
Türkiye'nin 
kumarhane kapi
talizminin kucağı
na düştüğünün 
ortaya konul
duğunu söyledi. 
Masum Türker, 
DSP'lilere yönelik 
yaptığı ekonomi 
açıklamasında şu 
görüşlere yer 
verdi: "Yine aynı 
yıl dış borç faiz
leri ile birlikte 
102 milyar dolar 
artmıştır.
Yabancıların 
Güney Anadolu 
ve GAP Projesi 
çevresinde, 
Akdeniz tatil 
yörelerinde aldık
ları taşınmazların 
bedeli 1.380 mil
yar dolardır.
İsrail devletinin 
kurulması da, 
Filistin toprak
larının alınması 
ile başlamıştır. 
Mecliste kabul 
edilen her apart
manda mezcit 
açılması için 
çıkarılan kanunun 
arkasına misyon-

erlerin kilise ve 
sinegog açılma 
istemlerine büyük 
ölçüde olanak 
sağlamıştır.
IMF ile yapılan 
Stand By 
anlaşmasında 
memurlar ve 
emeklilere 
verilen zamlar 
fazla bulunmuş 
ve bu konuda 
sınırlama getir
ilmesine olanak 
sağlamıştır. 
Ekonomiden 
sorumlu 

devlet bakanı Ali 
Babacan, 
'karşımızda 
muhalefet 
olmadığı için 
hatalar yapmak
tayız' diyor. Bu 
nedenle parla
mentoda etkin 
muhalefet 
olmadığı için, biz 
Demokratik 
Sol Parti olarak 
yurt satında yap
tığımız bölgesel 
toplantılarda 
hükümeti her 
konuda uyarıyor 

ve eleştiriyoruz. 
Türkiye'nin ulusal 
çıkarlarında her 
konuda olayları 
izliyor ve takipçisi 
oluyoruz." dedi. 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
"Bu konuları 
halkımızı bil
gilendirmek 
için kendi 
örgütümüz içinde 
ve yerel basında 
her zaman gün
deme getirmeye 
devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu.

r

Gölette boğuldular
Mudanya'ya yeni 
mahalle olarak 
bağlanan köyler
den biri olan 
Ülküköy'de 4. 
sınıfta okuyan 10 
yaşındaki üç 
öğrenciden ikisi, 
serinlemek için 
girdiği gölette 
boğularak 
yaşamını yitirdi. 
Alınan bilgilere 
göre saat 14.30 
sıralarında mey
dana gelen olay
da, Ülküköy

İlköğretim 
Okulu'nda 4. sınıf
ta öğrenim gören 
üç arkadaş, sınıf 
öğretmenlerinin 
izinli olmasından 
dolayı derslerinin 
boş olmasını fırsat 
bilerek köydeki 
gölete gitti. 
Serinlemek için 
gölete giren 
Abdurrahman 
Can ile Halit Kaya 
adlı öğrenciler, 
bataklık olan 

"göletin bir anda 

derinleşmesi ile 
suda boğuldu. Bu 
arada gölette 
boğulma çığlık
larını duyan aynı 
sınıfta okuyan 
Volkan Kazancı 
ise arkadaşlarını 
kurtarmak için 
suya atladı. Olayın 
çevredeki vatan
daşlar tarafından 
jandarmaya haber 
verilmesiyle birlik
te çocuklar 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne

kaldırıldı.
İlk müdaheleleri 
Mudanya'da 
yapılan çocuklar
dan Can ve Kaya 
doktorların yaptığı 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla- 
mazken, Volkan 
Kazancı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne sevk 
edildi. Kazancı'nın 
hayati tehlikesinin 
devam ettiği 
öğrenildi.
BHA
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Filistin’e 100 milyon
dolarlık yardım

Oij toııı; Oalıı iiiİMİııiilı
Japonya Başbakanı 
Juniçiro Koizumi, 
ülkesini ziyaret 
Filistin
Başbakanı Mahmud 
Abbas ile 
görüşmesinden 
sonra düzenlenen 
ortak basın 
toplantısında, 
"Japonya, Yol 
Haritası çizgisinde 
bağımsız iki 
devletin barış 
ortamında var 
olmasını istiyor. 
Elimizden gelen 
desteği 
vereceğiz" dedi. 
Koizumi, Başbakan 
Abbas'ın güvenliğin 
sağlanması ve 
siyasi reform 
arayışlarındaki 
çabalarını takdir 
ettiğini söyledi. 
Mahmud Abbas'ın 
bir fırsat olması 
halinde İsrail 
Başbakanı Ariel 
Şaron ile Tokyo'da 
görüşme isteğini 
dile getirdiğini 
kaydeden Koizumi,

i 270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

UYDU SİSTEMLERİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

Şaron'un yakında 
Japonya'ya yap
ması beklenen 
ziyareti sırasında 
konuyu 
gündeme getire
ceğini ifade etti. 
Abbas ise 
Japonya'nın 
yardımından dolayı 
teşekkür etti ve 
Tokyo 
yönetiminin 
Ortadoğu barışı için 
siyasi etkinliğini 
kullanmasını 
istedi.
Japonya'ya 3 gün
lük resmi ziyaret 
için dün gelen 
Abbas,

"Japonya'nın 
bölgede dengeli 
ilişkileri var ve 
dolayısıyla 
Japonya'nın bunu 
yapmasının 
mümkün olduğuna 
inanıyoruz" dedi. 
Japonya 1993 yılın
dan bu yana 
Filistin'e 760 milyon 
dolar yardımda 
bulunmuş, 
Filistin'in eski lideri 
Yaser Arafat'ın 
geçen yıl kasım 
ayında ölümünün 
ardından 60 milyon 
dolar ek yardım 
yapmıştı.

AİHM’nin Abdullan 
Öcalan konusundaki 
kararına ilişkin 
tartışmalar sürüyor. 
Time Dergisi, AİHM 
kararının ardından 
Türkiye’de yükselen 
milliyetçi tepkilere 
dikkat çerekek 
"Vatanseverliğin 
Tehlikeleri" başlığını 
kullandı.
TİME DERGİSİ 
Time dergisinin 
Avrupa baskısında 
Türkiye’de mil
liyetçiliğin yük
selişte olduğunu 
belirterek AİHM’nin 
kararının ardından 
birçok kimsenin 
öfkeli bir tepki gös
terdiğini kaydetti. 
AİHM kararının, Kürt 
militanlarını Türk 
Cumhuriyeti’nin bir
liğine bir tehdit 
olarak gören mil
liyetçileri öfke
lendirdiğini yazan 
dergi, bu çerçevede 
Öcalan’ı yargılayan 
eski DGM savcısı 
Talat Şalk, MHP 
Başkanı Devlet 
Bahçeli ile 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral

Hilmi Özkök’ün 
açıklamalarına yer 
verdi.
Türkiye’de AB’den 
kuşkuların Aralık 
Zirvesi’nden bu 
yana yoğun
laştığını, AB 
üyeliğine olan 
desteğin 
azaldığını kaydeden 
Time dergisi, 
Türkiye’deki halkın 
giderek şaşkına 
döndüğü, milliyetçil
iğin bir çıkış yolu 
oluşturduğu görüş
lerine de yer verdi. 
AKP hükümetinin 
karmaşıklığa katkıda 
bulunduğunu, henüz 
başmüzakereciyi 
atamadığım öne 
süren dergi, AB 
Sözcüsü Krisztina 
Nagy’ın panik için 
bir neden olmadığı 
görüşüne ve "Hiç 
kimse, parkta bir 
gezinti olacağını 
söylemedi" sözler
ine yer verdi. "Eğer 
Öcalan yeniden 
yargılanırsa, 
Erdoğan Türkiye’nin 
AB yükümlülükleri 
ile yükselen mil
liyetçi duygular

arasında yolunu bul
maya çalışırken ken
dini mayınlı bir gez
inti alanında bula
bilir" yorumunu 
yaptı.
INTERNATİON HER- 
ALD TRİBÜNE 
Avrupa’nın 
Türkiye’ye "Öcalan’ı 
yeniden yargıla" 
işareti verdiğini 
kaydeden 
International Herald 
Tribüne ise, 
Türklerin, sık sık 
"Ortadoğu 
Müslümam" olduk
ları için kendilerine 
diğer adaylardan 
daha çok engeller 
çıkartıldığını 
söylediklerini yazdı. 
Gazete, bu konudaki 
şikayetin haklılığının 
bir ölçüde red- < 
dedilemeyeceğini 
öne sürdü.

BAYRAM O G LU ’ N D AN 
ŞOK KAMPANYA ! SENEN Balıkve Av Malzemeleri îicareti

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.
Her çeşit balık ağları

Harmankaya Vılları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası
n diğer malzemeler îk lıkmetinizdeyiz

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

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

=> BUZDOLABI
*=> AVİZE ÇEŞİTLERİ 

HER MARKA MASA 
TELEFONLARI 
TELSİZ TELEFONLAR

=> ELEKTRİK 
SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ - CİHAZLAR
IÜM Ürünlerde 12

AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37
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incirlikte nite bomba w' Gelir idaresine yeni düzenleme
Uluslararası çevre 
örgütü Greenpeace, 
İncirlik Hava 
Üssü’nde nükleer 
bombalar bulun
duğunu iddia ederek, 
bu konuda 
kamuoyunu bil
gilendirme amacıyla, 
üssün bulunduğu 
İncirlik Beldesi’nde 
'Barış Elçiliği' bürosu 
açtı. Greenpeace 
Akdeniz Nükleer 
Silahsızlanma 
Kampanyası 
Sorumlusu Ashhan 
Tümer, açılışta yap
tığı konuşmada, 
İncirlik Hava 
Üssü’nde 90 adet 
nükleer bomba 
bulunduğunun iddia 
edildiğini ifade 
ederek, söz konusu 
bombaların ABD’ye 
geri gönderilmesi 
çağrısında bulundu. 
Söz konusu bom
baların İncirlik 
Üssü’ne getir
ilmesinin "bölgesel 
istikrar ve küresel 
güvenliği tehlikeye 
attığım" savunan 
Tümer, hedeflerinin 
yöre halkını bil

gilendirmek 
olduğunu belirtti. 
ABD’nin, 
Türkiye’ye daha 
fazla nükleer 
bomba gönderme 
olasılığına da 
dikkate çeken 
Tümer, "Bugün 
ABD Senatosu’na 
sunulan bir 
önerge kapsamında 
Avrupa’daki üslerde 
bulunan nükleer 
silahlarının konum
ları da gözden geçir
iliyor. Avrupa’daki 
birkaç üsteki nükleer 
bombaların, 
Türkiye’ye kaydırıl
ması olasılık 
dahilinde. Bu önerge, 
23 Eylül’de ABD 
Başkanı Bush’un 
onayına sunulacak" 
dedi.
New York’ta 2 haf
tadır süren Birleşmiş 
Milletler kapsamında
ki NPT (Nükleer 
Silahların 
Yayılmasının Önlen
mesi Anlaşması) 
toplantısındaki duru
mun da iç açıcı 
olmadığını ifade eden 
Tümer, şöyle konuş-

tu:"ABD, başka 
ülkelerin nükleer 
silahları konusunda 
son derece hassas 
davranırken, imza 
attığı uluslararası 
anlaşmaları, daha 
çok silahlanma adına 
çiğnemektedir. 
ABD’nin şu anda 
İncirlik Üssü’nde, 
NATO anlaşması kap
samında 90 nükleer 
bombası bulunuyor." 
Tümer, reenpeace’in 
geçen yıl bağımsız 
bir araştırma şirke
tine yaptırdığı ankete 
göre, kamuoyunun 
yüzde 72’sinin, 
Türkiye’nin nükleer 
silahlardan 
arındırılmış bir bölge 
olmasını istediği 
sonucunun çıktığını 
hatırlattı.

Atamalara ilişkin 
maddesi 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
kısmen iade edilen 
ve TBMM Genel 
Kurulu'nda aynen 
kabul edilerek 
tekrar sunulan Gelir 
İdaresi 
Başkanlığı'nın 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun, bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yasayla, Maliye 
Bakanlığı'na bağlı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı kuruluy
or. Başkanlığın 
amacı, "yetki alanı 
içinde ekonomik 
faaliyetleri ve 
gelişmeleri yakın
dan takip etmek, 
sektör ve mükellef 
gruplarının 
ihtiyaçlarına uygun 
hizmetleri en iyi 
şekilde sunmak ve 
yetkinlikleri 
geliştirmek 
suretiyle vergi 
yükümlülüklerini 
yerine getirmelerini 
sağlamak" olacak.

Başkanlık, merkez 
ve taşra teşkilatın
dan oluşacak.
Başkanlığın ana bir
imleri, Gelirler 
Kontrolörleri, 
Mükellef Hizmetleri, 
Gelir Yönetimi, 
Tahsilat ve İhtilaflı 
İşler, Denetim ve 
Uyum Yönetimi,-* 
Uygulama ve Veri 
Yönetimi ile Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkil
er daire başkanlık
ları oluşacak.
Yasa, vergi danışma 
komitesi ile izleme 
komitesi kurul
masını da öngörüy
or.
Geçici maddeye 
göre Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na 
yapılacak atamada, 
"Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nde 
daire başkanı veya 

üstü görevlerde 
bulunma veya 
bulunmuş olma ya 
da Bakanhk'ta genel 
müdür yardımcısı 
veya daha üst 
görevlerde en az iki 
yıl bulunmuş veya 
devlet 
memuriyetinde en 
az 12 hizmet yılını 
doldurmuş maliye 
müfettişi, hesap 
uzmanı veya gelirler 
kontrolörü olma 
veya kamuda üst 
düzey yönetici 
olarak en az 10 yıl 
çalışmış olma" şartı 
bulunuyor.
Kanunla yapılan 
düzenlemelere göre 
kadro ve görev 
unvanı değişmeyen
ler, durumlarına 
uygun aynı unvanlı 
kadrolara atanmış 
sayılacak.

AROL MOBİLYA



Sayfa 817 Mayıs 2005 Sah

MHP’li muhaliflerden muhtıra Ortak hareket etme 
kararı aldılar

MHP yönetimine 
bayrak açan muhal
ifler biraraya gel
erek Genel Başkan 
Devlet Bahçeli ve 
kurmaylarına 
muhtıra verdi.
Tüzük değişikliği 
için düğmeye basan 
muhaliflerden eski 
Ankara İl Teşkilatı 
Başkanı Emin 
Yazıcı, bu konuda 
yeterli imzayı 
topladıklarını belir
tirken, Ramiz Ongun 
başarılı olunması 
durumunda MHP ve 
Türkiye'nin yolunun 
açılacağını söyledi. 
Eski bakanlardan 
Namık Kemal 
Zeybek, MHP yöne
timiyle tabanı 
arasında partinin 
nasıl yönetileceği 
konusunda içtihat 
ayrılığı olduğunu 
savunurken, Hüsnü 
Yusuf Gökalp ise 
'kutsal bir hareket' 
başlatıldığını kay- 
detti.MHP'de muhal

ifler kazan kaldırdı. 
Eski Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Hüsnü Yusuf 
Gökalp, eski Kültür 
Bakanı Namık 
Kemal Zeybek, eski 
İstanbul Milletvekili 
Mehmet Gül, eski 
Ankara İl Teşkilatı 
Başkanı Emin 
Yazıcı, MHP Üst 
Kurul Delegesi 
Davut Özdemir, 
ASAM Başkanı Ümit 
Özdağ ile 2003 yılın
da yapılan kurultay
da genel başkan 
adayı olan Ramiz 
Ongun, tüzük 
değişikliği için 
düğmeye bastı. Bu 
isimlerden Gökalp, 
Zeybek, Yazıcı, 
Ongun ve Özdemir 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek, bu 
taleple delegelerden 
imza toplandığını 
resmen ilan etti. 
Eski Ankara İl

Teşkilatı Başkanı 
Yazıcı'nın başlattığı

hareketin karargahı 
olan Öveçler 4.
Cadde'deki bir 
apartmanın önünde 
yapılan basın 
toplantısında, parti 
yönetimi eleştirildi. 
İlk sözü alan Yazıcı, 
hareketlerinin asıl 
maksadının MHP'nin 
yaşadığı sıkıntıların 
konuşulabileceği, 
ülke meselelerinin 
tartışılacağı, 
muhtemel bir erken 
seçimle ilgili olarak 
büyük kongrenin 
toplanması 
olduğunu söyledi. 
Olağanüstü kongre 
çağrısının basında 
adı genel başkanlık 
için geçen kişilerle 
bir alakası 
olmadığını ifade 

eden Yazıcı, "Bu 
hareketimiz MHP'nin 
tabanının sesidir. 
Ülkücü iradenin, 
MHP'nin mese
lelerinin konuşul
masına yöneliktir" 
dedi.
Bu hareketin 
ilerleyen günlerde 
Ülkücü tabandan 
çok büyük ses 
getireceğini öne 
süren Yazıcı, bir 
soru üzerine "Yeterli 
imzayı topladık" diy
erek sayı vermekten 
kaçındı. Sayının tüm 
delegeleri kap
samasını istedikleri
ni belirten Yazıcı, 
ilerleyen günlerde 
toplanan imza 
sayısını açıklaya
caklarını bildirdi.

DYP'den istifa eden 
milletvekilleri istifa 
dilekçelerini 
Meclis'e verirken 
DYP lideri Ağar 
hakkında çok sert 
açıklamalar yap
tılar: 'Siyasi 
harakiri yaparak 
kendini bitirdi' 
DYP'den istifa 
ettiklerine ilişkin 
dilekçelerini bugün 
TBMM 
Başkanhğı'na 
sunan milletvekil
leri, düzenledikleri 
ortak basın toplan
tısında, Genel 
Başkan Mehmet 
Ağar'ı 
eleştirdi.
TBMM'de düzenle
nen basın toplan
tısında, istifa eden 
milletvekilleri adına 
konuşan Denizli 
Bağımsız 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan, DYP 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar'ın, 
"Arkadaşların, 
makam, mevki ve 

koltuk için geldik
lerini düşünmemiş
tim" şeklindeki 
sözlerinden üzüntü 
duyduklarını ifade 
etti ve kendi
lerinden hiçbir 
talepte bulun
madıklarını 
söyledi.
Ağar'ın, İğdır 
Milletvekili Dursun 
Akdemir, 
Afyonkarahisar 
Milletvekili Reyhan 
Batandı ve 
Erzurum 
Milletvekili İbrahim 
Özdoğan'a, Genel 
Başkan 
Yardımcılığı ve GİK 
üyeliği sözü 
verdiğini iddia 
eden Kandoğan, "O 
görüşmede bizzat 
bana, 'Benim 
adıma sen yetkil
isin. DYP'ye katıl
mak isteyen mil
letvekillerine birinci 
sıradan adaylık ve 
GİK üyeliği sözü 
verebilirsin' dedi" 
diye konuştu.

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 FASTF00D ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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iilii M Mim Miim Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Zamana göre değişen insanlar
İstanbul Mali Şube 
Müdürü Mustafa 
Aktaş, kopyalanmış 
sahte kredi kart
larının Türk 
ekonomisine son 1 
yıldaki zararının 23 
trilyon lira olduğunu 

, açıkladı.
İstanbul Mali Şube 
Müdürü Mustafa

.♦ Aktaş, kopyalanmış 
sahte kredi kart
larının Türk 
ekonomisine son 1 
yıldaki zararının 16 
milyon 600 bin dolar 
( 23 milyon YTL. Bir 
başka deyişle 23 tri
lyon lira ) olduğunu 
söyledi.
Mustafa Aktaş, Mali 
Şube Müdürlüğü 
konferans salonun
da, sahte kredi kartı 
dolandırıcılarına

, yönelik düzenlenen 
bir operasyonla ilgili 
bilgi verdi.

• Aktaş, uzun süredir 
takip edilen, daha 
önce de aynı suçtan 
yakalanan şebeke 
üyelerine yönelik 
Kartal ve Maltepe'de 
yapılan çalışmalarda 
4 kişinin gözaltına 
alındığını açıkladı. 
Bu kişilerin yaklaşık 
2 ay önce de 
yakalanıp adliyeye 
çıkarıldığını ve 
serbest kaldıklarını 
hatırlatan Aktaş, 
“Sahte kredi kartı 
şebekeleri, yurtdışı 
ve içerisinde elde 
ettikleri kişilerin bil

gileriyle sahte 
kredi kartı 
kopyalıyor ve 
bu şekilde 
dolandırıcılık 
olaylarını 
gerçekleştiriy
or. Kredi kart
ları servis
lerinden alınan 
bilgiye göre, 
ülkemizde son 1 
yılda kopyalanmış 
sahte kredi kart
larının Türk 
ekonomisine zararı 
16 milyon 600 
dolar” dedi.
SAHTE BELGELER, 
150 ADET SAHTE 
KREDİ KARTI, 
CİHAZLAR 
Şebeke üyelerinin 
sahte nüfus cüzdanı 
ve sürücü belgesi 
de tanzim ettiklerini 
belirten Aktaş, zan
lıların gösterdikleri 
yerlerde ve 
evlerinde yapılan 
aramalarda, bin 150 
adet sahte kredi 
kartı, kredi kart
larının manyetik şer
itlerinde bulunan 
bilgileri okuma, bil
gisayar ortamına 
aktarma, sahte 
olarak üretilen kredi 
kartının manyetik 
şeridine kodlamada 
kullanılan 2 adet 
encoder cihazı, 
kredi kartının ön 
yüzünde bulunan ve 
kart numarası, kart 
hamili son kullanım 
tarihi gibi kabartma

yazıları yazmada 
kullanılan 2 adet 
embosser cihazı, 
renklendirme ve 
parlatmada kul
lanılan 1 adet tipper 
cihazı, banka bilgi
leri, kredi kartı, 
nüfus cüzdanı ve 
sürücü belgesi bilgi
lerinin yüklü olduğu 
2 adet bilgisayar 
kasası, 1 adet mikro 
kamera, 1 adet 
receiver, 1 adet 
handycam, 2 adet 
laminatör, 2 adet 
kart ve sürücü bel
gesi kesme cihazı, 5 
adet sahte sürücü 
belgesi,' TüTadet 
bilgisayar CD'si, 7 
adet bilgisayar 
disketi, 4 adet 
soğuk mühür ve 
makinası, 1 adet 
ruhsatsız tabanca 
ele geçirildiğini kay
detti.
Aralarında 
şebekenin elebaşı 
olduğu bildirilen 
Veysel B'nin de 
bulunduğu 4 kişinin, 
sorgu ve işlem
lerinin ardından 
adliyeye sevk edile
cekleri bildirildi.

BakBiîCafe’de
KLöfte elemek 
denediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel. (0224) 512 33 12 Hatnidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Allah dünyayı yaratırken 
mevsimleri de dünyaya getir
di. Ama bunu insanlar fay
dalansın diye yaptı.

İnsanlardaki değişikliklerde 
bazı isimler konmuş, bunlar
dan biri:

Megolaman: Bir kimsenin 
kendi bedensel, cinsel, 
toplumsal ve zihinsel yetenek
lerine aşırı değer vermesi. 
(Bu ruh hali kişinin kendi 
olanaklarına, düşüncesine 
aşırı değer vermesinden 
büyüklük hezayınına kadar 
uzanır.)

Megolamaniye’ye, para
noya ve mani vakalarında ya 
da bunama süreçlerinde rast
lanır. Son durumda çoğu kez 
saçmalama biçimini ahr.

Toplumda bu tür kişilere 
rastlamak mümkün.

Toplumun her kesiminde 
nereye, hangi işte olursa 
olsun/ muhakkak karşımıza 
çıkar.

Belki fazla ilerlememiş ola
bilir ama yaptığı iş takındığı 
tavır zannederim. Bütün 
insanlarda var.

En çok cemiyet hayatında 
karşılaşıyoruz. İster, istemez 
kırılıyor, küsüyoruz. 
Karşınızdakine hiç kabahat 
bulmamak gerek. Normal ha 
yatta bu tip insanlardan zarar 
gelmez ama karşısındaki 
kişiyi rahatsız eder.. Belki 
bende de bu tür kompleks 
vardır. Ben de karar verirken 
zaaflarıma yenik düşebiliyo
rum.

Sporda, sporcu da bu kom
pleksli haller olur.
Hocasından, futbolcusuna 
kadar aşağılayarak, bilmeden 
istemeden küçümserler.

Bu olaylar her zaman olur- 
mu olmaz mı bilmem.

Gördüğüm kadarıyla 
bazılarımızda genellikle-

bugünkü hayatta en çok men
faatlerini korumak bir 
başkasını kötülemek için 
yapılan hareketler vardır.
Birini aldatmak vb. amaçlarla 
bilerek söylenen, gerçeğe 
aykırı söz, bir yaklaşım olarak 
ortaya çıktı.

Hz. Muhammed’in münafık
lığının belli başlî; belirti
lerinden saydığı ve müslü- 
manlığın kesin yasakladığı 
yalanı, İslam ahlakçıları bütün 
kötülüklerin anası diye tanım
lar. Doğru ve dürüst olması 
nedeniyle davranışlarının bile 
kendisini emin diye nite
lendiği Hz. Muhammed, son 
dostuna, bir söz söylüyorsun 
ve o bu konuda seni doğru 
biliyor, Halbuki yalan söyle 
yerek sen onu aldatıyorsun. 
Bu bir hıyanettir, diyerek 
yalan ve yalancıdan dostluk 
ve insanlık adına nefretini 
açıklar.

Kuran’da “Allah’ın laneti 
yalancıların üstüne olsun.”

İşte gelin görün ki 
günümüzde pek revaşta olan 
bu yukarıda yazdıklarım.

Hangi dalda olursa olsun, 
ben çok iyi biliyor ve yazıyo
rum. Kendi çıkarlarını kurtar
mak için söylenen söz ve 
yapılan icraat ne kadar 
doğrudur, ne kadar güzeldir. 
Bunu, bunları yapanlarla Allah 
arasında kalmasını diliyorum.

Ben, hiç bir zaman 
küçülmedim. Daima dürst ve 
doğru çalıştım. Bunu yapan 
ve söyleyenler düşünsün.

Hz. Muhammed’in söz
lerinin hadis olduğunu hatır
latırım.

Rahmetli annemin bir sözü 
vardır. ‘Doğrunun arabası 
doğru gider.’

Yalancının ve kendini 
büyük görenlerin durumunu 
beraberce görürüz.

SATILIK

31 EM 
‘O’M 

Tel: 0.505 231M 8C

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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Tatilcilere güvenli sürüş uyarısı
Her sürücü, gideceği 
yere bir an önce sağ* 
salim ulaşmak ister. 
Ancak bunun için, 
'temel güvenlik 
stratejileri'nin gözardı 
edilmemesi gerekiyor. 
Öncelikle iyi bir sürüş 
pozisyonu, trafik 
işaretlerine dikkat 
edilmesi, hız limitler
ine uyulması, şerit 
değiştirirken ve 
dönüşler öncesinde 
sinyal verilmesi, 
muhtemel bir faciayı 
önlemek açısından 
büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, kullanılan 

aracın tipi ne olursa 
olsun, doğabilecek 
tehlike ve zararlardan 
uzak kalınmak 
isteniyorsa, aşağıda 
sıralanan temel 
güvenlik strateji
lerinin dikkate alın
ması gerektiğini belir
tiyor:
"İyi sürüş pozisy
onu: Koltuğu, elinizi 
uzattığınızda bileğiniz 
direksiyonun en üst 
kısmına uzanacak 
konuma ayarlayın. 
Kafa koruyucuyu 
başınızın tam arka 
kısmına gelecek, 
fakat değmeyecek 
biçimde ayarlayın. 
Direksiyonu simetrik 
olarak, saat 3 ve 9 
konumlarında tutun. 
Böylelikle onu sağa

ve sola daha çabuk 
ve tam istediğiniz 
kadar döndüre
bilirsiniz. Elinizi 
direksiyon simidinin 
tam üstünde 
tutarsanız, bir tehlike 
anında hava yastığı 
şişerse kolunuzu 
kırabilir veya 
yüzünüze çarpabilir.
KONTROL ETTİNİZ 
Mİ?Aracı hareket 
ettirmeden ve durdur
madan önce her 
şeyin yolunda olup 
olmadığını kontrol 
edin. Özellikle taşıtın 
sol tarafındaki olmak 
üzere kapılar, yoldan 
başka taşıt, bisikletli 
veya yaya 
gelmediğinden emin 
olunmadan aşılma
malıdır. Araç kul
lanırken sürekli 
dikkatli olun ve 
genellikle sağ tarafa 
dikilmiş olan trafik 
işaretlerini asla göz
den kaçırmayın. Ters 
yöndeki işaretleri 
arka tarafından 
yorumlamaya çalış
mayın. Sürüş halinde 

iken araçtakilerle 
konuşmak durumun
da olduğunuzda, 
gözünüzü yoldan 
ayırmayın. Kazaların 
çok görüldüğü bili
nen yol ve kavşaklar
da daha da dikkatli 
olun. Hız limitlerine 
uyun: Şartlar 
elverdiğince trafik 
akışına uyun. Aşırı 
hız farklılıkları 
tehlikeli olabilir. 
Kazaların çoğunun 
sebebi, aşırı hız ve 
dikkatsizce yapılan 
hareketlerdir. Trafik 
işaret levhalarındaki 
hız sınırlarının, 
müsaade edilen mak
simum hızlar olduğu 
ve ancak trafik, hava 
ve yol şartları uygun
sa uygulanabileceği 
unutulmamalıdır. Yol 
boş ve polis kontrolü 
yoksa bile hız sınır
larını aşmamaya özen 
gösterin.
Vitesi boşta kullan
mayın: Yokuş aşağı 
inişlerde asla vitesi 
boşa almayın ve 
hızınızı arttırmamaya 

özen gösterin. Aksi 
halde sürüş kon
trolünü kaybede
bilirsiniz.
ÇOK YAKLAŞMAYIN 
Şehirlerarası yollarda 
başka araçlara çok 
yaklaşmazsanız, 
onların yapacağı 
kazalara karışmamış 
olursunuz. Yolun 
ilerisine bakarak, her
hangi bir probleme 
yaklaşmadan önce 
onu anlayın.
Aynalarınıza da sık 
sık göz atın. Geçmek 
istediğiniz aracın 
hızından yeterince 
yüksek hızda iseniz 
geçiş yapabilirsiniz. 
Muhtemel acil trafik 
durumlarını sürekli 
olarak düşünerek, 
kurtulma planları 
yapın. Sol şerit, hızlı 
sürüş şeridi değil, 
geçiş şerididir. 
Geçişler dışında sol 
şeridi boşaltın. Hız 
yapanları yavaşlat
maya da çalışmayın. 
Far yakın: Gece 

sürüşleri dışında, 
şehirlerarası yollarda, 
yağmurlu ve sisli 
havalarda gündüzleri 
de farlarınızı açık 
tutun. Bu, daha iyi 
görülmenizi sağla
yarak karşıdaki 
sürücülerin daha 
dikkatli olmalarını 
sağlayacaktır. Gece 

sürüşlerinde far
larınızın, karşıdan 
gelen taşıtın 
sürücüsünün gözünü 
almaması için, geçiş 
süresince kısa far 
durumuna getirmeyi 
de unutmayın. 
Sinyal verin: Şerit 

değişimleri ve dönüş
leriniz öncesinde 
sinyal vererek diğer 
sürücülere niyetinizi 
bildirin. Trafikte 
durup sola dönmek 
için beklerken, yol 
serbest hale gelinc
eye kadar tekerlek
lerinizi ileriye doğru 
düz tutun. Eğer teker
leklerinizi sola doğru 
kırarak beklerseniz, 
birisi size arkadan 
çarptığında sizi karşı
dan gelen trafiğin 
önüne iter. Ayrıca, 
ilerinizde bir engel 
gördüğünüzde, 
hemen diğer şeride 
geçmeden önce o 
şeritteki trafiği kon
trol edin ve onlara yol 
verin.
SAĞA DÖNÜŞ 
Kırmızı ışıkta sağa 
dönüş yapılamaz. 
Sadece bazı kavşak
larda, dönüş için ayrı 
bir ışık bulunuyor ve 
yeşil yanıyorsa veya 
özel olarak dönüş 
yapılabileceği belir
tilmişse, diğer yolda
ki trafiğe dikkat edil

erek dönüş yapıla
bilir. Çok şeritli yol
larda sağ şeritte iler
lerken, trafiğin 
elverdiği ölçüde ve 
geçici olarak bir iç 
şeride geçerek, sağ
dan giriş yapan 
araçlara güvenli ve 
düzgünce giriş yapa
bilmeleri için yardım
cı olabilirsiniz.
Doğru zamanda fren 

yapın: Dönüşlere 
gelmeden önce 
uygun hıza 
yavaşlayın. Dönüşün 
ortasında yapacağınız 
sert fren, aracınızın 
dengesini bozar. 
Aracınız kilitlenmeyi 
önleyici fren 
sistemiyle 
onatılmışsa, ilk kez 
arşılaştığınızda pedal 
titreşim 
ve gürültüleri 
sizi 
şaşırtabilir.

KAYIP
Gemlik 183 Bağlama 
ve Giresun 94 
Teknik kütüğünde 
kayıtlı ŞENER 
KARDEŞLER 2 
isimli balıkçı tekne
min Tonitato 
Belgesini kaybettim 
Hükümsüzdür.

HAÇIN «
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam
- Senin olsun! İçinde dikili... Sarı lira...

Sayısı belirsiz... Senin olsun! Beni kurtar bu 
sıkışıklıktan... Sonra daha neler veririm... 
Hem vallaha, hem billaha!.. Küpecikle!..

Kemer bir iki saniye Mehmet efendinin 
elinde durdu, sonra birden kaptı jandarma ve 
de hemen dolandı beline. Bir iki saniyenin 
içinde oldu bunlar. Şalvarını çekti jandarma, 
gözleri döşeklerde... İkiside soluk soluğalar... 
Yanaştı Mehmet efendinin kulağına...

- Ben usulca aşağıya inip senin atı hazır 
edeyim... Hancı bile bilmesin... Nöbeti verir 
vermez, “Helaya gidecem” de! Al sür 
arkadaşı yanın sıra aşağı... Ben burdakini 
idare ederim... Ordan ötesine karışmam... 
Benden iyilik bukadar... İyilik ve insanlık... 
Hatırın için!..

Haçinli jandarma dışarı çıktı. Mehmet efen
di tetikte bekliyor. Gözü döşeklerde. İkisi bir
den kıpırdanıyorlar. Kalktı oturdu bir tanesi, 
gerindi, tekini araladı gözlerini. Mehmet efen
di sobanın dibinde uslu uslu oturuyor. Bu 
yetti jandarmaya... Devrildi yattı yeni baştan, 
yorğanı bacağının arasına sıkıştırdı.

Sağnak geçmiş, gümbürtüler, patırtılar 
kesilmişti dışarıda. Dallar haşırdıyor, cama 
usuldan ince ince vuruyor damlacıklar. 
Mehmet efendi soluk almaktan çekiniyor. Çıt 
olsa ikisi birden ayakta heriflerin... Öyle 
geliyor ona... Yavaştan açılıyor hava. 
Jandarmada ne halk ediyorsa dışarıda, 
gelmek biliyor... Gökyüzünün karası dağıldı, 
yavaştan pembeye dönüyor karşı dağların 
üstü. Alnının iki yanı pıtır qıtır atıyor, Mehmet 
efendinin, kulakları uğulduyor. “Gitti de 
gelmeyiverdi. İstermin kemeri aldı, kaçtı!...” 4 
Kapı gıcırdadı ve usulca itildi.

- Bu kadar!.. Benden iyilik bu kadar!... 
Büyük bir çevre çıkardı cebinden, bir de 
uzun ip...

Pencerenin kıyısına geçti jandarma, usul
ca dürtükledi üçüncüsünü.

- Kalk! Kalk! Bir sahafta sen tut nöbeti!.. 
Sonra düzülürüz yola!..

Homurdadı jandarma, don, gömlek kalktı 
ayağa.

- Dün gece uyumadım. Dün gecede bu 
dürzünün nöbetindeytim!.. Az daha uyusay- 
dım...

- Sen hiç uyumadında biz uyuduyduk!.. 
Usul usul konuşuyor Haçinli jandarma.

Yer değiştirdiler. Sobanın başında kuruyan 
öte berisini giyindi nöbete kalkan jandarma...

- Az ayak yoluna gideceğim!..
Jandarmanın göz kapakları şiş, derinden 

soluyor. Hışırtılı... Bir süre baktı Mehmet 
efendinin yüzüne anlamsız ve dalgın gözler

le..
- Düş önüme!..
Çıktılar... Tüfeğin ucu sırtında Mehmet 

efendinin. Dışarıda hava buz gibi. Eli ayağı 
titriyor... Soğuktan değil, korkudran...
Düşünmek başka, yapmak başka...
Düşünerek dağları bile devirir adam. Bu fır- | 
sat kaçtımlydı elden öteki yok artık... Ötesi I 
kim bilir ne? Gavur bu ... Gavur yüreğinde 
merhamet olmaz... “Hemde suçluyum, biliyo- , , 
rum” Mehmet efendi ayağının ucuna basıyor, 11 
yine gıcırdıyor merdivenler... Tüfek sırtının 
ortasında. Kıpırdamanın olanağı yok. Han 
kapısından çıktılar. Hela bahçede, beş on 
metre ötesinde kapının yolunun tam kıysın- 
da. Tahtadan üç duvar, üç duvar da delik, 
deşik. Kapı yerinde bir pırtıI çuval. Damı 
mamı hak götüre... Bir, iki damla yağmur 
düştü Mehmet efendinin yüzüne, o da dal
dan, yapraktan sıçrama. Gökyüzü açık, par
lak.... Helanın az ötesinde, ana yolun üstünden I 
bir at duruyor. Hazır... Mehmet efendinin 
ayağı dibinde bir kocaman taş var. At kişne- . 
di, sağına2 soluna bakındı jandarma. Hala 
uykuda... İçi uyu, dışı uyanık dedikleri...
Mehmet efendi eğildi, yerdeki taşı kapıverdi 1 
birden. “Ne olursa olsun galan... Ölmek 
varsa yazıda bir kurşunla olsun...”

Boş bulunmuştu jandarma, yoksa şişman, ! i ' 
iri yarı bir adam... Mehmet efendi dese üfle- i 
sen uçacak... Gel gör ki boş bulunmuştu jan
darma... Hem de uykuluydu...

Devamı Yarın....
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Kolesterol vücudu nasıl etkiler?
Damarları tıkayarak 
kalp krizine yolaçan 
kolesterolle nasıl 
mücadele edilir? İyi 
ve kötü huylu 
kolesterol oranları 
ne olmalı? Neden 
yükselir ve nasıl 
beslenmeli?
Kanda aşırı miktar
da bulunan koles
terol, yıllar içinde 
damar duvarında 
birikir. Bu birikim; 
damarda daralma, 
tıkanma yapar.
Kolesterol hangi 
damarda birik
mişse, o damarla 
ilişkili sorunlar ve 
hastalıklar ortaya 
çıkar. Kolesterol 
yüksekliğinde belir
ti ve bulgular çoğu 
zaman ani koles
terol yükselmesine 
bağlı değildir, uzun 
süreli kolesterol

SİNEMA™ DA 0 ŞİMDİ MAHKUM ■ HERO 
bu hafta Rez.Tel: 5136406

. ATLAS 
SİNEMASINDA 

BU HAFTA

yüksekliğinin 
damar duvarında 
kolesterol birikme
sine yol açmasının 
bir sonucudur. Yani 
kolesterolünüz şu 
andaki değerinin 2- 
3 katına yükselse 
ve 3-4 saat yüksek 
kalsa bir zararı 
olmaz. Asıl sorun, 
daha önce uzun 
süreli kolesterol 
yüksekliği 
olmasıdır.

KALP KRİZİ RİSKİ... 
19 Mayıs Üniver

0 ŞİMDİ MAHKUM ■ YOLDA
Rez. Tel: 512 03 46

sitesi Tıp Fükültesi 
Nefroloji Bilim 
Dah'ndan Prof. Dr. 
Tekin Akpolat'ın 
saglik.tr.net'e 
verdiği bilgilere 
göre; kalbi 
besleyen damarlar
da (koroner arter) 
kolesterol birikimi, 
bu damarlarda 
tıkanma ve daral
manın sonucu 
göğüs ağrısı, kalp 
krizi ve kalp yetme
zliği gibi sorunlara 
neden olur. 
Bunların sonucun

da, hasta koroner 
by-pass ameliyatı 
(cerrahi olarak dar
lığın ortadan 
kaldırılması) veya 
anjiyoplasti (balon
la daralmış koroner 
arterin genişletilme
si) işlemine ihtiyaç 
duyabilir.

ÖNLEMİNİZİ ALIN 
Beyni besleyen 
boyun damarların
da kolesterol biriki
mi olması; felçlere, 
konuşma bozukluk
larına, dengesiz 
yürümeye, bilinç 
kaybına yol açar. 
Böbrek damarların
da kolesterol biriki
mi, yüksek tansiyon 
ve böbrek yetme
zliğine sebep ola
bilir. Ana atar
damarda (aort) 
kolesterol birikimi 
de tehlikelidir. 
Buradan kopan 
kolesterol birikinti
leri, daha küçük 
uârnariarı tıkayarak 
çok değişik sorun
lara yol açabilirler; 
bağırsağı besleyen 
damarları tıkayarak 
bağırsak ölümüne, 
göz damarlarını 
tıkayarak körlüğe, 
bacak damarlarını 
tıkayarak kangrene, 

vb. neden olabilir
ler. Kolesterol yük
sekliğine bağlı 
sorunlar ortaya çık
tığı zaman hasta 
geç kalmış olabilir; 
bu yüzden koles
terol yüksekliğini 
önlemek, yük
selmişse düşürmek 
büyük önem taşır. 
Kanda kolesterol 
düzeyini etkileyen 
çok sayıda faktör 
vardır. Bu faktör
lerin bazıları 
önlenebilir nitelikte
dir.
Bunlar:
- Kalıtımsal faktör
ler
- Gıdalar 
- Şişmanlık 
- Stres olarak 
sıralanabilir. 
Bu faktörler, koles
terolü ve kötü 
huylu kolesterolü 
yükseltir. Düzenli 
egzersiz, iyi huylu 
kolesterolü yük
seltir ve kötü huylu 
kolesterolü azaltır. 
60-65 yaşa kadar, 
yaşla birlikte koles
terol düzeyi artar. 
Kadınlarda 
menopozdan sonra 
kolesterol düzeyi 
yükselir.
- Bazı hastalıklarda 
kolesterol düzeyi

yükselir
Bu hastalıkları 2'ye 
ayırarak incelemek 
mümkündür:
- Kalıtsal yağ 
metabolizması 
hastalıkları: 
- Hipotiroidi (tiroid 
bezinin yetersiz 
çalışması)
- Karaciğer 
hastalıkları 
- Nefrit (böbreğin 
mikrobik olmayan 
iltihabi hastalıkları) 
- Şeker hastalığı 
- Bazı ilaçlar 
- Diğer hastalıklar 
20 yaşın üzerinde 
kan kolesterol 
düzeyi 
200 mg/dl'nin altı 
istenilen düzeydir. 
200-239 mg/dl arası 
sınırda yüksektir. 
240 mg/dl'nin üstü 
yüksektir.
Kan LDL-kolesterol 
düzeyi 130 
mg/dl'nin altı iste
nilen düzeydir. 130- 
159 mg/dl arası 
sınırda yüksektir. 
Kan HDL-kolesterol 
düzeyi 35 mg/dl'nin 
altı düşüktür. 
Kanda kolesterol 
200 mg/dl veya 
LDL-kolesterol 130 
mg/dl veya HDL- 
kolesterol 35 mg/dl 
ise risk fazladır.
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Büyükşehir Kumla'da kaldırım yapıyor
Bursa Büşükşehir Belediye sınırlarına alyınan 
Küçük Kumla Beledesi sahilleri yaza yazır- 
lanıylor. Büyükşeh Belediyesi tarafından plan
lanan ve yapımına başlanan gezi bandı 
kaldırım çalışmaları ağır ilerliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırlarına 
alınan Küçük 
Kumla beldesinde 
yaşanan mali sıkın
tı sürerken, 
Büyükşehir Yapı 

İşleri Dairesi 
tarafından Büyük 
Kumla’ya kadar 
olan sahil, 
kademeli olarak 
kaldırım taşı 
döşenecek.

İki ay önce plan 
lanan ve çalış
malara geçtiğimiz 
günlerde başlayan 
gezi bandı parke 
taşı döşeme çalış
maları, döşeme 

işçilerinin 
sayısının 
azlığından ağır 
ilerliyor.
Önceki gün 
havanın güneşli 
olmasını fırsat 
bilen yazlıkçılar, 
Kumla’ya 
hücüm ettiler. 
Ancak, trafiğe 
kapalı olan 
sahilde kaldırım 
taşı döşeme 
çalışmalarından 
kimse rahat 
gezemedi.

Bu işten en çok da 
çay bahçesi işlet
mecileriyle esnaf 
rahatsız oldu.
Pazar günü de 
çalışmaların 
sürmesi nedeniyle 
günü birlik 
Kumla’ya gelenler, 
bir gün olsun çalış
maya ara verilmesi 

gerektiğini söyler
lerken, Kumlalı 
esnaf, üç kişiyle 
kaldırım taşının 
döşenmesinden 
şikayetçiler. 
Her türlü malze
menin gelmesine 
karşın, işçi 
sayısının azlığın
dan işlerin yavaş 

gittiğini söyleyen 
kumla esnafı, 
müteahhit firmanın 
hafta sonlarında 
çalışma yapma
masını istedi.
Kaldırım döşeme 
çalışmalarının 
birkaç ekiple bir 
haftada bitirilebile
ceği belirtiyor.

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İnci doğan olayı 'uydurma' mı?
Antalya’nın Alanya 
İlçesi’nde geçtiğimiz 
Sah günü 
kaçırıldığını ve 
işkence gördüğünü 
iddia eden şarkıcı 
İnci Doğan’ın, gün
deme gelmek için 
böyle bir plan yap
tığı, Doğan’ın iddia 
larının gerçeği yan
sıtmadığı iddia 
edildi.
Birlikte sahne aldığı 
menajeri ’Şuşu’ 
lakaplı Şevket 
Ramazan Dumlu 
Alanya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
verdiği ifadede, 
medyada gündeme 
gelebilmek için 
böyle bir senaryo 
uydurduklarını itiraf 
etti.
Alanya Cumhuriyet 
Başsavcısı, İnci 
Doğan ve ekibi 
hakkında 'emniyet 

güçlerini yanıltmak, 
boş yere meşgul 
etmek ve halkı infi
ale sürüklemek' 
suçlarından soruş
turma başlattı. 
Geçtiğimiz Sah günü 
akşam saat 20.30 
sıralarında Şevket 
Ramazan Dumlu ve 
vokalist Dilek Acar, 
Alanya İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
giderek İnci 
Doğan’ın kayıp 
olduğu ihbarında 
bulunmuştu. 2 gün 
sonra İnci Doğan, 
sabah saat 07.00 
sıralarında, Atatürk 
Caddesi Kale Market 
Kavşağı'nda bir oto
dan yarı çıplak ve bir 
bıçakla vücudu 
parçalanmış, 
yüzünde sigara 
söndürülerek feci 
şekilde işkence gör
müş bir halde bulun

muştu. Kendisine 
yardımcı olan oto 
sahibi ve arkadaşı 
polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
Doğan ise Alanya 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alın
mıştı. 3 gün boyunca 
olayı çözmeye 
çalışan Alanya 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro ekipler
ine çelişkili bilgiler 
veren şarkıcı Doğan, 
her gün basını 
peşinden koşturarak 
kaldığı otelde 
arkadaşı Şevket 
Ramazan Dumlu ile 
birlikte basın toplan
tıları düzenledi. İnci 
Doğan’ın 
kamuoyunu ve polisi 
3 gündür meşgul 
etmesi bugün sona 
erdi. Olay hakkında 
yaptığı çalışmada 
polis, ilginç bir 

sonuca ulaştı. 
Şarkıcı Doğan’ın, 
arkadaşı Şevket 
Ramazan Dumlu ile 
birlikte Alanya'ya 
bağlı Mahmutlar 
Beldesi'ne giderek 
bir ev kiraladığı ve 
marketten alışveriş 
yaptığı ortaya çıktı. 
BASINDA ÇIKAN 
FOTOĞRAFLARIN
DAN TANIDILAR 
Polis tarafından 
aranan İnci Doğan’ın 
kayıp olduğunu iddia 
ettiği günden 1 gün 
sonra kendisini 
basında çıkan 
fotoğraflarından 
gören ve Mahmutlar 
Beldesi Cumhuriyet 
Mahallesi'nde Mert 
Market'! işleten 
Gürcan İlıca, 
"Çarşamba günü 
yani ayın 11'inde 
akşam saat 20.50 
sıralarında İnci

Doğan işyerime 
geldi ve hemen sit
eye ait lokale 
geçerek burada 
Galatasaray- 
Fenerbahçe maçını 
izledi. Skor 3 
olduğunda sinir
lenerek gideceğini 
söyledi. Gitmeden 
önce markete geldi 
ve kırmızı şarap 
almak istedi. Şarabı 
aldıktan sonra 
ödeme yapmak için 
100 dolar uzattı ama 
parayı bozamaya
cağımı söyledim. 
Bunun üzerine kredi 

kartından ödeme 
yaptı. Ben şarabı 
vereceğim sırada bir 
telefon geldi.
Sonradan adının İnci 
Doğan olduğunu 
öğrendiğimiz kadın, 
telefondaki kişiye, 
'söyle ona sakın 
konuşmasın. Biz bu 
işe baş koyduk' 
dedi. Bir kişi nasıl 
oluyor da ayın 
10'unda kaybolup, 
ayın 11'inde sokak- ' 
larda rahatlıkla 
dolaşabiliyor anla
madık. Bu işin içinde 
senaryo var" dedi.



TBMM Başkanlığına sunulan teklif kabul edilirse, haftalık çalışma süresi 4O’tan 48 saate yükseliyor

AK Parti Mersin Milletvekili Saffet Benli, devlet memurlarının haftada 48 saat çalışması ve cumartesi günlerinin tatil 
olmaktan çıkarılması için yasa teklifi verdi. Benli, Türkiye’de yeterince çalışılmamasından yakındı. Haberi syf 8’de
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Sigortalılarda yaş 
düzeltmeleri dikkate 

alınmayacak
Anayasa Mahkemesi, sigortalılık 
süresi içerisinde doğum tarihlerinde 
yapılan yaş düzeltmelerinin, sigor
talılara aylık bağlanmasında dikkate 
alınmamasını Anayasa'ya aykırı bul
madı. Haberin devamı sayfa 7’de

Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt, maaşların yükseltilmesinin muhtarları sevindirdiğini söyledi.

Muhtarlarda umutlu bekleyiş
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Muhtarların maaşı..
Mahalle ve köy muhtarları devletin en alt bir

imlerini oluşturan ve seçimle göreve gelen 
kamu görevlileridir.

Bildim bileli iktidarlar, muhtarların ekonomik 
durumlarını düzeltme sözü vermelerine karşın, 
bugüne kadar muhtarların istediği şekilde bu 
yerine getirilmemiştir.

Yapılan en önemli işlerden biri, muhtarların 
Bağ-Kur sağlık sigortası kapsamına alın
malarıdır.

Bir de az da olsa, bir maaşa bağlanmış 
olmalarıdır.

Muhtarlık bilhassa köylerde önemlidir.
Devlet, köye her an ulaşamaz. Ama köyün 

devletle olan ilişkilerini muhtar düzenler.
Kentlerde muhtarlar, yerel yönetimlerle 

halkın köprü kurmaları için bir araç olmasına 
karşın, yerel yönetimlerin başları pek muhtar
ları dikkate almazlar.
’ Gemlik Muhtarlar Derneğ’nin eski Belediye 
Çarşı’sı içinde büroları vardı. Esnafın taşın
ması sırasında muhtarlara yer verilmedi. 
Onlara bu kez Esnaf Sanatkarlar Odası destek 
oldu yer verdi.

Büyük kentlerin mahalle muhtarlarındı 
ekonomik durumları hiçte fena değil. Çünkü 
orada ikamet belgesi gibi belgelerin onan
masının bir bedeli vardır.

Bu bedel, maaşı aratmaz.
Birçok muhtarlar yanlarında birkaç sekreter 

bile çalıştırmaktadırlar.
Ama, küçük yerlerde bu işler ahbap çavuş 

ilişkileri ile yürütülür. Muhtarlar para alamazlar.
Muhtarlara belli bir maaş bağlanması 

karşılığında, hizmetten ücret almamalarını bu 
gibi muhtarlarlar kabul etmezler.

Ama çoğunluk maaşı dört gözle bekliyor. * 

Devletin yeterli maaş vermesi 
durumunda mühür ücreti 
olarak alınan paranın alınma
ması gerektiğini de söyleyen 
İdris Kurt, alınan 120 milyon 
liranın muhtarlarımızın Bağ- 
Kur taksitlerini bile karşıla
madığını belirtti. Bütün 
muhtarların Bağ-Kur’a 
borçlarının olduğunu bildiren 
İdris Kurt, muhtarların Bağ-Kur 
borçlarını ödeyemedikleri için 
sağlık hizmetlerinden yarar
lanamadığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün

haberi sayfa 3’de

Kültür Merkezi’nde 
gençlik şöleni

Endüstri Meslek Lisesi öğrenci
lerinin oluşturduğu BLUM E TIME 
isimli grup, Gençlik Haftası etkin
likleri çerçevesinde Kültür 
Merkezi’nde Gençlik Şöleni 
konseri verdi. Haberi sayfa 4’de

Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt, 
muhtarlar olarak bekledikleri rakamın 

en düşük devlet memuru maaşı 
olduğunu söyledi.

Gençlik kupası 
Gemlik Lisesi’nin
Gençlik Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen lisel
er arası futbol turnuvasında 
Endüstri Meslek Lisesi’ni 
Gemlik Lisesi 3-1 yenerek finale 
adını yazdırdı. Haberi syf 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

BANA MEKTUP YOLLA BABAANNE!!!!!!!

Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu’nda

okuma bayramı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hamidiye İlköğre
tim Okulu 1-B 
sınıfı öğrencileri 
okumayı öğren
ince velilerinin 
yüzleri güldü.
Yıl sonu 
etkinlikleri içinde 
düzenlenen 
Okuma 
Bayramı'nda 
küçük öğrenciler 
Öğretmenleri 
Mustafa Acar'ın 
öğrettiği bilgileri 
velilerini^ 
gösterme fırsatı

buldular.
Hamidiye 
İlköğretim Okulu 
Salonunu 
dolduran anne- 
babalarına şiirler 
okuyan küçük 
öğrenciler, ayrıca 
müzik ziyafeti de 
çektiler.
Yıl içinde 
öğrendikleri 
çeşitli skeçleri 
sergileyen 
öğrenciler 
okudukları şiirler
le velilerinden 
büyük alkış 
aldılar.

Nasıl bir kadındın sen, 
Nasıl?
Hiç ağlamadın mı?
Kahkahalar atmadın 

mı?
Islık çalmadın mı?
Dans?!
Edemezdin ki!!!
Kötürümdün ...
Gözyaşını kendinden 

de mi sakladın?
On metre karelik evine 

o yüreğinle nasıl sığdın?
Nasıl?
Kederlerini nasıl 

gizledin?
Özlemlerin yok 

muydu?
Düşlerin olmadı mı?
Maviyi severdin........
Burnunun dibindeki 

kocan kumasıyla 
sevişirken,

Ağlamadın mı? İçin 
yanmadı mı?!

Hiiiç?!
Bir kişi bile gözyaşını 

görmedi mi?
Gözlerindeki parıltıyı 

nasıl yaşattın?
Muhtaç, mahzun yaşa

manın bedelini çekmedin 
mi?

Ölümü düşündün mü?
Ölümü?!
Sıvışmak yaşamdan;
Arkana bakmadan 

sıvışmak;
Göz kapaklarının hiç 

açılmaması;
Uyumak ve uyanma

mak;
Var mıydı ki gideceğin 

yerin?
Ya olsaydı:
Kaçar miydin Rumeli;

ne,
Çocukluğunu bıraktığın 

köyüne?
Tanrıya dualar ederken 

ne istedin en çok..
Ne?
Düşündeki Azrail;i 

mavi elbisenle nasıl 
kandırdın?
^Azrail ile yaptığın 

pazarlık!
Anlatsana babaanne,
Yaşamın içinde tutan 

neydi seni?
Yaşama sımsıkı sarıl

mak!..
Güneş;i görmek 

istemediğin an oldu mu; 
ayçiçekleri gibi boynunu 
büktün mü?

Yıldızlarla konuşmak
tan yorulmadın mı?

Bereket dediğin yağ
mura isyan etmedin mi?

Sen nasıl bir kadındın? 
Nasılll??
Böğrüne bıçak gibi 

saplanan o acının merhe
mi ne babaanne?

Söyler misin ne olur...
İçinde neler sakladın?
Neler götürdün?
Hiç ağlamadın mı?
Gözyaşlarınla hiç 

yıkanmadın mı?
Yüz çizgilerin aşağı hiç 

inmedi mi?
Bir kez bile?
Bir kez bile;
Heyecan yaşadın mı?
Kocan kuması ile 

oynaşırken, düş adamın 
oldu mu hiç?

Günah mıydı düş 
adamla sevişmek..

Yüreğine neler

sığdırdın, neler?
Yüreğinin derinlik

lerinde bir kıpırtı olmadı 
mı?

Bir kez olsun ;seni 
seviyorum; dedi mi 
kocan?

Yine de sevdin, değil 
mi ?

Seni on metrekarelik 
eve kapatan;

odununu kapının 
önüne döken

Heyondan; nefret 
etmedin mi hiç?

Ona son armağanın da; 
hellalhk vermek oldu;..

Sebebi neydi 
babaanne?

Sen söylemiştin:
Beni hiç üşütmedi,
Aç kaldım ama ödün

süz bırakmadı;
Demiştin ölümüne 

birkaç gün kala..
Helal olsun; dedin ilk 

kez, gözü yaşlı kocana..
Ölüyorum..; dediğinde, 
Bana mektup yolla, 

hemen geleyim yanına ; 
demişti..

Ne büyük bir mana..
Gözlerin parlıyordu 

kapanmadan önce;
Belki hiç bu denli par- 

lamamıştı; Bedenin ne 
kadar çaresiz kalsa da

Senin ruhun dünyaları 
vermişti kocana

Ne de olsa o seni hiç 
üşütmemişti!

Oysa şimdi ne çok 
kadın üşüyor

Bir bilsen babaanne!

BURSA HAKİMİYET VE KENT |
GAZETELERİNE İLAN ve |

REKLAM ALINIR j

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt, maaşların yükseltilmesinin muhtarları sevindirdiğini söyledi.

Devletin yeterli maaş vermesi durumunda mühür ücreti olarak alınan paranın alınma
ması gerektiğini de savunan İdris Kurt, alınan 120 milyon liranın muhtarlarımızın 
Bağ-Kur taksitlerini bile karşılamadığını söyledi. Bütün muhtarların Bağ-Kur’a 
borçlarının olduğunu söyleyen İdris Kurt, muhtarların Bağ-kur borçlarını 
ödeyemedikleri için sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının zorlaştığını belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, 
Muhtarlara yapıla
cak zam oranını 
umutla bekledik
lerini 
söyledi. Kurt, 
"Alınan 120 
milyon lira 
Muhtarlarımızın 
Bağ-kur 
taksitlerini dahi 
karşılamıyor" 
dedi.
Son Bakanlar
Kurulu toplan
tısının ardından 
Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Ali 
Şahin'in "Muhtar 
maaş göster
gesinin 3 binden 
6 bine çıkarılması 
yönündeki" 
görüşlerini değer
lendiren Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt, ”2 yıldan bu

Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt, ‘Devlet muhtarlara 
yeterli ücret versin, biz mühür ücreti istemiyoruz’ dedi.

yana Genel 
Merkezimize bu 
yönde görüşler
imizi ilettik. 
Ancak şimdi 
değerlendiriliyor" 
şeklinde konuştu. 
PRİM BORCU 
Hemen hemen 
bütün muhtarların 
Bağ-Kur'a 
borçlarının bulun

duğunu öne 
süren Kurt, 
bazılarının ise 
icralık olduklarını 
ifade ederek 
"Muhtarlarımız 
borçlarını 
ödeyemedikleri 
için sağlık hizmet
lerinden yararlan
maları zorlaşıyor. 
Genel Merkeze

Bağ-kur 
borçlarının 
yeniden 
düzenlenmesi ve 
ödenebilecek 
şekilde tak- 
sitlendirilmesini 
istemiştik. Genel 
Merkezimiz 
aylardır yap
tığımız çalış
maların sonucunu 

çok ciddi olarak 
takip ediyor ve 
bekliyoruz" dedi. 
DEVLET YETERLİ 
MAAŞ VERSİN 
Devletin yeterli 
maaş vermesi 
durumunda 
mühür ücreti 
olarak alınan 
paranın alınma
ması gerektiğini 
de savunan İdris 
Kurt, "Devlet bize 
yeterli ücret 
versin, biz mühür 
ücreti istemi 
yOrüz" dedi.
Devletin kendiler
ine vermeyi 
düşündüğü 
asgari ücret 
konusunda da 
görüşlerini 
bildiren Kurt, 
Muhtarlar olarak 
bekledikleri 
rakamın en düşük 

Mertçe *™OĞLU

devlet memuru 
maaşı olduğunu 
ifade etti.
1922'den sonra 
çıkan kanunlarla 
yönetilen 
Muhtarların 
çıkarılacak yeni 
yasa ile 
yönetilmelerini 
isteyen Kurt, 
"Şu anda muhtar
larımızın üzerinde 
çok büyük 
sorumluluklar 
var, ancak yetki 
olarak 
hiçbir güçleri 
yok. Gerekli 
düzenlemenin 
yapılması için de 
Türkiye Muhtarlar 
Derneği Genel 
Merkezi olarak 
Hükümet'e yöne
lik girişimlerimiz 
sürüyor" 
diye konuştu.

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

Halk Yürüyüşü 
“Gençlik ve Halk Yürüyöşü”ne 
halkınkatıhmı yokmuş. 
Milli duygu, milli düşünce ve 
milli heyecan yok edilirse... 
Ne katılım olur, ne de atılım!..
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16-22 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençler konser verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gençlik Haftası 
etkinliklerinde 
düzenlenen 
Gençlik Şöleni 
konseri yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
yapılan şölene 
gençler fazla ilgi 
göstermezken az 
sayıdaki izleyici 
keyifli anlar 
yaşadılar.
Endüstri Meslek 
Lisesi öğrenci
lerinin oluştur
duğu 7 kişilik 
BLUE TIME isimli 
grup yaklaşık iki 
saat boyunca 
gençlerin haş

landıkları parçaları 
seslendirerek 
arkadaşlarından 
alkış aldılar. 
Solistliğini 
Sezer'in yaptığı 
orkestrada 
Vokal'de Sercan, 
Elektro Gitar'da 
Sezer ve Görkem, 
Akustik'te İsmail, 
Bateri'de Tolga, 
Bongo'da Barış ve 
saz'da Emre ile 
kendini kabul 
ettiren grup BLUE 
TIME (Mavi 
Zaman) ekibi 
sahnede kaldıkları 
süre içinde çeşitli 
şarkıları 
seslendirdiler

“Ayrılık” Gemlik’te 
sahneleniyor

6 Haziran 2005 günü İzmir Devlet Tiyatrosu 
ekibi, ilçemize gelerek, Behiç Ak’m yazıp 

Metin Oyman’ın yönettiği 
‘Ayrılık’ adlı oyunu sahneye koyacak.

I BURSA HAKİMİYET । 
। VE KENT । 
। GAZETELERİNE । 
। İLAN ve REKLAM ALINIR) 

1 KÖRFEZ REKLAM ı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Turneye çıkan 
İzmir Devlet 
Tiyatrosu, 6 
Haziran 2005 
Pazartesi günü 
akşamı Gemlik'e 
gelecek. 
Geçtiğimiz 
dönem büyük 
ilgi gören, Behiç 
Ak'ın yazıp,

Metin Oyman'ın 
yönettiği 
"Ayrılık" adlı 
oyun, bu sezon
da sahneleniyor. 
Ayrılıkların 
üstünden bir yıl 
geçtikten sonra 
buluşan bir 
çiftin, aşk, 
evlilik, kadın-

erkek ilişkilerini 
irdeledikleri 
güldürüde 
Şebnem Doğruer 
ve Gürol Tonbul 
rol alıyor.
Dekor- 
kostümünü 
Savaş Çevirel'in 
yaptığı oyunun 
ışık tasarımı ise

Haşan K. 
Yalman'a ait.
6 Haziran akşamı 
saat 20.30 da 
Belediye Kültür 
Merkezinde sah
nelenecek oyu
nun biletleri Lise 
Müdürlüklerinde 
n temin 
edilebilecek

I TEL: (0.224) 513 96 83 I
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Gençlik kupası Gemlik Lisesi’nin
Gençlik Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen 
liseler arası futbol turnu
vasında Endüstri Meslek 
Lisesi’ni Gemlik Lisesi 3-1 
yenerek finale adını yazdırdı.
Seyfettin Şekersöz

Gençlik Haftası 
etkinlikleri içinde 
İIçg Spor 
Müdürlüğü 
tarafından düzen
lenen Liseler 
arası Futbol 
Turnuvasında 
şampiyonluğu 
penaltı atışları 
sonucunda 
Endüstri Meslek 
Lisesini 3-1 
yenen Gemlik 
Lisesi kazandı.

Günün ilk maçın
da ise üçüncülük 
için Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi ile Ticaret 
Meslek Lisesi 
karşı karşıya 
geldi.
Üstün oynadığı 
maçta rakibini 
4-0 yenen Ticaret 
Meslek Lisesi 
turnuvanın 
üçuncusu oldu.
Finale adını 
yazdıran Gemlik 
Lisesi ile Endüstri

Meslek Lisesi, 
tribünleri doldu
ran izleyenlere 
güzel maç

izlettiler.
Normal süresi 
0-0 biten 
karşılaşmada 
sonucu penaltılar 
belirledi.
Penaltı atışlarında 
rakibine 3-1 
üstünlük 
sağlayan Gemlik 
Lisesi turnuvaya 
adını şampiyon 
olarak yazdırdı.
Turnuvada derece 
alan takımlara 
kupaları 19 
Mayıs tören
lerinde verilecek.

SATILIK 
VİLLA

SAHİBİNDEN SATILIK OTO

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri-Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik

0.535.378 18 00

SATI
- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m  imarlı satılık arsa*2

Umurbey 
Polatkan

Caddesi ’nde 
restore edilmiş, 
kullanıma hazır
2 katlı, bahçeli, 
kat kaloriferli
Sahibinden 

Satılık
LÜKS VİLLA 

Tel: 513 96 83 Müraccaat Tel: 513 96 83



18 Mayıs 2005 Çarşamba Sayfa 6

Kurumlar Vergisi rekortmenleri
2004 yılına ait kazançlarını Gemlik Vergi Dairesi’ne beyanname vererek 

bildiren kurumların ödeyecekleri vergiler belli oldu.

AB’oin Özbekisbo MSI
Avrupa Birliği, 
Özbekistan’daki 
karışıklık ve insan 
hakları ihlallerinden 
derin endişe duy
duğunu bildirdi. 
AB sözcüsü Emma 
Udwin, Özbekistan’
daki gelişmelerden 
kaygı duyduklarını 
söyleyerek, AB’nin 
Özbekistan’da diya- 
log ve uzlaşma 

a rtı ila Tl

Sıra 
No ADI SOYADI FAALİYETİ MATRAH TAHAKKUK EDEN

51 ak-Tat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şİİ. Korserve İmalatı 33.429,99 11.031,90

52 nlö Zeytinleri Diilioğlu Gıda San. Toptan Zeytin Satışı 33.388,81 11.108,31

53 aşaran İnş. ve Balıkçılık Tic. Ltd. Şti. Genel inşaat İşleri 29.738,18 9.813,60

54 rtermer Mermer San. A.Ş. Mermercilik 29.064,07 9.591,14

55 damer Turistlik Tesisleri Otelcilik İşletmesi 28.875,11 9.528,79

56 kydınlar Turz. inş. San. Tic.ltd.Şti. Genel İnş. İşleri 28.666,13 9.459,82

57 aidiz Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti. Benzin İstasyonu 28.406,38 9.374,11

58 ağmur Boya Badana Tamirat Nak. Boya Badana İşleri 27.831,55 9.184,41
59 lalım Petrol inş. Nak. Teks. San. bptan Ham Petrol Satışı 27.243,50 8.990,36

60 körfez Fen Dersanesi Ltd. Şti. Dershanecilik 27.193,39 8.973,82
vuıun Dananı ı»ııcrıeı davranmaya ve mev-

duğunu belirtti. Barnier de Özbek- cut krizi diyalog
Özbekistan da her istan’da sükunet yoluyla çözmeye
şeyin yolunda çağrısında bulu- çağırdı,
gitmediğini kayde- narak, son gün- Özbekistan’ın
den Udwin, durumu terdeki şiddet olay- doğusundaki
yakından takip lannı kınadı. Andican’da, kökten
ettiklerini ifade etti. Barnier, olaylarla dincilikle suçlanan
AB ile Özbekistan, ilgili olarak eksiksiz 23 kişinin yargılan-
1999 da siyasi işbir- soruşturma masının protesto
liği anlaşması imza- yürüfülmesi, edilmesiyle başlayan
lamıştı. Anlaşma, gözlemciler ve olaylarda, binlerce
Özbek hükümetinin insani yardım kuru- kişi sokaklara
demokratik prensi- taslarının ülkeye dökülmüş, silahlı
pler ve insan hak- girmesine izin ver- göstericiler bir ceza- 1
larına saygılı ilmesi gerektiğini evini basarak
olmasını öngörüy- belirtti. buradaki mahkum-
or.Öte yandan, Fransız bakan, tüm lan serbest
Fransa Dışişleri tarafları barışçı bırakmıştı.

61 Gemlik Akataş Nakliyecilik Loj. Nakliyat Komisyon 26.282,00 8.673,06

62 )zan Kimya ve Kimyevi Mad. San. femel Kimyevi Mad. Sat. 26.146,07 8.628,20

63 feda Gıda Paz. Ltd.§ti. oklu Alışveriş Per. Sat. 26.032,26 8.590,46

64 urfan Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. Gıda Mad. İmalatı 25.769.73 8.504,01

65 Güvenli Zeytincilik Teks. Gıda ve Kon. Toptan Zeytin Satışı 25.443,21 8.396,26

66 iuiut Zeytincilik Nak. Tic.ltd.Şti. Zeytin Yetiştiriciliği 25.415,03 8.386,96

67 Çiftçiler inş. Taah. Tarım Ürünleri Genel İnş. İşleri 25.980.98 8.243,72

68 Ercan Karo ve Mermer San. Tic. Döşeme Taşları İmalatı 24.901.53 8.217,50
69 Erenoğlu Süt Mamulleri Gıda San. Tic. Süt ve Süt Mamülleri Satışı 24.662,54 8.138.64
70 Dağ Kardeşler Kereste Amb. San. Ağaç Kereste Satışı 23.873.78 7.878.35
71 Ozçakır İnş. Gıda ve Mobilya Malz. Bina İnşaatı 23.865.36 7,875,57
72 Plasteks Plastik Teks. Amb. San. Plastik Ev imalatı 23.647.93 7.803.82

73 Yıldız Fınncılık Gıda ic ve Dış Tic. Jn ve Unlu Mamuller Satışı 23.539,76 7.768,12
74 Çağhan Nakliye inş. San. ve Tic. Şehirlerarası Yük Taş. 22.514,07 7.429,64

BAYRAM O Ğ LU ”N DAN 
i iz a Rftn A ktVA 1

75 Nastaş Zeytincilik İnş. Toptan Zeytin Satışı 22.351,27 7.375,92

76 Bursaş Bursa Liman Hiz. ve Taş Liman ve Sahil Hiz. 21.678,68 7.153,96
77 Altın Güneş Marketçilik Marketçilik 21.524,22 7.102,99
78 Alperen Denizcilik Gemi Acen. Güm. Komisyonculuk • Ac. 20.514,00 6.802,62 LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YlL GARANTİLİ j
79 Erdoğan Usta Tersanecilik Turz. Gemi Yapım ve Onarım 20.596,38 6.796,81

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit80 Başak Fınncılık Unlu Mam. Gıda Un ve Unlu Mamülleri 19.938,92 6.579,84
81 KanerGıda İnş. Truz. Tic ve San. Toptan Gıda Tütün Sat. 19.925,27 6.575,34 UYDU SİSTEMLERİ_______ j
82 Özkaya Turz. Nak. İhr. ith. ve Tic. Nakliye • İth. ihr. 19.892,79 6.564,62
83 Baknak Nak. Taah. İnş. Teks. Tur. Şehirlerarası Yük Taşımacığı 19.879,16 6.560,12 270 YTL PEŞİN - Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
84 Can Sipahioğlu Nak. inş. Gıda Karayolu Yük Taş. 19.718,72 6.507,18 <=> BUZDOLABI

<=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
<=> HER MARKA MASA

TELEFONLARI
TELSİZ TELEFONLAR

<=> ELEKTRİK
■=> SÜPÜRGELERİ

FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ - CİHAZLAR

TÜM ÜBLINLERDE 12 
A VZA T*A L/C'İTI CD

h’ ^ ।1.85 N.H. Haksan Kasa Karoseri Römork İmalatı 19.114,74 6.307,86
86 Aysan Şirin Makina Elek. Perakende Elektirik Cihaz 19.004,85 6.271,60
87 Öz Balcıoğlu Zeytincilik Su Orman Toptan Zeytin Satışı 18.965,28 6.258,54
88 Gemlik Cihasan inrş. Taah. Gıda Genel İnş İşleri 18.798,92 6.203,64
89 Baytaş İnş. Taah. Truz. ve San. Genel İnş. İşleri 18.797,01 6.203,01
90 Bozdemirler İnş. Taah. Tic. Genel İnş. İşleri 18.115,52 5.978,12

6

91 Camcıoğlu Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. Bina İnş. Genel İnş. İşleri 16.554,53 5.462,99
92 Arslanlı Konveyör Rulo San. Tic. Kauçuk Ürünleri İmalat 15.846,84 5.229,46
93 Doyuran Zeytin Ltd. Şti. Zeytin Yetiştiriciliği 15.825,31 5.222,35
94 Aktif Enerji Elektrik Elektronik Mak . Toptan Elektrik Mak. 15.54,55 5.126,40
95 Beyza Petrol Nak. Oto. Paz. Sa. Benzin İstasyonu 15.343,16 5.063,24 bayramoğlu EMLAK’TA Merkez: İbrahim Akıt j

SATILIK - KİRALIK DAİRELER
96, Köroğlu Özel Tesis ve Tedavi Merkezii Özel Hastane 15.267,60 5.038,31
97' OsmanlI Fırıncılık Gıda San. Un ve Unlu Mam. Satış 15.221,03 5.022,94
98I Kayhan Ozalit İnş. Emz. ve Tic. Toptan İnş. Mal. Satışı। 15.212,00 5.019,96

l^> YtzKLfcKI - MKÖMLMrs- Udu. r 11 Rdişısı j

Tel: (0.224) 513 34 379SI Akdoğanlar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Genel İnşaat İşleri 15.044,55 4.964,7
Harman Kaya vıııan nu<1

|1OIj Durcankan Gıda Dağıtım ve Paz. Ltd. Şiti. Toptan Gıda Tütün Sal 14.311,18 4.722,69 ACİL SATILIK VİLLA
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Gelir idaresi durma noktasında
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'nın kurul
masına ilişkin 
Yasa'nın dün yürür
lüğe girmesinin 
ardından, vekaleten 
de olsa atamaların 
yapılmaması 
nedeniyle gelir teşki
latında işler durma 
noktasına geldi. 
Alınan bilgiye göre, 
yeni düzenlemeyle 

# Gelirler Genel 
Müdürlüğü kadro
larında görev yapan 
personel de yetkisiz 
duruma düştü.
Bu nedenle genel 
müdür yardımcıları, 
daire başkanları ve 
şube müdürleri, dün 
sabahtan itibaren 
kendilerini 
ilgilendiren dosyalara 
imza atamıyor. Çok 
acil konularda ise 
Kanun'un yayımı 

[ 4 öncesine ait bir tarih
le işlem yapılıyor.
Yeni yapılanmanın 

k ardından yapılacak 
atamalar sonrasında, 
çok sayıda üst düzey 
bürokrat boşta kala
cak. Bu da teşkilatta 
huzursuzluğu arttıran 
bir diğer etken olarak 
öne çıkıyor.

Sigortalılarda m falimtleıi 
ite almıtıavatak

Ancak İdarede durma 
noktasına gelen 
işlerin tekrar başla
ması için, Gelir 
İdaresinde başta 
Başkanlık, Başkan 
Yardımcılıkları ve 
Daire Başkanlıkları 
olmak üzere belirli 
atamaların vekaleten 
de olsa hemen yapıl
ması gerekiyor. 
Öte yandan söz 
konusu Kanunun ata
malara ilişkin 28. 
maddesinin, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer tarafından 
"yürütmeyi durdur
ma" istemiyle 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürülmesi ile teşki
latta gözler Anayasa 
Mahkemesi'ne çevril
di.Anayasa 
Mahkemesi'nin 
Cumhurbaşkanının 
talebi doğrultusunda 
söz konusu madde 

için yürütmeyi dur
durma kararı vermesi 
halinde, üst düzey 
personelin atamaları 
da bekleyecek.
UNAKITAN: OSMAN 

ARIOĞLU, GELİR 
İDARESİ 
BAŞKANLIĞI'NA 
GETİRİLEBİLECEK 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, halen 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü Vekilliği 
görevini yürüten 
Osman Anoğlu'nun, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı'na getir-^ 
ilebileceğini açıkladı. 
TBMM'de gazeteci
lerin sorularını ceva
plandıran Unakıtan, 
"Gelir İdaresi 
Başkanlığı için 
Arıoğlu mu 
düşünülüyor?" 
sorusuna, "Bizim ter
cihlerimiz belli. 
Onunla aynen devam 
ederiz" diye konuştu.

Anayasa 
Mahkemesi, sigor
talılık süresi 
içerisinde doğum 
tarihlerinde yapılan 
yaş düzelt
melerinin, sigor
talılara aylık 
bağlanmasında 
dikkate alınma
masını Anayasa'ya 
aykırı bulmadı. 
Yükşek Mahkeme, 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na tabi 
olarak çalışan 
davacının sigor
talılık süresi için
deki yaş tahsisi 
kararının, yaşlılık 
aylığı bağlan
masında dikkate 
alınmaması üzer
ine açtığı davada,

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN

■■■■ GÜNLÜK Sİ.YASİ GAZETE ■■■ ABONE OLUN

ilgili yasa hük
münün Anayasa'ya 
aykırılığı savını 
ciddi bulan yerel 
mahkemenin 
başvurusunu 
sonuçlandırdı.
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan 
kararında, devletin, 

personel poli
tikasını belir
lemede büyük 
önemi olan 
emeklilik düzenini, 
aktüeryal dengeleri 
gözeterek bilimsel 
verilere göre belir
lemesi ve buna 
göre gerekli yasal 
düzenlemeleri yap
masının doğal 
olduğu belirtildi.

AROL MOBİLYA
Pl /\lx5i
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Cumartesi günü tatili tehlikeye pirdi
Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'na ilişkin 
değişiklik teklifi 
kabul edilirse haf
talık çalışma süresi 
40'tan 48 saate yük
seliyor.
Memurlar cumartesi 
de 'tam gün' mesai 
yapacak
AK Parti Mersin 
Milletvekili Saffet 
Benli, devlet 
memurlarının hafta
da 48 saat çalış
ması ve cumartesi 
günlerinin tatil 
olmaktan çıkarıl
ması için yaşa tekli
fi verdi. Ekonominin 
zorluklarla karşı 
karşıya olduğunu 
savunan Benli, 
Türkiye'de yeterince 
çalışamamasından 
yakındı. TBMM 
Başkanlığı'na 
sunulan yasa teklifi 
Plan Bütçe ve 
Dışişleri komisyon
larının gündemler
ine alındı. 657 sayılı 
Devlet Memurları

Yasası'nın 99. mad
desinde değişiklik 
öngören teklifin 
yasalaşması duru
munda hiçbir 
devlet dairesinde 
hiçbir kamu 
görevlisi cumartesi 
günleri izin yapa
mayacak. Teklif, 
yasada 40 saat 
olarak belirlenen 
haftalık çalışma 
süresinin 48 saate 
çıkarılmasını 
öngörüyor. Teklif, 
haftalık tatili bir 
güne indiriyor. 
YURTDIŞINDA 
CUMA TATİLİ 
Teklif yurt dışı kuru
luşlarda mesai saat
lerini ve tatil gün
lerini belirleme 
yetkisini ise, mev
cut yasada olduğu 
gibi yine Bakanlar 
Kurulu'na bırakıyor. 
Büyükelçilikler ve 
diğer kuruluşlarda 
çalışan Türk 
memurlar da hafta
da 48 saat mesai 
yapacak, o ülkenin

koşullarına göre 
hizmetin gerek
tirdiği durumlarda 
hafta tatili Pazar 
gününden başka bir 
gün olarak belir- 
lenebilecek. Bu 
durumda S. 
Arabistan gibi İslâ
mî kurallara göre 
yönetilen ve hafta 
tatilini Cuma günleri 
yapan ülkelerdeki 
Türk memurların 
izin günleri de buna 
göre belirlenecek. 
HERKES 
FEDAKÂRLIK YAP
MALI 
AK Partili Saffet 
Benli, teklif

gerekçesinde şu 
görüşlere yer verdi: 
"Herkese fedakarlık 
düşmektedir. Tatil 
günlerimiz diğer 
ülkelere göre çok 
fazladır. Her iş 
günü kaybı ülke 
ekonomisinden 
çok şey götürmek
tedir. Cumartesi 
günlerinin mesai 
günü olarak kabulü 
denge oluşturacak, 
çalışılmayan 
günler telafi edile
cektir. Cumartesi 
günlerinin de çalış
ma saatine katıl
ması uygun 
olacaktır." dedi.

Doğum Kontrol Yöntemleri
Son yıllarda kadınlarımızın modern 

doğum kontrol yöntemlerinden birini kul
lanma oranının arttığını görüyoruz.

Kürtajlarda ise buna paralel olarak bir 
azalma söz konusudur.

Doğum oranlarıda düşmüştür.
Ülkemizde en yaygın korunma yöntem

leri geri çekilme, rahim içi korunma, spri- 
al, hap, iğne, kondom ve cerrahi yöntem
lerdir.

Ancak bu yöntemlerin hangisinin kul
lanılacağı kişiden kişiye göre değişiklik 
arz edeceğinden nisaiye uzmanı kon
trolünde kullanılması gereklidir.

Her yöntemin kendine özgü yan etkisi 
ve koruma potansıyali vardır. Hastanın 
yaşı, kilosu kaç doğum yaptığı, başka 
hastalıklarının olup olmaması gibi kriter
ler yöntem seçiminde göz önüne alınan 
hususlardır.

Doğum kontrol yöntemi kullanan her 
hastanın jinekolojik kontrol muayeneleri
ni ve simir testlerini yaptırması gereklidir.

ABONE OLDUNUZ MU?
günlük syyâsy gazete

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Petrol fiyatları 
Londra Borsası'nda, 
bugün Batı Teksas 
petrolde varil başına 
48.53 dolar, Brent 
türü Kuzey Denizi 
petrolde ise varili 
49.27 dolardan 

> işlem gördü.
Uluslararası piyasa
da petrol fiyatları, 
son 3 ayın en düşük 
değerine yakın 
seyrediyor. Petrol 
stoklarının artması 
ve yavaşlayan 
talebin ardından, 
petrol fiyatları 
Londra Borsası'nda, 
bugün Batı Teksas 
petrolde varil başına 
48.53 dolar, Brent 
türü Kuzey Denizi 
petrolde ise varili 
49.27 
dolardan işlem 

?? gördü.
Batı Teksas türü 
petrolün fiyatı dün, 

p son üç ayın (18 
Şubat'tan bu 
yana) en düşük

değeri olan 47.60 
dolara gerilemişti. 
Petrol İhraç eden 
Ülkeler Örgütü'nün 
(OPEC) petrol arzını, 
25
yılın en yüksek 
seviyesine çıkar
ması, Nisan ayında 
58.28 dolara kadar 
çıkan petrol fiyat
larının yaklaşık 10 
dolar gerilemesine 
neden oldu.
OPEC, 2005 yılın ilk 
çeyreğinde petrol 
tüketiminde 
yaşanan 
gerileme nedeniyle, 
bu yıl için dünya

petrol talebinde 
büyüme oranını 
düşürerek, günlük 
80 bin varil yıllık 
1.82 milyon varil 
olarak 
belirledi.
OPEC tarafından 
yapılan açıklamada, 
yeni petrol 
sahalarının 
bulunmasının petrol 
kapasitesinin yak
laşık yüzde 10 
oranında 
artmasına, bunun da 
petrol arzına yönelik 
korkuların azalması
na yol 
açacağı ifade edildi.

İŞ ARIYORUM

Barbaroscam—.
Kumlaspor ve azim

Geçen yazılarımda, 
Kumlaspor’u eleştiri yağmu
runa haklı olarak tutmuştum.

Evet bu eleştiriler haklıydı, 
nedeni hiç yokken yapmış 
oldukları ve çok ağır olan 
cezayıda çakmışlardı. Pişman 
olup yaraları sarmaya, başta 
kulüp başkanından başlayıp 
takımı toparlamasını bilen 
takım kaptanı Memduh’u kut
larım.

Bu haftaya girerken puan 
cetvelinde en sonda iken 
bütün hazırlıklarını bu hafta 
oynayacağı Cihanspor maçına 
odaklanmıştı.

Evet Cihanspor’u güzel bir 
oyundan sonra 2-0 gibi net bir 
skorla yendi. Kumlaspor ilk 
devre temkinli ve azimli.

düşünerek oynadı.
İkinci yarı sonlarına doğru 

80. dakikada Volkan’ın ve 86. 
dakikada takım kaptanı 
Memduh’un sık golüyle gali
biyeti perçinlemiş oldu.

Kumlaspor’u eleştirirken, 
bu takıma bir kaleci eklerse 
grubunda şampiyon olur 
demiştim.

Ne var ki sporda yapılma
ması gerekeni yapmış, hem 
hükmen mağlubiyet almış, 
hem de puanları sulunmuştu. 
Son şansı bu hafta oynaya
cağı maça kaldı.

Alacağı bir beraberliğin 
Kumlaspor’a yeterli geleceği
ni sanıyorum. Kumlaspor’un 
bu maçı alacağına eminim.

Azim her işin başı.
Muhakkakki galibiyeti Başarılar dilerim.

Gemlikspor
Son maça kadar 

Gemlikspor için yazmaya
cağımı bildirmiştim. Şusunu, 
busunu yazmıyorum. Atıp, tut
makla olmaz. Aranızda 11 pua 
fark olan bir takıma 4-3 
yenildiğiniz. Neyin arkasına

saklanacağınızı biliyorsunuz
dur. Saklanacak bir tek kişi 
kaldı, o da Kulüp Başkanı, zira 
mağlubiyete pirim veren ilk 
başkan olarak rekorlar kitabı
na gireceğini zannediyorum. 
Siz hala yerinizdesiniz.

Kadıköy Belediyesi Ufak Spor Komleksi

Bir ailenin yanında 
yardımcı olarak 

çalışmak istiyorum.

0.536 657 55 51

ABONE 
OLDUNUZ

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

BakBi’Cafc'dc
Klöfte ekmek 
denediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Üç gün İstanbul’da kaldım. 
İstanbul’u çok iyi bilmeme rağ
men , bazı yerlerin gözümden 
kaçtığını son gidişimde 
gördüm.

Kadıköy Selami Çeşme’de 
bir Özgürlük Parkı var. Gidip 
görmenizi tavsiye ederim.

Bu park tabiyatıyla adından 
anlaşıldığı üzere ağçhk ve 
çiçeklik bir yer ancak gelin 
gönünkü kişinin kendini 
dinleyebileceği, dinlenebile
ceği yegane yerlerden biri.

Bu konuya değinmemin asıl 
sebebi ise; parkta dolaşırken 
geçen sene gençlerin futbol 
oynayabileceği bir futbol 
sahası vardı.

Şimdi gelin görünki, bu fut
bol sahası tekrar elden geçiril

erek çimlendirilmiş. Fevkalade 
bir spor kompleksi durumuna 
getirilmiş.

Yanına şahane bir tenis 
kordu ve basketbol sahası 
yapılmış. Herşeyi çok güzel. 
Gece ışıklandırılması ise 
görülmeye değer.

İşti gençlerin spor yapa
bilmesi için 3 spor dalı 
beraber, iç içe.

Kadıköy Belediyesi’ni kut
larım.Dansı başımıza. İleride 
belki bizde bir tenis kortu 
görebiliriz. Tenis seven bir 
dostumun, tenis oynamak için 
Orhangazi’ye gittiğini çok iyi 
bilyorum.

Mazeret kolay yer yok.
16.05.2005

GRI P AİLE 
Ç\Y 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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Hangi vitamin neye iyi gelir? Ş//R KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

İşten eve, evden 
işe sürüklenirken 
doğru dürüst 
beslenmiyorsunuz 
bile. Bunun sonucu 
vitamin eksikliği ve 
çeşitli rahatsızlık
lar...
Sabah erkenden 
kalkıyor, trafiğin en 
yoğun olduğu bir 
zamanda o yoğun
luğun bir parçası 
oluyor ve ofise 
geliyorsunuz. Gün 
yoğun geçiyor.
Telefonlar susmuy
or, toplantılar bit
miyor. Sonra 
sabahki trafik 
ritüeli tekrarlanıyor. 
Eve ulaştığınızda 
televizyonun başın
da uyuklamak tek 
düşünceniz oluyor. 
Bu arada ne doğru 
dürüst bir kahvaltı 
ettiniz,1 ne de adam 
gibi bir öğle 
yemeği yediniz. 
Belki belki akşam 
yemeği. O da 

| üşenip hazır yiye- 
| çeklere

yönelmediyseniz... 
Problem şu ki, 
hazır besinlerin

çoğu fazlaca işlem 
görmüş, vitamin ve 
mineral açısından 
düşük besinler. Bu 
nedenle ihtiyacınız 
olan besleyenleri 
almıyor olmanız 
büyük ihtimal. Peki 
yeterince vitamin 
ve mineral alıp 
almadığınızı nere
den bileceksiniz? 
İşte rehberiniz:

Not: Bu sadece 
başvurabileceğiniz 
bir rehberdir. Eğer 
sağlığınız hakkında 
endişeliyseniz, 
mutlaka bir doktora 
danışın.
Ağzınızda sıkça aft 
çıkıyorsa: Demir, 
folik asit ve B12 vit
amini eksikliği.
Kuru, çatlak dudak

lar, dil ucundaki tat 
alma duyusunda 
acı: B2 veya B6 vit
amini eksikliği 
Sert, kırmızı ve 
sivilceli yüz veya 
kollar ve bacaklar: 
B vitamini kom
pleksi, E vitamini 
ve yağ asitleri 
eksikliği 
Egzama, kuru, çat
layan cilt: Çinko ve 
yağ asitleri 
eksikliği 
PMS (adet öncesi 
sendromu): Çinko, 
magnezyum ve B6 
vitamini eksikliği 
Cılız saçlar: Demir 
veya çinko eksik
liği 
Kanlanmış gözler: 
A ve B2 vitaminleri 
eksikliği 
Çabuk kırılan,

ayrılan tırnaklar: 
Demir, çinko veya 
yağ asitleri 
eksikliği 
Solgun cilt, kansı
zlık: Demir, B12 
vitamini ve folik 
asit eksikliği 
Geceleri bacaklar
da rahatsızlık duyu
luyorsa: Demir ve 
folik asit eksikliği 
Dişeti itihabı: Q10 
adlı koenzim ve 
diğer antioksidan- 
ların eksikliği 
Enerjisizlik: Q10 
adlı koenzimle bir
likte pek çok 
besleyenin eksikliği 
Sivilce: Çinko, yağ 
asitleri ve A 
vitamini eksikliği.

Saz ile gel
Gece mihmanım ol 
Saz ile gel yar, saz ile. 
Bal dilinde muhabbetle 
Söz He gel yar, söz ile.

Siyah zülfün eyle tel tel 
Sağa sola savursun yel 
O, güneşten daha güzel 
Yüz ile gel yar, yüz ile.

Ne çok özlemişim bilsen, 
Coşarım cemalin görsem 
Yeterki gel ister isen 
Naz ile gel yar, naz ile.

Deli olmuş gnül, deli 
Seni ister ille seni 
Efsunlu yosun yeşili 
Göz He gel yar, göz ile.

Demir Ali düştü derde 
Dermanı şendedir, sende 
Yanmak isterim teninde 
Köz ile gel yar, köz ile.

HAÇİN
I Yazan : Zebercet COŞKUN

Aynı günün gecesi yatsı ezanı okunu
I t yor Karsavuran Köyünde. Sokakta kimse
, ler yok. Pencerelerde kızıl, sarı ışıklar 

titreşi yor. Sokaklar sessiz, yalnız cami 
avlusunda bir, iki gezinen var. Kapı

f önlerinde köpekler oynaşıyor. Kesik kesik 
havlamalar, inceden ulumalar. Uzakttan nal

, sesleri geliyor bir de..
Camiin tavanı, duvarları kara toprak, 

yerden nakışlı kilimler serili. Gaz lam
basının ölü ışığında bir iki gölge kıpır-

I danıyor. Nal sesleri yakınlaşıyor. Kara şal- 
. varlı, ak takkeli biri dedemleri göbeği

üstünde, dudakları kıpır kıpır... Eğiliyor...
| “Allahu ekber!” Bir değil, iki de değil, üç, 
i dört kişi bu gelenler...

Doğruluyor... “Allahu ekber!” Gecenin 
bu saatinde!. Ne ola? Cami önündeler!.. 
Durdu atlar!. “Subhanerabbi el ala!”

- Hey buraya bak!..
- Kayalıoğlu Mehmet efendinin evi 

j nerde?
Cami önünde kara şalvarlı, kara takkeli

ı । iriden bir adam gelenleri gözlüyordu birkaç 
| dakikadan beri.

-Gelin ardım sıra!.
Önüne geçti adam, caminin köşesinden 

saptılar. Pencerelerden sızan ölü ışıklarda 
titremeler oluyor, kapanıyor perdeler, göl
geler beliriyor cam önlerinde. Kırk, elli 
adım daha yürüdüler, iki katlı büyük bir 
evin önüne geldiler. Gecenin karasında bile 
belli ev. Yeni ve ak badanalı.

- Burası!., dedi adam, sonra karanlıklara 
karıştı.

Üst katta bir perde aralandı, kara bir 
gölge düştü camın önüne, sonra hemen 
çekildi gölge, perde indi.

- Hey! Mehmet efendi in aşağı!..
Ses, soluk yok... Işık vardı az önce, o da 

gitti., karanlık ve sessiz ev... Birkaç kez 
daha bağırdılar jandarmalar, sonra atladılar 
atlardan aşağı. Tahta kapıyı dövüyorlar 
şimdi. Tekmeliyorlar...

- Aç! Açın! Hey, açın!
Ev karanlıklara bürünmüş. Ses yok. 

Soluk bile yok mahallede..
Jandarmaların ikisi kapı önünde kaldı, 

ikisi öte yanına geçtiler evin. Ellerinde 
silahları var. Gecenin karasında gümüş 
gümüş parıldıyor çelik uçlar. Ev sanki boş. 
Sanki az önce içerine ışık yanan, penceresi 
önüne bir gölge düşen ev burası değil... 
Jandarmalar birkaç kere daha yumruk
ladılar kapıyı, bir kez daha sövdüler soy, 
sülale... Sonra yüklendiler... Ancak o 
zaman parıltılar oldu içerde...

- Kim o? Bir kadın sesi titrek korkulu!
- Aç! Jandarma!
- Ne var? Ne oldu?
- Aç kapıyı! Anlarsın!..

- Aç kıracağız yoksa!. Çeşit çeşit küfür- ; 
ler ediyorlar.

- Evin her yanı sarıldı. Kaçmaya kalkış- i 
mayın!

Konuşmalar oldu içeride, ayak 
patırdıları, demir gıcırtısı, sürgü çekildi ve 
kapı aradına dek açıhverdi. Bir kadın, 
başında ak namaz örtüsü, elinde birgaz 
lambası... Lambanın sarı ışığında tülbentin 
pulları yanıp sönüyor. Zayıf bir yüzü, iri 4 
kara gözleri var. Kara, şalvarın, ak pamuklu 
hırkanın üstünden belli kadın karnı bur
nunda. Kadının eli titredikçelambanın alevi 
dil uzatıyor yukarı doğru. Açık kapıdan rüz-- 
gar üflüyor aleve. Kadının hemen ardında 
koca kafalı, kara gözlü bir oğlan çocuğu 
var. On, onbir yaşlarında olsa olsa. 
Anasının şalvarının ucuna yapışmış, kara 
gözleri irileşmiş korkudan.

- Ne istiyorsunuz?
Cevap veren olmadı kadına. Kendi 

aralarında konuştular jandarmalarç sonra j 
yürüdüler.

- Lambayı tut! Düş önümüze! Evi araya-i 
cağız!

Makbule hanımç bir iki saniye durakladı,] 
sonra yürüdü. Lambalar sallanıyor, titriyor, 
alev dil çıkartıyor, duvardaki kar gölgeler I 
açılıp, kapanıyor. Kadının ayakları çıplak. . 
Bedeni iki yana sallanıyor yürürken, karnı 1 
da iri görünüyor. Jandarmanın biri Makbule 
hanımın hemen yanında, tüfeğinin ucunu I 
ona döndürmüş.

DEVAMI YARIN..
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Yüzme havuzlarında enfeksiyon tehlikesi
Yazın tercih edilen 
yüzme havuzları, 
sağlık açısından 
çeşitli riskler 
taşıyabiliyor. 
Hijyeni sağlan
mayan yüzme havu
zları tifo, paratifo, 
dizanteri, mantar ve 
uyuz ile göz, kulak, 
burun ve boğaz 
enfeksiyonlarına 
yol açabiliyor. 
Uzmanlar, içinde 
bulunulan aylarda 
mantar enfeksiyon
larının yaygın 
olarak görüldüğüne 
dikkat çekerek 
birçok bakteri, virüs 
ve parazitin kirlilik 
oluşturduğunu 
bildiriyor. E.Coli 
0157:H7, 
Cryptosporidium, 
Giardia, Şhigella 
gibi suya karışan

SİNEMASINDA 0 ŞİMDİ MAHKUM ■ HERO 
bu hafta Rez.Tel:5l3 64 06

. ATLAS 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA

mikropların, suyun 
yutulmasıyla ishal 
vakalarına yol 
açtığını belirten 
uzmanlar, ayrıca 
havuzlardaki 
klorun, 'kimyasal 
konjonktivit' 
denilen göz enfek
siyonuna sebep 
olduğunu kaydediy
or. Uzmanlar, deri 
yoluyla geçen 
hastalıklara karşı 
korunmak için 
denize ve havuza 
girdikten sonra 

0 ŞİMDİ MAHKUM - YOLDA 
Rez. Tel: 5120346

mutlaka banyo 
yapılması ve cildin 
iyice kurulanması 
gerektiğini de hatır
latıyor. Havuzların 
klor konsantrasy
onunun da artırıl
ması gerektiğine 
işaret eden uzman
ların ifade ettiğine 
göre, havuz suyu
nun periyodik 
aralıklarla 0.8 mg/l 
düzeyinde klorlan
ması, klor 
seviyesinin 0.4 
mg/I'nin altına 

düşmemesi 
gerekiyor. Ayrıca 
havuzlar her gün, 
kapalı havuzların 
ise gün aşırı, havuz 
dibi emici 
süpürgeyle temi
zlenmesi, havuz 
duvarındaki 
lekelerin klorlu 
suyla ovularak, 
havuz üzerinde 
biriken kirlerin ise 
bekletilmeden temi
zlenmesi büyük 
önem taşıyor. 
Uzmanların belirt
tiğine göre, havuz 
suyu filtre sistemi
nin de usulüne 
uygun bakımının 
yapılması gerekiy
or. Havuz 
çevresinin temi
zliğinin, havuz içi 
temizliği kadar 
önem taşıdığını vur
gulayan uzmanlar, 
"Havuz çevresi her 
gün yıkanarak, haf
tada 1 gün de klorlu 
suyla fırçalanarak 
temizlenmeli. Havuz 
çevresinde su 
birikmesine 
müsaade 
edilmemeli. Her gün 
duşlar, tuvaletler, 
lavabolar, oturma 
yerleri, sıralar klor
lu suyla yıkanmalı" 
açıklamasında 

bulunuyor. 
Uzmanlar, havuz 
temizliği kadar 
kişisel temizliğin de 
önemli olduğunun 
altını çizerek, ayak 
enfeksiyonu, deri 
lezyonu, çıban, göz 
iltihabı, kulak akın
tısı, güneş yanığı 
veya herhangi bir 
bulaşıcı hastalığı 
olan kişilerin kendi 
sağlığı ve toplum 
sağlığı için havuza 
girmemeleri gerek
tiğini tavsiye ediy
or.
Ayrıca, havuz 
kenarlarında yemek 
yenilmemesi ve 
sigara içilmemesi, 
ayakkabı ya da 
dışarıda giyilen ter
liklerin kullanılma
ması da öneriler 
arasında yer alıyor. 
Uzun saçlı olanların 
bone takması, 
sabunla yıkan
madan havuza gir
ilmemesi ve kesin
likle havuza 
tükürülmemesi 
mutlaka uyulması 
gereken tedbirler
den.
Uzmanlar, kurallara 
uyulmaması 
halinde, hijyeni 
sağlanmayan 
yüzme havuzlarının, 

tifo, paratifo, dizan
teri, mantar ve uyuz 
ile göz, kulak, 
burun ve boğaz 
enfeksiyonlarına 
sebep olup insan 
sağlını tehdit ettik
leri uyarısında 
bulunuyor. Durgun 
ve kirli sularda, 
yüzeyi köpüklü ve 
yeşil görünümde 
olan denizde 
yüzülmemesi 
gerektiğini kayde
den uzmanların 
diğer önerileri ise 
şöyle:
"Suya atlarken bur
nunuzu kapayın.
Havuz ve deniz 
suyu yutmayın. 
Ciltte yara varsa 
yüzme sonrasında 
temiz su ve sabunla 
yıkayın. Kulak 
tıpaları takın; Sualtı 
gözlüğü veya 
maskeleri kullanın. 
Lağım karışan alan
lara yakın bölgel
erde ve şiddetli 
yağmurlar son
rasında yüzmeyin. 
Gelişebilecek ishal, 
solunum sistemi, 
cilt, kulak ve göz 
enfeksiyonlarının 
tedavilerini 
konunun ilgili 
uzmanlarına 
danışarak yapın."

1

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. 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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i

1

k

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

B

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

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

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -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 v 514 35 50

1 AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26
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Müzeler bugün ve yarın ücretsiz
Müzeler Haftası 
dolayısıyla bugün 
ve 19 Mayıs'ta 
müzeler ücretsiz 
gezilebilecek. 
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'ndan 
yapılan yazılı açık
lamaya göre, 18-24 
Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan 
"Müzeler Haftası" 
boyunca bakanlığa 
bağlı tüm müzel

Esrarengiz piyanist kim?
İngiltere'de polis ve 
devlet görevlileri, 
geçtiğimiz ay bir 
plajda aklını kaybet
miş halde 
dolaşırken bulunan 
piyanistin kimliğinin 
tespit edilmesi için 
seferber oldu. 
Bu kapsamda 
Avrupa çapında 
çeşitli orkestralarla 
temasa geçildiği 
bildirildi. Sarışın,

erde slayth göster
iler, sergiler, kon
feranslar ve 
rehberli geziler 
düzenlenecek.

Müze ve ören yer
leri, yarın ve 19 
Mayıs Perşembe 
günü ücretsiz 
olarak gezilebilcek.

genç piyanistin 
halen Kent böl
gesinde bir akıl 
sağlığı biriminde 
tutulduğu kaydedil
di. Sheerness 
şehrindeki plajda 
beyaz gömleği ve 
kravatıyla sırılsık
lam vaziyette bulu
nan adamın hiç 
konuşamadığı ifade 
edildi. Esrarengiz 
gencin ilk 

tedavisinin yapıldığı 
Medvvay hastanesi 
yetkilileri, ismini 
yazması için has
taya kağıt kalem 
verdiklerini, şahsın 
ise ismini değil bir 
piyano şekli çizdiği
ni ifade etti. 
Piyanistin, daha 
sonra kendisine 
verilen bir piyanoyu 
saatlerce aralıksız 
çaldığı belirtildi.

Devlet Tiyatroları
2005 yaz sezonu başlıyor

Devlet Tiyatroları 
2005 Yaz sezo
nunda "Bu yaz da 
siz neredeyseniz 
tiyatro orada" slo
ganıyla Türkiye 
genelinde 81 il, 
215 ilçe ve 55 
köyde seyirciyle 
buluşacak.
Devlet Tiyatroları 

Genel Müdürü 
Lemi Bilgin, 
Devlet 
Tiyatrolan'nın 
temsillerini geçen 
yıl "yaz sezonu" 
ve "kış sezonu" 
olarak ikiye 
böldüklerini hatır
latarak, bu aydan 
itibaren Eylül ayı 
başına kadar 
Türkiye'yi kucak-

layan 29 ayrı 
oyunla 1000'e 
yakın temsil vere
ceklerini bildirdi. 
Yaz sezonu kap

samında 81 il, 215 
ilçe ve 55 köyde 
temsiller verecek
lerini belirten 
Lemi Bilgin, 
ücretli temsillerde 
fiyatın çok düşük, 
köy meydanların
da veya okullarda 
yapılan gösteri
lerin ise ücretsiz 

olacağını 
kaydetti.
Bilgin, 
amaçlarının 
mümkün 
olduğunca çok 
kişiyi tiyatroyla 
buluşturmak 
olduğunu vurgu
layarak, bu yıl tiy
atro izleyicisi 
sayısının, 1 mily
on 250 bine 
ulaşacağını tah
min ettiklerini dile 
getirdi.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA ...

Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri

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

Kataloa basımı

MATBAAC1LIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal O a d. Bora Sok- Akbank Aralığı No : 3/B GEIVILÎK 

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



Gemlik Belediyesine teklif verecek olan AvusturyalI firma yetkilileri teleferik hattın geçeceği yeri incelediler.

Sahile teleferik için geldiler
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un düşlerini süsleyen sahile Teleferik hattı için AvusturyalI iki yetkili dün İlçemize gele 
rek Kayıkhane semtinde incelemeler yaptılar. Başkanın düşüncesini gerçekleştirmek için etüt çalışmaları yürüten firma 
yetkilileri harita üzerindeki çalışmalardan sonra hattın geçmesi düşünülen sahili gezdiler. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 2’de

Gemlik Bursa ofobuslerinin sözleşme suresi sona erdi ancak Büyükşehirde hiçbir hareketlilik yok.

II II

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’in Büyükşehir sınırlarınına dahil edilmesine karşın, Büyükşehir nimet
lerinin hiçbirinden yararlanılamaması yakınmalara neden oluyor. Ulaşım 
yönünden Büyükşehire bağlanmamıza rağmen, ulaşım sorunu çözüme 
kavuşmadı. Terminalin ise adı bile anılmıyor. Büyükşehir’in Gemlik ile ilgi biri
ulaşım politikası görülmüyor. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 3’de

Başkanın düşleri..
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, doğalgaz 

şebeke döşeme çalışmalarının başlangıç 
törenindi sahile teleferik döşeteceğini söyley
ince birçoğumuz gülmüştük.

Öyle ya! Gemlik’te tüm işler bitti de iş tele- 
ferik’e mi kalmıştı?

Herhalde başkan şaka yapıyor demiştik 
çoğumuz.. Meğer değilmiş.

Dün, bu konuda belediye ye teklif verecek 
olan ve ciddi ciddi çalışmaları yürüten 
Avusturya’lı firma yetkilileri geldi.

Gemlik girişindeki Balık. Hali’nden başla
yarak, Kayıkhane Spor Tesislerine kadar 2.5 
kilometrelik sahil hattına, 10-15 metre yüksek
liğinde beton direkler dikilecek. Bu direkler e 
gerilecek çelik halatlar üzerinden ise teleferik 
gidip gelecek.

Bu iş Gemlik’e turist çekecek!
Turist acaba teleferike binmek için Gemlik’e 

gelir mi?
Başkana göre gelir.
Başkanımız bir düşünü gerçekleştirmek 

peşinde.
Bu olmaz diye birşey söylenemez.
Ama, Gemlik’te teleferikten önce yapılacak o 

kadar çok şey varki, sıralamakla bitmez.
Denizimiz kirli, sokaklarımız kirli, trafik 

sorunumuz arapsaçı, terminalimiz yok.
Adam gibi otoparklarımız yok.
Çöp konteynerlerimizin bile ağızları açık.. 
Yürüyüş kaldırımlarımızın hali İçler acısı..
Yeşile hasretiz. Sularımız ise kireçli..
Belediye de doktor yok, avukat yok, Fen 

İşleri Müdürlüğü’nde mühendis yok, şehir 
plancımız yok, makina mühendisimiz yokl..

Böyle bir tabloda teleferike ne dersiniz?

LGS deneme sınavında Şehit Cemal Okulu başarılı
İçe‘Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı LGS deneme sınavında ilçe bazında Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu öğrencileri başarılı oldular. Sınavda Necati Erez adlı öğrenci birinci oldu. 5’de

Özürlü çocukları unutmuyoruz
II

AK Parti İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Emine Yalçın, Sakatlar 
Haftası nedeniyle ziyaret ettiği 
Özürlüler Okulunda, çocuklara 
çeşitli hediyeler verdi. Yalçın, 
özürlülere maddi ve manevi 
desteklerini sürdüreceklerini
söyledi. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Ahlak çöküntüsü
Bir yazar dostum diyor ki,"ben yazılarımda 

hiç bir zaman felaket haberci ligi yapmadım. 
Olaylara sürekli olumlu gözle baktım ."

Düşüncelerini aynen paylaşıyorum.
Ancak; Gelişmeler insanı dönem dönem 

umutsuzluğa sürüklüyor.
Kaleme alıp okurlarla paylaşma gereksinimi 

duyuyor insan.
Çünkü çok ciddi boyutta bir kültür defor- 

masyonu yaşanıyor.
Kültürel deformasyon ahlaki çöküntüyü de 

birlikte getiriyor.
Çözülme toplumun kurumlarına ve dinamik

lerine dek yayılmış durumda.
Kurallara uymamak ve kural dışı 

davranışlar göstermek ne yazık ki "bir ayrı
calık ve özgürlük " olarak algılanıyor ve uygu
lanıyor.

Oysa özgürlük başkalarını rahatsız etmek 
değil ki.. +Yaşamın her alanında özgürlük adı 
altında yapılan kuralsızlıklar diz boyu..

İlginç olan kurallara uyan,disiplinli yaşa
mayı ilke edinenlerin rahatsızlıkları. Toplumsal 
ilişkilerinde sıkıntı çekmeleri.

Uygarlığın gereklerini yerine getirmek 
“saflıkla” eş değer tutuluyor.

Yaşananlar tümüyle eğitim zaafiyeti.
Eğitimin başlangıç noktası aile..
Türkiye’de ve dünyada aile kavramının 

yeniden tanımlanması gerekiyor.
Anne-baba ve çocukların sorumluluk sınır

ları ile yatay-dikey ilişkilerinin çağın gerekler
ine uygun düzeye getirilmesinde sayısız yarar
lar var.

Galiba işin başında anne-babanın “özel 
eğitimi” geliyor.

Türkiye’de ve dünyada en kolay elde edilen 
işlev anne-babahk.

Öyle mi olmalı?
Çocuğu yaşama hazırlayan ilk aşamada 

başlayan davranış yöntemi geleceği biçim
lendiriyor.

“Ağaç yaşken eğilir” deyimini yaşamla 
özdeşleştirdiğimizde çocuk öncelikle annesin
den babasından gördüğünü doğru olarak 
algılıyor ve uyguluyor.

Doğal olarak bu durumda asıl belirleyici de 
aile oluyor.

O halde ailenin yani anne-babanın doğru 
bilgilerle donatılması gerekiyor.

Ki çocuklarını da uyumlu,paylaşımcı, 
katılımcı, ilkeli, kararlı, yararlı ve tutarlı 
yetiştirebilsin.

Nasıl başladık nereye geldik?
İnsanoğlunun belki de genetik yapısından 

kaynaklanan hırslı yapısı, kural tanımazlığı ve 
ilkesizliği de beraberinde getiriyor.

Kanımca bugün insanlığı bir ur gibi saran 
çekememezlik,açgözlülük ve öc alma duygusu 
dâ bu yapının bir sonucu..

Bu noktada olumluyuz.
Çünkü bir gün; Ulu önder Atatürk’ünde 

işaret ettiği gibi,"Sömürgecilik ve emperyalizm 
yeryüzünde yok olacak ve yerlerine uluslar 
arasında hiçbir renk ,din ve ırk ayrıcalığı 
gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı 
egemen olacaktır.”

Ütopya gibi görünsede gerçekleşeceği 
inancımı sonsuza dek koruyacağım.

Çünkü öyle olmasını istiyorum.

Telefat için jeldila
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un mega projelerinden olan sahile teleferik 

yapımı için, AvusturyalI yapımcı firma yetkilisi ve Türk ortağı 
Atatürk Kordonu’nda inceleme yaptı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
düşlerini süsleyen 
Teleferik hattı için 
iki yetkili dün 
İlçeye gelerek 
Kayıkhane 
semtinde 
incelemelerde 
bulundu.
NSM International 
Grup ve 
Dopel Mayer 
Konsorsiyumunda

n oluşan iki>? r 
yetkili Richard 
Reinbacher ve 
Nuri Demirciler, 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut ile 
birlikte Teleferik 
yapılması 
düşünülen yerde 
incelemelerde 
bulunarak bilgi 
aldılar.
Teleferik hattı için 
başlangıç ve bitiş 
yerlerini belirleyen 
Başkan Turgut ile

firma yetkilileri, 
2.5 kilometrelik bir 
hat üzerine kurula
cak olan Teleferik 
için sahil bandını 
gezdiler.
Başlangıç ve bitiş 
noktalarında 
sosyal tesis
lerinde yapılabile
ceğini düşünen 
firma yetkilileri 
Gemlik girişi balık 
Hali ile Kayıkhane 
arasında 
düşünülen

Teleferik hattının 
Gemlik'e ayrı bir 
hava kazandıra
cağını söylediler. 
Teleferik hattının 
yapımı için önce 
kendi imkanlarını 
kullanacaklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Proje 
maliyeti çok yük
sek olması duru
munda yap-işlet- 
devret modeliyle 
bu işi yaptırabili
riz" dedi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemlik Bursa otobüslerinin sözleşme süresi sona erdi ancak Büyükşehirde hiçbir hareketlilik yok.

UlişımJi 8röWIİ o'amadık
Gemlik’in Büyükşehir sınırlarınına dahil edilmesine karşın, Büyükşehir nimetlerinin 
hiçbirinden yararlanılamaması yakınmalara neden oluyor. Ulaşım yönünden 
Büyükşehire bağlanmamıza rağmen ulaşım sorunu çözüme kavuşmadı. Terminalin 
ise adı bile anılmıyor. Büyükşehir’in Gemlik ile ilgi biri ulaşım politikası görülmüyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

.-T Ocak 2005'ten 
itibaren Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi sınır
larına dahil edilen 
Gemlik, büyük 
umutla beklediği 
ulaşımda 
henüz aradığını 
bulamadı.
11 Mayıs'ta 
sona eren 
Gemlik-Bursa 
arası yolcu 
taşıma ihalesi 
konusunda 
yetkililer açık
layıcı bilgi vere
mezken, 
Gemliklilerin bek
lentileri sürüyor. 
Gemlik’in 
Büyükşehir sınır
larına dahil 
edilmesiyle birlik
te halkın büyük 
bölümü Bursa 
Şehirlerarası 
Yolcu Terminali

Gemlik’in Büyükşehir sınırlarına dahil edilmesinden sonra 1 Mayıs 
günü sona eren Otobüs işletmesi sözleşemesi sonrasının ne olacağı 

belli değil. Büyükşehir Belediyesi Gemlikle ilgilenmiyor..

yerine doğrudan 
eski santral 
Garaj'a kadar oto
büslerin gideceği 
yolunda beklen
tiye girmişti. 
Aradan geçen 4 
ay boyunca yeter
li çalışmanın UKM 
Ulaşım Daire 
başkanlığı tarafın

dan yapılamadığı 
öne sürülürken 
üç yıldan bu yana 
Gemlik-Bursa 
arasında yolcu 
taşıyan Özel Halk 
Otobüs firması ile 
sözleşmenin 
devam ettirileceği 
yolunda bilgiler 
alınıyor.

Henüz doğrulan- 
masa bile 
Büyükşehir 
Ulaşım Daire 
Başkanlığı'nın 
daha önce Gemlik 
Belediyesi'nin 
yaptığı anlaş
manın devam 
ettirilmesi ve tali
matı verdiği öğre

nilirken, çalış
maların tamam
lanmasından 
sonra, yeni bir 
ihalenin açılacağı 
belirtiliyor. 
TERMİNAL 
UMUTLARI 
SÖNDÜ 
Gemlik’in 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesiyle 
ulaşım 
hizmetlerine çeki 
düzen geleceği 
düşüncesince 
olan vatandaşlar 
ise sorunun 
çözümlenememe
si üzerine 
Terminal aktar
malı yolculukları
na devam edecek
leri için tedirginlik 
yaşıyorlar.
Halk Otobüsleri 
İşletmeciliğini 
yapan Gemlik 
Minübüsçüler 
Kooperatifi ise ne 

yapacaklarını 
bilemediklerinden 
çaresiz kalmış 
durumda 
bekliyorlar.
Bursa Ulaşım 
Daire 
Başkanlığından 
gerekli açıkla
manın gelmemesi 
nedeniyle, 
araçlarında 
değişiklik 
yapamayan koope 
ratif üyeleri 
araçları için 
yatırım yapa
madıklarını 
söylediler. 
Ulaşımda adeta 
sahipsiz kalan 
Gemlik halkı, 
dertlerini aktara
cak muhatap 
bulamamaktan 
yakmıyorlar. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin ise 
Gemlik’te varlığı 
şimdilik belli 
değil.

Barbaros Balmumcu dede oldu Mertçe ^-OĞLU

Spor yazarımız 
Barbaros Balmumcu 
dede oldu.
Balmumcu’nun oğlu 
İsmail ile gelini 
Yeşer 
Balmumcu’nun 
13 Mayıs 2005 günü 
İstanbul Doğan 
Hastanesinde bir 
erkek çocukları 
dünyaya geldi.

İlk çocukları 
dünyaya gelen 
İsmail ve Yeşer, 
bebeklerine Batuhan 
adını koydular. 
Barbaros Balmumcu 
ailesi ile İsmail ve 
Yeşer, Balmumcu’yu 
kutlarken, 
bebelerinin sağlıklı 
olmalarını 
dileriz.

Yazıklar olsun!
“Türkler ermeni soykırımı yapmışlardır”demek serbest. 
“Türkler ermeni soykırımı yapmamışlardır” derseniz.
Yasak!
Tutukla, yaka paça hapis..
Bunu yapan yıllar yılı tarafsız geçinen, medeni geçinen 
bir devlet!.
Yazıklar olsun!
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50 bin 933 öğrencinin katıldığı Askeri Ûseler Seçme sınavında Körfez Fen Dershanesi öğrencileri aşama sınavını kazanmayı başardılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri Liseler 
Hazırlama Okulları 
Seçme Sınavında 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yılda 
Körfez Fen 
Dershanesinden 
üç öğrenci birinci 
aşama sınavını 
kazanmayı 
başardılar.
Geçtiğimiz yılda 
aynı sınavda 
başarılı öğrenciler 
çıkaran Körfez Fen 
dershanesi, 50 bin 
933 öğrencinin 
katıldığı Askeri 
Liseler Seçme 
sınavında bu yılda 
aynı başarıyı 
göstererek üç 
öğrencisine gele- '• 
eğin askerleri 

olma yolunu açtı. 
Türkiye genelinde

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AK Parti İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, Sakatlar 
Haftası nedeniyle 
ziyaret ettiği 
Özürlüler 
Okulunda çocuk
lara çeşitli 
hediyeler verdi. 
Özürlüler 
Okuluna her

8. sınıf öğrenci
lerinin katıldığı 
Askeri Liseler 
sınavında 100 Yıl 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Onur 
Yüksel, 50.933 
kişinin katıldığı 
KKK sınavında 
68.832 puanla 
1482 sırayı alırken 
HKK sınavında 
44.670 kişi arasın
da aynı puanla 
1446 sırayı alarak 
birinci aşama 
sınavını kazandı. 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Öğrencisi Melih 
Pehlevan ise KKK 
sınavında 50.933 
aday arasında 
70.122 puanla 
1088'inci, DKK 
sınavında 42.695 
kişi arasında 
943'ncü, HKK

zaman gerekli 
desteği verdik
lerini söyleyen 
Yalçın, hafta 
nedeniyle yaptığı 
ziyaretin daha 
anlamlı olduğunu 
belirtti.
Pazartesi günü 
başlayacak Özür
lüler Şenliği için 
gerekli 
ihtiyaçların

sınavında 
44.670 kişi 
arasında 1066'ncı 
sırayı almayı 
başardı.
Hamidiye İlköğre
tim Okulu öğren
cisi Uğur Kaya'da 
KKK sınavında 
50.933 kişi arasın
da 70.288 puanla 
1039'uncu, DKK 
sınavında 42.695 
kişi arasında 
903'üncü ve HKK 
sınavında 44670 
kişi arasında 
1022'nci sırayı 
alarak ikinci

bazılarım 
karşılayan AK 
Parti İlçe Kadın 
Kolları başkanı 
Emine Yalçın, 
Özürlü çocukları 
hiçbir zaman yal
nız bırakmaya
caklarını, her 
zaman maddi 
manevi destek 
vereceklerini 
söyledi. 

aşama sınavlarına 
katılmaya hak 
kazandılar.
Başarılı öğrencik 
Körfez Fen 
Dershanesinde 
düzenlenen

törende, Dershane
Müdürü Hüseyin 

/er ile rehber 
/etmen Çiğdem

Aladağ ile 
Danışma Öğret
meni Sinem

Perçin'den 
hediyelerini 
hediyelerini 
alırken ikinci 
aşama içinde 
başarılı olacak
larını söylediler.
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19 Mayıs aydınlığa ulaşan tarihtir’
Seyfettin Şekersöz
19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
ve Gençlik ve 
Spor Bayramı 
nedeniyle yazılı 
açıklama yapan 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
"Başlangıçları 
sonsuzlaştıran, 
başlangıçları 
unutulmaz yapan, 
başlangıçları 
yücelten, o 
başlangıçlardan 
doğan geleceğin 
aydınlığı,yaratıcıh 
ğı ve süreklil
iğidir. 19 Mayıs 
1919, böyle bir 
başlangıçtır, 
böyle bir ilk 
adımdır" dedi.
19 Mayıs 1919'un 
karanlık dönem
den seçilmiş 
aydınlık bir tarih 
olduğunu 
söyleyen 
Akyürek, 
"Ulusların 
geçmişinde, 
onların yazgısını 

değiştiren, yarın
larını aydınlatan, 
toplumu 
bütünüyle 
kavrayıp köklü bir 
değişmeye, 
gelişmeye, yeni 
bir yapıya, yeni 
bir oluşuma iten 
tarihler vardır.
Böylesine tarihler 
başlangıçta 
kuşkusuz 
koparılmış bir 
takvim yaprağın
dan farksızdır. Bu 
tarihler, eğer bir 
büyük geleceğin, 
bir büyük devrim
in ilk adımı, 
başlangıcı ola
bilmek mutluluğu
na ererse kutsal
laşır, ölümsü
zleşir.
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü olarak, 
19 mayıs 1919'un 
bugünkü 
yıldönümünde 
devleti, 
siyasal partileri, 
sendikaları, 
dernekleri, tüm 
örgütleri yöneten

lerimizle, 
kadınımızla 
erkeğimizle, 
yaşlımızla, 
gencimizle, tüm 
toplumumuzla 
Atatürk'e dön
mek, onun gibi 
düşünmek zorun
dayız" dedi.
19 Mayıs bugün 
kutlanıyor
19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
ve Gençlik ve 
Spor Bayramı 
tüm yurtta olduğu 
gibi İlçemizde de 
düzenlenen tören
lerle kutlanacak. 
Ulu Önder 
Atatürk'ün 
Samsun'a ayak 
basışını 86. yıl 
dönümü olan 
bugün ilk tören 
Atatürk anıtına 
sunulacak çelen- 
kle başlayacak. 
İlçe stadında 
yapılacak kutlama 
etkinliklerinde 
İstiklal Marşının 
ardından günün 
anlamını belirten

konuşmalar 
yapılacak. 
Öğrencilerin hep 
bir ağızdan okuy
acakları Gençlik 
Marşı'nın ardın
dan Gençlik 
Haftası etkinlik
lerinde başarılı 
olan sporcularla 
takımlara ödülleri 
verilecek.
Bayrak ve 
Flamaların 

yapacağı geçit 
töreninin ardın
dan İzci grubu ile 
karate gösterileri 
izlenecek.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
karma grup gös
terisinin ardından 
Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi, 
Anadolu Ticaret 
Meslek ve Ticaret 

Meslek Liselerinin 
Kız grupları gös
teri yapacaklar. 
Anadolu Teknik 
Lise ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi ile İmam 
hatip Lisesi erkek 
gruplarının 
yapacağı gösteri
leri Gemlik Lisesi 
karma grup gös
terisiyle törenler 
sona erecek.

.GS mİ Şehit Cemal M darılı
Seyfettin Şekersöz 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün yap
tığı LGS de-neme 
sınavında ilçe 
bazında Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
başarılı oldular.

Körfez Fen 
Dershanesine 
devam öğrenciler
den Necati Erez 
sınavda birinci 
sırayı alırken aynı 
okuldan Ece Çakır 
ikinci sırayı almayı 
başardı.
İlçe bazında 1318

öğrencinin 
katıldığı Lise Giriş 
sınavı için yapılan 
deneme sınavında 
başarı gösteren 
öğrenciler 
Körfez Fen 
Dershanesinin de 
gururu oldular. 
Dershane Müdürü 
Hüseyin Soyer ile 
Rehber Öğretmen 
Çiğdem Aladağ ve 
Danışma Öğret
meni Sinem 
Perçin ile bir 
araya gelen 
başarılı öğrenciler 
Necati Erez ile Ece 
Çakır, lise giriş 
sınavlarında daha 
büyük başarı ala
caklarını söylediler.

Birinci olan Necati Erez ve ikinci olan Ece Çakır Körfez Fen Dershanesi 
Müdürü Hüseyin Soyer ve danışman öğretmen Sinem Perçin ile birlikte
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AB, Hwi 16 bilgeye iiıml İsrail’den İran’a
AB sürecinde 
tarımda rekabeti 
sağlamak için, 
Türkiye 16 tanm 
havzasına 
bölünecek.
Bölgeler teşvik 
kapsamına alı
nacak.
Türkiye tanmını 
AB ile rekabet ede
bilir hale getire
bilmek için kurulma 
çahşmalan süren 
"Tanm 
Havzalan"nda son 
aşamaya gelindi. 
Türkiye, ürün 
bazında 16 bölgeye 
aynlacak ve bölgel
er Teşvik Yasası 
kapsamına alı
narak, yatırımcılara 
teşvik, yatınm 
yapacaklara hazine 
arazileri verilecek. 
Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı nın çalış
masına göre, 16 
bölgede 10 ayrı 
alanda üretim 
yapılacak. Bu böl
gelerde sığırcılık, 
koyunculuk, tohum
culuk, tarla bitki
leri, polikülterel 
tanm, organik 
tanm, seracılık, 
meyvecilik, fid
ancılık, su ürünleri 
alanlarında üretim 
yapacak işletmeler 
kurulacak. Teşvik 
Yasası kapsamında
ki bu bölgelere de 
tanmsal ve hay
vansal üretim için 
yatınm yapanlar 
teşviklerden yarar
lanacak. Amaç, sek
törün daha fazla 
katma değer 
üretmesi ve tarım
sal havzalara 
yatırım papan 
müteşebbislerin 
önüne açmak. Bu 
havzalarda üretim 
yapanlar Doğrudan 
Gelir Desteği’nden 
(DGD) yüzde 20 
oranında daha fazla

yararlanacak. 
Projeden yararlan
abilecek bölgeler 
şöyle: 
- Kars-Erzurum- 
Muş- Ağn-Van- 
Bingöl-Ardahan- 
Iğdır kapsayan böl
geye Sığırcılık ve 
Koyunculuk 
Havzası 
- Amasya-Samsun- 
Tokat için Sığırcılık 
Havzası 
- Burdur-Afyon- 
Uşak-Denizli için 
Süt ve Et Sığırcılığı 
Havzası
Tekirdag-Edirne- 

Kırklareli için Süt 
Sığırcılığı Havzası 
- Çorum-Çankın, 
Bolu için 
Tavukçuluk Havzası 
- Ankara-Eskişehir, 
Afyon, Konya için 
Tarla Bitkileri ve 
Tohumculuk 
Havzası
Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Mardin 
için Tarla Bitkileri 
ve Tohumculuk 
Havzası 
- Adana, Osmaniye, 
Mersin için Tarla 
Bitkileri ve 
Tohumculuk 
Havzası 
- Sakarya, Düzce 
için Mısır 
Tohumculuğu 
Havzası 
- Antalya, Muğla 
için Seracılık 
Havzası 
- İsparta için 
Meyvecilik Havzası 
- Mersin için 
Meyvecilik Havzası 
- Bursa, Yalova, 
Balıkesir, Manasa 
ve Çanakkale için

Fidancılık, 
Polikültür Tanm 
Havzası
- Sivas, Kayseri,! 
Yozgat, Malatya 
için Sığırcılık ve 
Koyunculuk 
Havzası
- Doğu Anadolu 
Bölgesi için Su 
Ürünleri Havzası 
- Orta Toroslar, İç 
Karadeniz, 
Kapadokya Bölgesi, 
Bozcaada, 
Gökçeada, 
Karaburun, İç 
Anadolu, Doğu 
Anadolu Bölgesi, 
Göller Yöresi için 
Organik Tanm 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 16 ayn 
bölgeye ayırdığı 
havzaların işletme 
türü ve kapasiteleri
ni de belirledi.
Buna göre; sığır
cılık işletmeleri için 
asgari kapasite 500 
baş, süt sığırcılığı 
için 25 baş, sığır 
besiciliği için 50 
baş, ihtisas koyun- 
keçi işletmeleri için 
5 bin baş, koyun- 
keçi işletmeleri için 
bin baş, yem bitkisi 
üretimi 200 dekar, 
ihtisas seracılık 
işletmeleri 100 
dekar, seracılık 
işletmeleri 10 
dekar, serada 
tohumculuk 1 
dekar, açıkta 
tohumculuk 500 
dekar, su ürünleri 
yetiştiriciliği 25 
ton/yıl, organik 
tanm üretimi ise 
100 dekar olarak 
belirlendi.

nükleer uyan
İsrail Dışişleri 
Bakanı Silvan 
Şalom, İran'ın 
nükleer pro
gramının durdu
rulması çağrısın
da bulundu.
Şalom, Almanya 
ve İsrail arasın
da diplomatik 
ilişkilerin kurul
masının 40. yılı 
nedeniyle 
Almanya'nın 
Düsseldorf 
kentinde Dışişleri 
Bakanı Joschka 
Fischer ile bir 
araya geldi.
Şalom görüşme
den sonra yaptığ. 
açıklamada, BM 
Güvenlik 
Konseyi'nin,

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

270 YTL PEŞİN ■ Taksitle 35 YTL Peşin 35 YTL x 9 Taksit
=> BUZDOLABI
«=> AVİZE ÇEŞİTLERİ 

HER MARKA MASA
TELEFONLARI

«=> TELSİZ TELEFONLAR
<=> ELEKTRİK
=> SÜPÜRGELERİ 

FRİTÖZLER

İran'ın nükleer 
programının dur
durulması 
konusunu ele 
alması ve ulus
lararası camianın, 
İran'ın nükleer 
silah geliştirme 

'•baları dünya 
i ıi tehdit oluştur
madan önce hızlı 
şekilde hareket 
etmesi gerektiğini 
söyledi.

UYDU SİSTEMLERİ 

Şalom ayrıca, 
Hizbullah 
örgütünün İsrail'i 
yok etmek iste
diğini ifade 
ederek, daha önce 
Hamas'ı terör 
örgütleri listesine 
alan Avrupa 
ülkelerinin 
Hizbullah'ı da bu 
listeye dahil 
etmelerini istedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TÜM ELEKTR/KL/ EV

TÜM ÜRÜNLERDE <2 
AYA VARAN TAKS/TLE8
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BBHİ

Harman kaya Vilları’nda 
ACÎL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37
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Hafif ticari araçlarda OTV oranı %10
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda, hafif 
ticari araçlarda Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) oranı yüzde 10 
olarak korunurken, 
diğerlerinden motor 
silindir hacmine göre 
yüzde 37 ile yüzde 84 
arasında değişen 
oranlarda ÖTV alın
ması hüküm altına 
alında alındı. 
Komisyon'da "Bazı 
Kamu Alacaklarının 
Tahsil ve Terkinine 
İlişkin Kanun 
Tasarısı"mn 
görüşmeleri sırasın
da verilen bir 
önerge kabul edilerek 
yük taşımada kul
lanılan araçlardan alı
nan ÖTV oranları 
yeniden belirlendi. 
Buna göre, yük taşı
masında kullanılıp 
azami ağırlığı 3.5 
tonu aşmayan ve 
"yolcu taşıma kapa
sitesi", "istiap 
haddi"nin yüzde 
İsının altında olan 
motorlu araçlardan 
(bütün tekerlekleri 
motordan güç alan 
veya alabilenler, 
binek otomobilleri, 
steyşın vagonlar,

yarış arabaları, arazi 
taşıtlan hariç); istiap 
hadleri ve motor 
silindir hacimlerine 
göre alınacak ÖTV 
oranları şöyle:
-İstiap haddi 850 

kilogramı geçmeyip 
motor silindir hacmi 
2000 cm3'ün altında 
olanlar: yüzde 10 
-İstiap haddi 850 kilo
gramı geçip motor
silindir hacmi 2800 

cm3'ün altında olan
lar: %10
-Motor silindir hacmi 
1600 cm3'ü 
geçmeyenler: % 37
-Motor silindir hacmi 

1600 cm3'ü geçen 
fakat 2000 cm3'ü 
geçmeyenler: % 60 
Motor silindir hacmi 
2000 cm3'ü geçenler: 
% 84
Eşya taşımaya mah
sus motorlu taşıtlar 
(Yalnız kayıt ve 
tescile tabi olanlar)

-Azami yüklü kütlesi 
4700 kilogramı 
geçmeyip sürücü 
sırasından başka 
oturma yeri veya 
sürücü sırası dışında 
yanda pencereleri 
olan (kapalı kasalı 
olmayanlardan
motor silindir hacmi 

3200 cm3'ü 
geçmeyenler hariç) 
araçlar için belirlenen 
ÖTV oranları da 
şöyle:
-Motor silindir 

hacmi 3000 cm3'ü 
geçmeyenler: % 10

-Motor silindir 
hacmi 3000 cm3'ü 
geçip 4000 cm3'ü 
geçmeyenler: %52
-Motor silindir hacmi 

4000 cm3'ü geçenler: 
% 75
Kapalı kasalı olup 

istiap haddi 620 kilo
gramın altında olan
lar: % 10

-Diğerleri: % 4

Camiin îiilııtlıjı hin koptu
Bursa'da, bir oto
mobilin camından 
sarkıttığı kolu, 
ağaca takılarak 
omzundan kopan 
12 yaşındaki 
ilköğretim öğren
cisi Maksut Çelik 
için doktorlar 
seferber oldu. 
Yenişehir İlçesi'n- 
deki kazanın 
hemen ardından 
112 Acil Servis 
ekipleri, kopan 
kolu steril bir şek
ilde Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi'ne polis 
eskortuyla yetiştir
di. 10 saatlik bir 
operasyonla küçük 
çocuğun kolu yer
ine dikildi.
İl Jandarma 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
ehliyetsiz olduğu 
öğrenilen sürücü 
Ömür Doğan (21), 
babasına ait 
34CET 94 plakalı 
araca komşusu 
Maksut Çelik1! de 
alarak gezmeye 
çıktı. Doğan'ın kul
landığı otomobil

Subaşı Köyü'nden 
Yenişehir istikame
tine giderken, 
Maksut Çelik'in 
camdan dışarı 
sarkıttığı kolu 
ağaçlara takıldı. 
Omuz hizasından 
kopan kol için, 112 
Acil Servis ekibi 
seferber oldu. Olay 
yerinde bulunan 
kol hemen steril 
bir şekilde 
korunarak 
Maksut Çelik'e ilk 
müdahalesi 
yapıldı.
Zamanla yarışan 
112 Acil Servis 
ekibi, önce bir 
poşete sardıkları 
ardından buzlu 
ortamda sakladık
ları kopan kolu, 
Maksut Çelik ile 
birlikte ambulansa 

aldı. 60 kilometre
lik mesafeyi polis 
eskortuyla yarım 
saatte alan 112 
Acil Servis ekibi, 
Görükle 
Beldesi'ndeki 
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi'ne 
geldi. Bir 
hemşirenin 
kucağında taşıdığı 
kol hemen Plastik 
Cerrahi Ünitesi'ne 
götürüldü. Saat 
21.30'da ameliyata 
giren Prof. Dr. 
Ramazan Kahveci 
Başkanlığımdaki 
.AJjoar Bayraktar, 
Medine Rehimli ve 
Bahar Yılmaz'dan 
oluşan heyet yak
laşık 10 saatlik 
başarılı bir 
operasyonla kopan 
kolu yerine dikti.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI

^2 öENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK .
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

♦ u

II KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ”
Mrk.: Hamidlye Mah. Kumru Sok. No:l 

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA

ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Tel: (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Şahin: Haftalık çalışma 
sureleri değişmeyecek

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
kamu 
görevlilerinin haf
talık çalışma 
süreleri ve tatil 
günleri ile ilgili 
olarak hükümetin

KPSS başvuruları 
sona eriyor

mevcut durumu 
değiştirme 
düşüncesi bulun
madığını bildirdi. 
Şahin, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Mersin Milletvekili 
Saffet Benli'nin 
teklifi üzerine 
kamuoyunun gün
demine gelen 
"kamu 
görevlilerinin haf
talık çalışma 

üreleri ve tatil

günleri" ile ilgili 
konuda açıklama 
yapma gereği 
duyulduğunu 
belirtti.
Şahin, açıkla
masında şunları 
kaydetti:
"Bir milletvekilinin 
herhangi bir konu
da yasa teklifi ver
mesi yasal 
hakkıdır. Ancak 
çalışmaları 
tamamlanmış olan 

'Kamu Personeli 
Kanun Tasarısı'nın 
72. maddesinde 
de düzenlendiği 
gibi hüküme
timizin, haftalık 
çalışma süresinin 
40 saat, cumartesi 
ve pazar gün
lerinin tatil olması 
ile ilgili mevcut 
durumu 
değiştirme 
düşüncesi bulun
mamaktadır." dedi. 

A grubu kadrolar 
ile öğretmen aday
larına yönelik 
yapılacak Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı'nın (KPSS) 
11 Mayıs'ta 
başlayan başvuru 
süresi, dün mesai 
saati bitiminde 
sona erdi.
Sınava, A grubu 
kadrolara girmek 
isteyenler ile öğret
men adayları 
başvurabilecek.A 
grubu kadrolar, 
Başbakanlık, 
bakanlıklar, bun
ların müsteşarlık, 
başkanlık ve 
bağımsız genel 
müdürlük düzeyin
deki bağlı ve ilgiP 
kuruluşları ile t

ortaklıklarındaki 
özel yarışma 
sınavına tabi tutul
mak suretiyle gir
ilen ve belirli bir 
yetiştirme pro
gramı sonrası 
yeterlik sınavına 
tabi tutulan 
mesleklere ilişkin 
kadrolar ile özel

releri ve 
tediyelerin teftiş 

kurullarına ilişkin 

kadroları içeriyor. 
Başvuru işlemleri, 
sınavı gerçek
leştirecek 
ÖSYM'nin ve 
ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
lerinin açacakları 
bürolarca 
yürütülecek.
KPSS, 2-3 Temmuz 
2005 tarihlerinde 4 
oturumda gerçek
leştirilecek.

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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TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
'Kamu Alacakları 
Yasa Tasarısı* 
görüşmelerinde 
yapılan değişiklikle, 
futbol ve basketbol 
birinci liglerinde 
sporcu sözleşmeleri 
vergisini yüzde 
40'tan yüzde 15'e 
indiren önerge 
kabul edildi.
Yine komisyonda 
kabul edilen bir 
başka önergeyle de, 
sporcuların trans
ferlerinde uygu
lanan ve yük olarak 
ifade edilen damga 
vergisinde de 
muafiyet getirildi. 
AK Parti'li mil
letvekillerinin 
verdiği önerge 
doğrultusunda,

Bursaspor
Bursaspor Süper 

Liglerinde 3. lige terfi edecek 
2 takım kaldı.

Bunlardan biri yöremizin 
takımı olan Döktaşspor. İkinci 
takım ise Nilüferspor. Bu 
takımların önünde 4’lü bir 
grup var. Bu gruptan çıkar
larsa 3. Lige çıkarlar.

Nilüferspor’u hiç izleme

Süper Lig
şansım olmadı. Döktaş’ı ise 
penaltılarla 4-2 yendiği 
Okmeydanı maçında izledim. 
Döktaşspor terfi maçlarında 
daha önce seyrettiğim gibi 
oynarsa (İstemeyerek yazıyo
rum) hüsrana uğrarlar.
Duamız Döktaşspor ve 
Nilüferspor’la.

futbol ve basketbol 
ikinci liglerinde 
oynayan sporcu 
ücretlerinden 
yüzde 10, diğer 
sporcu ücret
lerinden de yüzde 5 
vergi alınacak. 
Bu uygulama 
2015 yılına kadar 
devam edecek.
Yine aynı önergeye 
göre, sporcuların 
aldıkları ücretlere 
ilişkin beyanname 
vererek 
vergilendirilmesi

yönteminden 
vazgeçiliyor. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
"Biz üç kuruş 
vergi alacağız 
diye spor kulüpleri
ni zora sokmak 
istemiyoruz. 
İkinci ve üçüncü 
ligde öyle kulüpler 
var ki sporcuların 
paralarını ödeyemiy- 
orlar. Biz, Türk spor 
camiasına destek 
için bu düzenlemeyi 
getirdik" dedi.

Bursa Amatör Birinci Lig
Amatör birinci küme futbol 

maçlarınında sonuna geldik.
1. grupta; İnegöl, ikinci 

olarak Makospor.
2. grupta; Karacabey, ikinci 

olarak 19 Mayıs’ı görüyorum,
3. grupta; Burgaz, ikinci 

olarak Ovaakça. Bu grupta 
bize çok yakın olan Kumla 
(üzülerek yazıyorum) küme 
düştü.

4. grupta; Y.Selim birinci, 
ikinci ise Yıldırım 
Belediyespor. Gemlikspor bsu 
grupta sonradan öğrendikki; 
şampiyonluk ve grup birincil
iği isteyen bir takım değilmiş! 
Sereye iyi bir ekiple şampiyon 
olacaklarmış. Elinizde un var,

şeker var helva yapmasını 
bilmiyorsanız seneye nasıl 
yapacaksınız? Ustayı 
değiştireceksiniz.

5. grupta; Demirtaş, ikinci 
olarak Maliyespor takımları 
Süper Lige çıkmak için 
mücadele edecekler.

Bamahm 2. haftadan sonra 
neler olur? Puan cetvelinde 
büyük değişikliklerin ola
cağını zannetmiyorum.

Birinci grupta Umurspor’un 
bu haftaki maçı alması, 
kümede kalması ihtimalini 
kuvvetlendirdi.

NOT: K.Kumla için 
yazılarımda küme düşer diye 
ikaz etmiştim.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Bir ailenin yanında 
yardımcı olarak 

çalışmak istiyorum.

Sevinecek ve üzülecekler

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30 0.5366575551

BakBÜCafe’de
Köfte ekmek 
denediniz mi!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut)
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş)

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel.(0224)5123î12HanıidiyeMalı.BoraSokakAkbankArahğıGEMLİK

KAYIP
Bursa

Bağkurll 
Müdürlüğünden 
aldığım Bağkur

Karnemi 
kaybettim, 

I I II I İl II II I II Hükümsüzüdür, 
Fatma ARSLAN

Futbol sezonunun 
kapanacağı bu günlerde, 
şampiyon olacak takımlar bir 
tarafta küme deşecek olan 
takımlar diğer tarafta.

Bakalım hangi takımlar 
üzelecek, hangi takımlar 
şampiyonluğunu büyük bir 
şölenle kutlayacak.

Türkiye Süper Lig puan 
durumuna bakıldığın- 
damaçların bitimine üç maç 
kalmasına rağmen en şanslı 
takımın Fenerbahçe olduğunu 
görüyoruz.

Onu ısrarla Galatasaray ve 
üçüncü takım olan 
Trabzonspor izliyor.

İşte bu iki takım arasında 
bir yer değiştirme olabilir. 
Beşiktaş’ı da bu katagoriye 
alırsak ki almamız gerekiyor. 
Bu takımlar arasındaki puar 
farkları 4’er şekilde sıralanıy
or.

Son maçlar neticeyi tayin 
edecektir.

Düşme hattı cadı kazanı

gibi kati olarak düşen 
Akçaabatsebatspor, İstanbul, 
Sakarya, Kayseri, Diyarbakır 
ve Ankaragücü. Bu altı 
takımın aralarındaki puarn 
farkı çok az. Kim özveriyle 
maçlara asılırlarsa o takım 
kümede kalabilir.

Gönül hiç sir takımın küme 
düşmesini istemez o kadar 
masraf emeli ile hep başa 
gidiyor. Zengin insan işini her 
zaman karada görür. İşte 
Fenerbahçe gibi para ve 
transferle bu işi götürüyor.

Akçaabat eldeki imkan bu 
kadar kuvvetli transfer yapa
madıktan sonra, İstanbul 
senelerin takımı türk futbolu
na vermiş olduğu sayısız fut
bolcular var.

İstanulspor’suz Süper 
Ligler renksiz gibi geliyor. 
İstanbul Büyükşehir’in kendi 
bünyesinde İst. Belediyespor 
var. Ismide kendisine yakışıy
or. Bünyesine katabilir.

Q— Zonguldak Karabük Nüfus Müdürlüğünden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Seher KILIÇ
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ŞİİR, KAŞESİ
Celal BAY

Erken yaşta saç 
dökülmesi, hatta 
kellik, sıkça rast
lanan bir durum. 
Üstelik de kişiyi 
psikolojik olarak 
olumsuz etkiliyor. 
Peki merhem, şimşir 
tarak ve limon suyu 
üçlemesini bir 
kenara bırakırsak, 
bu konuda ne 
yapılabilir? İşte 
çözüm!
Saç kaybına bağlı 
olarak, kişide oluşa
bilecek psikolojik 
travmalar ve sosyal 
yaşamdan uzaklaş
ma, saç restorasyon 
cerrahisi ile 
düzeltilebilir.
Başarılı bir "saç 
folikülü mikroim- 
plantasyonu" ile 
kişinin görünümü 
daha iyi hale 
gelirken kendine 
güveni artacak ve 
sosyal ortamlarda 
kurulacak ilişkilerde 
birey kendini daha 

çlü hissedecektir, 
in. anın her iki 
yanında ve ensede 
bulunan ve yaşam 
boyu dökülmeyen 
saç folikülleri 
kullanılmaktadır.

Ensede, her iki 
kulak arası mesafe
den şerit halinde 
çıkarılan saçlı deri 
daha sonra 1,1-2 
veya 2-3 adet saç 
folikülü içerecek 
şekilde mini ve 
mikro greftlere 
ayrılır. Saçsız 
bölgede, daha önce
den özel aletlerle iz 
bırakmayacak şek
ilde açılan mikro 
kütiküler folikül 
yataklarına, hazır
lanan bu mini ve 
mikro greftler steril 
ortamda ve hassas 
bir şekilde implante 
edilir. Foliküler 
mikroimplantasyon- 
da, saçın doğal 
çıkış yönü ve 
açısı göz önünde 
bulundurularak en 
iyi kozmetik sonuç 
elde edilir. Ense böl
gesindeki 

flep donor alanı ise 
estetik bir dikişle 
kapatılarak hemen 
hiç iz bırakılmaz. 
Tüm bu saç 
restorasyonu lokal 
anestezi altında 
acısız ve hasta 
genel anestezi 
almadan 
yapılmaktadır. 
Folikül mikroim- 
plantasyonu son
rasında üçüncü gün 
saçlar yıkanmak
tadır. Bunun için 
özel şampuanlar ve 
losyonlar dok
torunuz tarafından 
reçete edilecektir. 
Restorasyon sonun
da oluşabilecek 
hafif şişlikler için de 
gerekli görülürse 
ilaçlar önerilmekte
dir. Ense bölgesin
deki dikişler ise 
onuncu gün alın
maktadır. Saç folikül 

implantasyonundan 
yaklaşık 4 hafta 
sonra implante 
saçlar dökülmekte 
ve 4-6 ay sonra 
saçlar yavaş yavaş 
uzamaktadır.
Aradaki bu süre saç 
foliküllerinin adap
tasyon ve dinlenme 
sürecidir.
Mikroimplantasyond 
an 2 hafta sonrasına 
dek ağır egzersiz 
yapılması ve 
saçların sık bir 
tarakla taranması 
yasaktır. Ayrıca ilk 
6 hafta saç boyan
ması ve perma türü 
kuaförlük 
hizmetlerinden 
kaçınılmalıdır. 
Modern saç nakli 
cerrahisi rahat ve 
kolaydır, sonuçları 
işe mükemmeldir. 
Ömür boyu devam 
edebilen bir süreç 
olan saç dökülmesi 
erkeklerin çoğunda 
(erkeklik hormon
larından dolayı) 
40-45 yaşına 
kadar oluşur. 
Bu yaştan sonraki 
yaşlanma sürecinde 
kafada bulunan tüm 
saçlar incelir.

Merhaba Gemlik

Yarmadım çıkıp, Jandarmayı geçince 
Hayran hayran bakakaldım 
Bakakalmak da ne kelime
Kelimeler sarıldı dilime
Dil düştü elime
Bunca aradan sonra kağıt, kalem
Sırtı dağ, göğsü deniz
Bir gözü yeşil, bir gözü mavi körfez şehri merhaba!

Yalımızın(!) önü yeşil zeytinlik 
Zeytinliğin altı mavi dumanlık 
Bu günü sisili, yarını aydınlık 
Sahildeki aç martılar merhaba!

Çizgide güneş, suyla kucaklaştı
Som kızıl maviye karıştı
Sevdam yeşil orta yere yerleşti
Öyle kal aşk, doğacak gün merhaba!

Bahçeden ayrık yolunup
Serpildi eski bir şehrin dar sokağına ve yüründü
Şimdi Yeşil Gözlüm ile
Manastır ’da,denize sıfır batkındayız, teke tek Z 
Masada çay dolu demlik
Bereketli zeytinliğine
Tok denizine
Umut yüklü güneşine merhaba Gemlik!

Yazan : Zebercet COŞKUN

- Aşağısı ağır!.. İşte görüyonuz, mal 
dolu!..

Samanların üstünde yarı yarıya su dolu 
kovalar var. Burnunu suya daldırmış ala
calı inek usulca kaldırıyor başını, bön bön 
bakıyor çevreye. Duvarın dibindekiti arpa 
çuvalının bir yanından bir küçük sıçan fır
lıyor gelenlerin üstüne doğru, sonra karan
lıklara karışıyor... Ayak altında incecik 
sesler... Lamba ağırın içinde dolanıyor... Ak 
bir koyun kocaman açılmış sarı gözleri 
parlıyor, sönüyor. Didik, didik, ediliyor 
samanlar. Koyun, kuzu, at, eşek, ne varsa 
yerinden oynuyor. Yok... Kimseler yok...

Yukarıda üç oda .. Üç odanın da üçü de 
şergili. Yerlerde halılar, duvarlarda kilimler, 
konsol üstlerinde gümüş şamdanlar. 
Penncere önünde bir boydan, bir boya ak 
örtülü sekiler. Seki altları, dolap içleri... 
Sandık, sepet ne varsa ortalara döküldüo. 
Yok... Kimseler yok...

-Giyin!..
-Kumandanın emri... Haçin’e götüre

ceğiz sizi!..
- Çoluk çocuğunu da giydir!..
Ses etmedi Makbule hanım.

Yataklarından çıkan tombul yüzlü iki 

oğlanın üstlerinde birer hırka aldı. 
Jandarmaları görünce çığrışmaya 
başladılar... Büyük oğlan susuyor. 
Anasının gölgesi olmuş, eğilince eğiliyor, 
doğrulunca doğruluyor...

Makbule hanım çocukları Rumlu’ya dek 
yürüdüleer. Rumlu karakolunda bir at 
becerdiler altlarına. Küçük oğlanları 
küfelere koydular, büyük oğlan atın kıçına, 
anasının ardına. Bir titreme almıştı 
Makbule hinimi şimdi. Çeneleri titriyor, 
oysa ilk önce donup kaldıydı. 
Anlayamamıştı ne olduğunu. Şimdi tüm 
bedeni titriyor. Çocuklar gecenien ayazın
da üşüyorlar, hapşırıyorlar.

- Bir ağacın dibinde dinlensek!..
- Bir sahatliğine!..
- Bırak yahu!.. Karı kumandanhlıkta bir 

bir anlatır!..
Makbule hanım içinden dualar okuyor... 

Gecenin ayazında dört gavurun ortasında, 
bir başına... Alnının kara yazısı bu da bes
belli... Çenelerinin titremesinden 
dudakalrından ses çıkmıyor. Büyük oğlan 
atın kıçında, kollarını beline dolamış 
anasının. Titriyor o da... Yüzünü Makbule 
hanımın sıırtına yapıştırmış... Şaşktınîiktan 
ona hırka ne alamamışlar. Küçükler 
küfenin içinde yeni baştan uykuya geçtiler.

Rumlu ve Karsavuran dağlık köylerdir. 
Çatak deresinin batı yakasına düşerler. 
Haçinden Höketçe’ye çıkan dar bir tahta 
köprü ile geçilir Çatak deresi. Sonra, dik 
bayırlar, dağ yolları... İki yanı parmaklıklı 

tahta köprüye vardı-klarında gece güne 
kavuşmuştu uçtan uca... Akla karanın 
seçildiği vakit... Tahta köprü zangırdıyor, 
parmaklıklar yer yer 
kırılmış..."Göçüvereyidik!..
Gömülüvereydiik sulara!.. Bir eksik etek!.. 
Dağların başında!. Jandarmalardan!.. Hem 
de ermeni gavuru! Aboov!. Irz, namus!. 
Galan Tanrı koruya!.. Atılıvermeli mi 
sulara? Gömülüvvermeli mi köpüklere? 
Can tatlı basıyir işte... Çokmadık can umut 
olurmuş... Galan köyü, kendi koyup 
gööçmeli!. Bu irezillik yedi sülaleye yeter!.. 
El içine çıkmaya yüz, surat ister!.. 
Demiştim herife zamanında!. Bilmiş gibi!. 
Ne diyene gidersin elin gavurunun, hele 
manastırının bahçesine? Ne diye? İki 
gümüş tabak, iki gümüş şamdan!.. İşte gör 
tabağını, şamdanını! Gör hayrını işte!.. Bu 
gidişin bir de gelişi olur, oemiştim... Kilimi 
bataydı yerin dibine, keçesi bataaydı!.. 
Demiştim!.. Hep bilmiştim!..’’

Amerikan mektebi göründü. Mayaların 
üstünde ak boyalı, kocaman ahşap bir 
yapı, ulu çınarların ortasında. Aşağısında j 
ve biraz güneyinde Kale kilisesi vardır. 
Kale kilisesinin at taş duvarları Haçin’i 
tepeden çevreler. Evler kalenin altından 
başlar Set set öner aşağı hükümet mey- 1 
danının oralara dek. Güneyinde biter evler. 
Bostanlık çayı boyunca doğuya doğru uza* 
yan inçe dağ yolu yukarı dağlık köylere 
varır ve oralarda biter. Daağlar geçitk ver- ‘ 
mez oralardan ötelere. DEVAMI VAR..
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^Hafızanızı kuvvetlendirin
Stres altında 
çalışan herkesin 

ı zaman zaman 
unutkanlık 
yaşadığını belirten 
uzmanlar, hafızanın 
basit alıştırmalarla 
güçlendirildiğini 
ifade ediyor. 
Uzmanlar, aşağıda
ki 10 değişik alıştır
manın, çeşitli 
zamanlarda ve 
çeşitli ortamlarda 
uygulanabileceğini, 
düzenli yapıldığın
da ise çok güzel 
sonuçlar alınabile
ceğini belirtiyor. 
Ters el alıştırması: 
Sağ elinizi kullanıy
orsanız, biraz da 
sol elinizi çalıştır
maya başlayın. 
Saçlarınızı sol elini
zle tarayın veya 
çayınızı kaşıkla 
alışık olduğunuz

Sİnemasma 0 ŞİMDİ MAHKUM ■ HERO
BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

. ATLAS 
SINEMAS 'NDA 

BU HAFTA

yönün tersine 
karıştırın. Kalemi 
ters elinizle tutun. 
Biraz üreticiliğinizi 
kullanın ve daha 
neleri tersten yapa
bileceğinizi bulun. 
Tabii bulduklarınızı 
da hemen deneyin. 
Sonuç olarak, rutin 
alışkanlıklarınızı 
kırar ve beyninizin 
kullanmadığınız 
diğer yarısını da 
harekete geçirmiş 
olursunuz.
Çocuk oyunu 
alıştırması: İşe veya 

0 ŞİMDİ MAHKUM ■ YOLDA
Rez, Tel: 512 03 46

alışverişe giderken, 
tıpkı bir çocuk gibi 
merak içinde bütün 
duyularınızı 
harekete geçirin. 
Bakın, dokunun, 
dinleyin, koklayın. 
Çiçek açan ağacın 
kokusunu keşfetm
eye çalışın. Fırında 
satılan taze ekmek
lerin kokularını 
algılamaya çalışın. 
Yürüdüğünüz zemi
nin özelliklerini 
hissedin. Caddede 
duyduğunuz sesleri 
ayrıştırın.

Yanınızdan geçen 
insanların tek tek 
konuşmalarını din
leyin. Evinizde göz
lerinizi kapatarak 
bir yerlere ulaş
maya çalışın. 
Kısacası, duyu
larınızı alışık 
olmadığınız tarzda 
kullanın. Bu şekilde 
çok ender yap
tığınız bağlantıları 
canlandırır, 
beyninizin kapa
sitesini arttırırsınız. 
Eğer bu yaptık
larınızdan zevk alır 
ve insan veya olay
ları detaylı algıla
mayı sürdürürseniz, 
hafızanız her zaman 
canlı kalmaya 
devam eder. Duyu 
organlarınızın ne 
kadar fazlasını kul
lanırsanız, unutmak 
istemedikleriniz o 
kadar sağlam kalır. 
Harf alıştırması: 
Elinize bir gazete 
ve bir fosforlu 
kalem alın. Sırasıyla 
paragrafları okuyun 
ve çift yazılmış 
harflerin üzerini 
çizin. Örneğin, çift t 
ve m'lerin üzerini 
işaretleyin. Bir son
raki aşamada, 
kelime içinde bird
en fazla geçen 
harflerin üzerini

çizin. Alıştırmayı 
yaparken, 
kelimelerin 
üzerinde fazla 
düşünmeyin ve 
hemen işaretleyin. 
Böylelikle kon
santrasyon 
gücünüzün ne 
kadar uyarıldığını 
hemen hissede
ceksiniz. Başarılı 
olma isteğiniz ve 
aldığınız zevk zih
nin canlanmasını 
arttırır.
Polisiye alıştırması: 
"Dün akşam şu 
saatte ne yaptım, 
neredeydim, iki 
saat önce ne yap
tım?" gibi, genellik
le polisiye roman
larında veya film
lerinde sorulan 
soruları kendinize 
yöneltin. Ve tabii 
cevaplamayı da 
unutmayın. Bu 
alıştırma sonucun
da yaptıklarınıza 
karşı dikkatinizi 
geliştirebilirsiniz.
Ayrıca kısa 
hafızanızı da 
harekete geçirmiş 
olursunuz.

Yürüyüş alıştır
ması: Asker 
yürüyüşü gibi 
olduğunuz yerde 
hareket edin. Sol 

bacağınızı her 
kaldırdığınızda, 
önce sağ elinizle, 
sonra sol elinizle 
dizinize dokunun. 
Bu esnada o kadar 
esnek hareket edin 
ki, bacağınızı 
indirirken, kolunuz 
başınızın üzerine 
gelecek kadar yük
selmeli. Bu hareket
leri birkaç kez 
tekrarlayın. Bunu 
yaparken sadece 
kan dolaşımınız 
hızlanmaz, aynı 
zamanda koordi
nasyon yeteneğiniz 
de artar. Böyle 
çaprazlama 
hareketlerle 
beyninizin her iki 
tarafını kullanmış 
olursunuz.
Ressam alıştırması: 
Burnunuzun ucun
da bir fırça 
olduğunu hayal 
edin. Bununla 
havaya en 
sevdiğiniz renkte 
yatay bir sekiz 
çizin. Bu hareketi 
gevşek ve dengeli 
yapın. Kendinizi 
Leonardo da Vinci 
veya sevdiğiniz bir 
başka ressamın 
yerine koyun. Bu 
çizim hareketleri, 
yorgun zihninizi 
hemen canlandırır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım 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
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

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
Kanberoötu-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 J5 50

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
YeniLikltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

19 MAYIS PERŞEMBE 
BAYER ECZANESİ

İstiklal Cad. No: 14

TEL: 513 0143

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 2134 

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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■■'iUNLUK SİYASİ GAZETE

İnegöl'de sahte m alarmı ttjlı'to hükümete m wı
İnegöl'de kendisini 
Dinar Cumhuriyet 
Savcısı olarak tanı
tan şahıs, bir döviz 
bürosunun sahibi
ni dolandırdı.
İlçedeki okullara 
yardım yapacağını 
söyleyen şahıs, 
döviz bürosunun 
sahibinden 6 bin 
avro aldıktan sonra 
kayıplara karıştı. 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
ilginç dolandırıcılık 
olayı bugün sabah 
saatlerinde mey
dana geldi. Mizam 
Döviz Şirketi'ne 
gelen ve işyeri 
sahibi Haşan 
Tüfenk'e kendisini 
Afyon Dinar 
Cumhuriyet 
Savcısı Ali Topuz 
olarak tanıtan

ahıs, İnegöl'de 
yaşayan bir 
akrabasından 
kalan mirasla 

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA...

Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri

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

______ Katalog basımı_____
30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

okullara 13 bilgisa
yar bağışlaya
cağını söyledi. 
Kendisini İnegöl 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Adem 
Yazar'ın gön
derdiğini ve mirası
na düşen payı 
çekebilmek için 
Vakıfbank İnegöl 
Şubesi'ndeki 
hesabına para 
yatırması gerektiği
ni söyleyen şahıs, 
Haşan Tüfenk'i 
ikna etmeyi s 
başardı. Tüfenk ve 
iyi giyimli kimliği 
belirlenemeyen 
şahıs, daha sonra 
banka şubesinin 
yolunu tuttu. 
Şubeye girdikten 
sonra da para dolu 
poşeti eline alan 
dolandırıcı, 
Tüfenk'in bankanın 
üst katına çık
masını fırsat bil
erek, 6 bin avro ile 
birlikte kayıplara

karıştı.
Sözde savcının 
esrarengiz bir şek
ilde ortadan kay
bolması üzerine 
durumdan şüphe
lenen Haşan 
Tüfenk, hemen işy
erine gidip savcı 
Adem Yazar'ı tele
fonla aradığında da 
dolandırıldığını 
anladı. Bunun 
üzerine Başsavcı 
Adem Yazar, İnegöl 
Emniyet Müdürü 
Nusret Kızıltaş'ı 
arayarak, kendi 
adını kullanan 
sahte savcının 
bulunması tali
matını verdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis 
ekipleri, Haşan 
Tüfenk'in ifadesine 
başvurdu ve döviz 
bürosundaki kam
era görüntülerine 
incelemeye aldı 
BHA

Ahmet Erdönmez 
ve BURSA 
Hakimiyet yazarı 
Raif 
Kaplanoğlu'nun 
kolleksiyonundan 
oluşan "1869-1928 
Bursa Gazeteleri 
Sergisi" Kent 
Müzesi'nde izlen
ime açıldı. 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Gazeteciler 
Cemiyeti'nin orga
nizasyonuyla 
gerçekleştirilen 
sergi açılışı 
nedeniyle düzenle
nen törende bir 
konuşma yapan 
BGC Başkanı Nuri 
Kolaylı, yeni 
TCK'nın basın 
özgürlüğünü 
büyük ölçüde kısıt
layacağını ifade 
etti. Kolaylı, bir 
ülkede özgürlüğün 
varlığından bahset 
mek için o ülkede 
öncelikle basın 
özgürlüğünün 
gerçek anlamda 
tesis edilmesi gerek
tiğinin altını çizdi. 
Çağdaş, gelişmiş ve 
demokratik ülkel
erde basın özgür
lüğünün olmazsa 
olmazlardan biri 
olduğunu vurgu
layan Başkan 
Kolaylı, "Ayrıca kent 
ve ülke yaşamında
ki, kültüründeki 
gelişimi, tarafsız ve 
eleştirisel gözle 
gelecek nesillere 
aktaran da yine 
gazetecilerdir.
Basına sınırsız 
özgürlük getirmek 
istemiyoruz. Aksine 
kişilik haklarına, 
cevap ve düzeltme 
haklarına saygılı 
vatanın bölünmez 
bütünlüğünü 
koruyucu bir 
yasanın çıkması 
gerekiyor" dedi. 
Yeni TCK değişiklik 
için halen vakit 
olduğunu ve bu iste
diği son kez dil
lendirdiklerini ifade 
eden Nuri Kolaylı, 
hükümetin sağduyu

ile hareket ederek 
gerekli düzen
lemeleri 1 Haziran’a 
kadar yapmasını 
istedi.
Türkiye'nin "Küçük 
Babıalisi" olan 
kentin 1869 yılında 
Hüdavendigar 
Gazetesi'nin yayın
lanmasıyla yerel 
basınla tanıştığını 
hatırlatan Kolaylı, 
Bursa basınının 136 
yıllık köklü tarihinde 
hızlı bir gelişme gös
terdiğini kaydetti. 
Bugün Bursa'nın 4 
günlük, 8'i aylık, 11 
dergi, 3 televizyon 
kanalı ve 30'u aşkın 
radyosuyla güçlü bir 
yerel basına sahip 
olduğunu ifade eden 
Başkan Kolaylı, 
geçmişin izlerini 
taşıyan gazetelerin 
eski nüshalarının 
azlığından yakındı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'de Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı'nın TCK 
konusundaki 
endişelerini haklı 
bulduğunu söyledi. .

Bursa'nın kültürel 
mirasının korunması 
ve gelecek nesillerle 
aktarılmasının da 
önemine değinen 
Şahin, bu amaçla, ] 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
kentin sahip olduğu 
birikimi gözler 
önüne sermek adına 
yapılacak bütün 
çalışmalara destek i 
vermeye hazır 
olduğunu vurguladı. 
Türkiye'nin en güçlü 
yerel medyasına 
sahip olan ve 
"Küçük Babıâli" 
olarak bilinen 
Bursa'da basılan 
Osmanlıca Gazeteler 
Sergisi ve Adilcan 
ve Nursan Sanat 
Atölyesi tarafından 
hazırlanan 
Anadolu'dan 
Bursa'ya Seramik 
Sergisi'ni izlenimine 
sunmaktan dolayı 
çok mutlu olduk
larını ifade eden 
Şahin, Raif 
Kaplanoğlu ve 
Ahmet Erdönmez'e J
teşekkür 
etti.



Ticaret ve Sanayi Gazi Hköğretirr^OÎâjîufbİkİörcüîer^Borîısâr^Lojistik*ir^testeği ile yurt dışında Gemlik’i temsil edecekler

■ Halk Oyunları ekibi Makedonya yolunda
20-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Çocuk Festivali'ne katılacak olan TSO Gazi İlköğretim Okulu Halk Oyunları 
Topluluğu dün Makedonya'ya gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen’in kafile başkanlığını yaptığı ekip, Üsküp’te 
gösteriler düzenleyecek. Gezinin sponsorluğunu Bosusan Lojistik A.Ş üstlendi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Atatürk Stadında yapılan gösteriler ilgi ile izlendi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 86. yıldönümü ilçe stadın
da yapılan törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Törenlerde gençlik haftası 
nedeniyle yapılan karşılaşmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları veri 
lirken, kızlı ve erkekli grupların ortak gösterileri ile son buldu. Hab. 3 ve 12’de

19 Mayıs
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor 

Bayramının 86. yıldönümü törenleri dün 
coşkuyla kutlandı.

Halkın beğenisini kazanan ulusal bayramlar
dan biridir 19 Mayıs Bayramı..

Toprakları emperyalist uluslarca işgal 
edilmiş bir ulusun kurtuluşu için Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının Anadolu’ya ayak 
bastığı gündür 19 Mayıs 1919

O gün başlayan kuşatmanın zincirleri, 19 
Mayıs 1919 günü başlayan kıvılcım ile kırıldı.

Dünün enperyalisleri, bugün dünyada farklı 
kuşatmalar içindeler..

Globalleşme adı altında, ulusların ekonomi
leri bir yandan çökertilirken, bir yandan da 
Büyük Ortadoğu Projeleriyle mazlum ulusların 
toprakları yine işgal ediliyor.

Dün, OsmanlI’ya karşı İngiliz ve Fransız 
himayeciliğini isteyen Irak halkı, bugün İngiliz 
ve Amerikalıların işgali altında İnim inim inli 
yorlar.

Emperyamizmin amacı tektir.
Sömürmek..
işgal ettikleri ulusların yeraltı ve yerüstü 

zenginliklerini sömürmek..
Bunu yaparken demokrasi adına yaptıklarını 

söylüyorlar..
Dün olduğu gibi bugün de kendilerine yakın 

işbirlikçiler buluyorlar.
Bu nedenle büyük kurtarıcı ülkenin geleceği

ni ve Cumhuriyeti, büyüklere değil, gençliğe 
emanet etti.

Ne yazık ki gençlik, cumhuriyetimizin nasıl 
kazanıldığını pek bilmiyor.

Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyeti koru 
yacak gençlerin günümüz dünyasında olup 
bitenleri daha iyi anlaması gerikiyor.

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

Beş milyona sucuk...!
Bir zamandır televizyonlar ve gazeteler bilhassa gıda 

maddeleri üzerine yapılan sahtekarlıkları ve pis imalatları 
sayfa sayfa ilan edip ,dünyaya duyuruyorlar.

Bunlara bakınca yediğimiz - içtiğimiz - kullandığımız 
herşey sahte ve pis. Yani tüm üretim - tüketim , alım - satım 
çarkı sahtecilik - pislik - kaçakçılık - hırsızlık üzerine dönüyor- 
muş gibi anlatılıyor.

Biraz abartılıyor gibi geliyor bana...!
Bu kadarı da fazla..
Televizyonlar, bazı gazeteler bangır bangır duyuruyor 

bütün dünyaya.
Almanya 'da , Avurtralya 'da kısaca yurt dışında ki vatan

daşlarımız kim bilir üzüntü içinde bu haberleri izliyorlardır...
Şimdi; bu büyük ifşaat - itiraf ve kendi kendimizi suçla

manın ardından ihraç mallarımız Avrupa 'dan -Amerika 'dan 
inşallah kovulmaz...

Böylesine kendi bindiği dalı kesen bir toplum 
görülmemiştir..

Bazen böbürleniriz " Biz şuyuz ,buyuz " diye ,ama en çok 
kendimizi suçlamaya çanak tutarız.

Tabii bu yanlış oyunu bir kısım medya oynuyor. 
Sansasyon haber vermeye meraklı kuruluşlara soruyorum .?

İnsaf ediniz ; işçimizin el emeği - göz nuruyla ürettiği her 
çeşit mal hileliymiş diyorlar. Peki bu yıl ihracatımız 70 milyar 
dolar nasıl oluyor?

Böyle kötü reklam yapılırsa yabancı alıcılar yarın sabah 
kapımıza dayanıp .mallarınızı almıyoruz derlerse nasıl savu
nacağız?

Sizin kuruluşlarınız araştırma yapmış , TV’leriniz - 
gazeteleriniz bütün dünyaya ilan ediyorlar, ben bu kötü mal
ları niye alayım demezler mi.?

Ankara Ticaret Odası araştırmalarını "Sahte Türkiye "adlı 
i kitapta toplamış.

"Kırmızı bibere (kiremit tozu) -zeytinyağına (kanula -fındık - 
I ayçiçeği yağı) katıldığı, bulgurun - artık etlerin sucuk - sosis 

ı gibi yiyeceklere karıştırıldığı, helvanın içine susam yerine 
ı ucuz şeyler, süte su, peynire patates ve daha aklınıza ne 

gelirse herşeye her şey karıştırıldığını hepimiz biliyoruz.
Biliyoruz biliyoruz da bunları bangır bangır ilan etmek 

i niye?
Siz bakmayın yabancıların tafrasına, cafcaflarına...!
Avrupa Birliği ülkelerinde de öyle pislikler oluyor ki

i I ,adamların kameraları " mallarımız pis -hileli " diye ilan 
etmiyor..

Sahtekar firma zaman zaman yakalanıyor, para cezasını 
alıyor veya kapatılıyor. O kadar...Duyurulmuyor.

Aslında bizde çok olması kayıt dışı ekonominin ürünleridir.
Milyarlarca vergide kaçıyor bu şekilde.
Ankara Ticaret Odası ve benzeri kuruluşlar bu kaçağı önle

mek için çalışsalar daha iyi olmaz mı?
Bu kitapları okuyunca bu ülkeyi bırakıp başka ülkeye mi 

göç edelim?
Burası bizim öz vatanımız... Şöyle böyle burada yaşıy

oruz...
Allah insana akıl vermiş .güvendiğimiz firma ve yerlerden 

alış veriş yaparsak biraz da gözümüzü açarsak , şüpheli ürün- 
I leri almazsak .zaten bunlar kendiliğinden

yok olurlar... Etin kilosu 10-12 milyon iken sen srucuğu 5
I milyondan satıyorsan

muhakkak bie sahtekarlık - pislik yapıyorsun.
Sen vatandaşım bunu düşün alma bu hileli sucuğu...!
Bütün sahtekarlıkların önlemenin en iyi yolu herhalde yeni 

denetim organizasyonlar kurmak olacaktır.
Lafla değil işle, kuruluşlarla -yasa ile oto kontrolile kısaca 

akıl ile hilekarların üzerine gidersek oda kaçacak delik arar . 
YOK olur, gider.

anne,baba, eş, 
abla, 
ağabey,gelin,damat 
, kayınvalide, 
kayınpeder gibi 
statülerin taşındığı 
günümüzde bu 
statülerin kişilere 
ne gibi avantaj ve 
haklar kazandır
madır" sorularına 
açıklamalı bilgiler 
verecek.
Saadet partisi 
Hanımlar
Komisyonu Kültür- 
Sanat Masası'ndan 
yapılan açıklama
da, "Model alınan 
toplumların, bize 
ve bilhassa genç
lerimize etkileri ne 
boyuttadır? Adi 
suçlardaki artış, 
intihar, uyuşturucu 
ve alkolün giderek 
yaygınlaşması, 
toplumsal huzuru 
tehdit etmektedir. 
Peki bunun için 
bize düşen 
görevler nelerdir? 
Devletin yetkili 
kurumlan yada

sivil toplum örgüt
leri , ülkemizdeki 
aile kurumunun 
profili, sorunları ve 
sağlığı ile ilgili 
yeterince araştırma 
ve çalışma yap
makta mıdır?
İşte bütün bu soru
lara 23 Mayıs 2005 
Pazartesi günü 
akşamı saat 20.30 
da Belediye Kültür { 
Merkezinde 
düzenleyeceğimiz 
Yazar ve TV 
Programcısı Dr. 
Senai Demirci'nin 
konuşmacı olarak 
katılacağı "Aile 
Okulu" konulu kon- 
feransımıza tüm 
Gemlik halkını bek
liyoruz" denildi.

Aile konulu 
konferans 
yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

TV Programcısı ve 
Yazar Dr. Senai 
Demirci Saadet 
Partisi İlçe Teşkilatı 
Hanımlar 
Komisyonu Kültür- 
Sanat Masası'nın 
daveti üzerine kon
ferans vermek 
üzere Gemlik'e 
gelecek. 
"Çocuğumla Her 
Güne Bir dua" 
kitabıyla, "Esma 
99" kasedi ile ve 
"Kahve Bahane" 
TV Programıyla 
yakından tanınan 
Dr. Senai Demirci, 
"Aile Okulu" konu
lu konferansı ile 23 
Mayıs Pazartesi 
günü Belediye 
Kültür Merkezinde 
Konferans verecek. 
Saat 20.30 da 
başlayacak konfer
ansa konuşmacı 
olarak katılacak 
olan Dr. Senai 
Demirci, aile 
içerisinde "evlat,

BURSA HAKİMİYET VE KENT I 
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@hotmall.com
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19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Atatürk Stadında yapılan gösteriler ilgi ile izlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 86. yıldönümü ilçe stadında 
yapılan törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı. Törenlerde gençlik haftası nedeniyle 
yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları verilirken, kızlı ve 
erkekli grupların ortak gösterileri ile son buldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma 
ve Gençlik ve 
Spor Bayramı 
dün düzenlenen 
törenlerle kut
landı.
Günün ilk töreni 
Atatürk Anıtında 
çelenk sunma ile 
başladı. Törene 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün, Uludağ 
Üniversitesi 
Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdürrahim 
Korukçu ile 
siyasi parti tem
silcileri ve öğren
ciler katıldı.
İlçe stadında 
yapılan kutlama 

^nıtı’hın Önünde yapılan törende; ' 
enk kpnyjup, saygıduruşunda^bulûnlıldu.^

törenleri İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet 
Ercümen'in 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşması ile 
başladı.
Gençlik adına 
Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesinden bir 
öğrencinin yap
tığı konuşmanın 
ardından 
gençliğin Ata'ya 
cevabı okundu. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
beraberinde 
Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan 
ve Belediye 
Başkanı ile birlik
te Türk Ulusu ve 
Cumhurbaşkanı 
adına okullar ile 
vatandaşların 
bayramını kutladı. 
Gençlerin hep bir 
ağızdan söylediği

[ili îiliîiî i|iiii i|îiiii|i iiîîlî !•

Gençlik Marşı'nın 
ardından 
İl ve İlçe 
genelinde yapılan 
çeşitli sportif 
faaliyetlerde 
derece alan 
sporcu ve okul 
takımlarına kupa 
ve madalyaları 
verildi.

Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay 
Albay Selami 
Saruhan ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
başarılı takım ve 
sporcular ödül
lerini alırken 
Gençlik Haftası 
etkinliklerinde 
üstün gayret 
gösteren teknik 
komite de 
plaket ile ödül
lendirildiler. 
Bayrak ve fla
malar ile 
okulların geçit 
töreninin ardın
dan öğrencilerin 
toplu gösterileri 

stadı dolduran 
vatandaşlar 
tarafından beğeni 
ile izlendi.
Gemlik Lisesi 
Ergin İzci 
grubunun hazır
ladığı Bayrağın 
Doğuşu alkışlar 
arasında can

Mertçe *'™OĞLU
Süngü

25 Fransız milletvekili yayınladıkları bir bildiride 
"Minareler süngümüz diyenleri nasıl Avrupa 
Birliğine alırız” demişler.
Onların istediği'Süngüsü düşük bir toplum’ 
Süngüsü düşük, olmayalım....

landırıldı.
Kız ve Erkek 
öğrenci 
gruplarının ortak 
gösterileri ile 
devam eden 19 
Mayıs etkinlikleri 
Gemlik Lisesinin 
karma gösterisi 
ile son buldu.
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Ş emanetin lıiiyük fiilili
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
19 Mayıs'ın 
Büyük Önder 
Atatürk'ün 
mukaddes 
vatanımızın 
bölünmez bütün
lüğü yolunda kur
tuluş mücadelesi
ni başlattığı gün 
olduğunu 
söyleyen Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu, 
"Bu kutlu 
yürüyüşün ardın
dan kurulan 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletini büyük 
önder gençlere 
emanet etmiştir" 
dedi.
Ancak kültürel 
yozlaşmaya bir 
çok konuda 
çanak tutulduğu
na dikkat çeken 
Durdu, "Gayri 
ciddi eğitim siste
mi, ergenlik döne
mindeki gençlerin 
problemlerini 
anlamakta yeter
siz kalan aileler 
sosyal 
aktivitelerin yeter
sizliği, işsizlik 
gibi sebeplerle 
sahipsiz kalan 
gençlik köşe 
başlarında alkol, 
uyuşturucu ve 
sigara batağına

r BURSA HAKİMİYET 1
I VE KENT । 
| GAZETELERİNE | 
■ İLAN ve REKLAM ALINIR . 
. KÖRFEZ REKLAM , 
1 TEL : (0.224) 513 96 83 1

saplanmaktadır." 
diye konuştu. 
Gençliğin sağlıklı 
bir yapıya kavuş
turulması, 
ihtiyaçlarının 
karşılanması, 
sorunlarının 
çözülmesi için 
tüm kurum ve 
kuruluşlara büyük 
görevler 
düştüğünü hatır
latan Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu, 
bu noktada 
gençliğe hizmet 
götüren tüm 
kurum ve kuru
luşların daha 
gerçekçi çalışma 
içine girmeleri 
gerektiğini savun

du.
Alparslan 
Türkeş'in 
"Türklük gurur ve 
şuuru, İslam 
ahlak ve fazileti" 
ilkesi ile birer 
eğitim yuvası 
haline getirdiği 
Ülkü Ocaklarının 
üzerine düşen 
görevi yerine 
getirmekte kararlı 
olduğunu ifade 
eden Durdu, 
"Kafasıyla ilmi, 
kalbiyle ahlakı, 
kollarıyla bilgisa
yarı kavrayan 
Türk Gençliği! 
Emanetine sahip 
ol ki, kutlu bayra
mlar senin olsun" 
şeklinde konuştu.

Bursa'da Özcan Deniz
konserinde olaylar çıktı
AK Parti'nin 
Bursa'da düzen
lediği ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katıldığı 4. 
geleneksel gençlik 
şöleni sonrasında 
izleyenlerinin 
karşısına çıkan 
Özcan Deniz'in 
konserinde olaylar 
çıktı. Sanatçıya 
sarılmak isteyen 
gençler ile 
güvenlik arasında 
çıkan olaylarda, 
birçok kişi 
birbirine girdi. 
Atatürk Stadı'ndaki 
konserler, Uğur 
Işılak ve Funda 
Arar'ın sahneye 
çıkmasıyla

îıiiî üîB !'i njir j'if feil

İlköğretim okulları 
ve liseler arası 
güreş seçmeleri 
bugün yapılacak. 
İlçe Kaymakam’ı 
Mehmet Baygül 
tarafından yapılan 
açıklamada Atatürk 
Stadyumunda 
saat:14.oo’de 
yapılacak olan kara

başladı. Gecenin 
sonunda konser 
veren Özcan Deniz, 
binlerce kişiye 
seslendi. Ancak 
sanatçıya sarılmak 
için güvenlik çem
berini aşan 
sanatçının hayran
ları, sahnenin 
yanında bulunan 
güvenlik görevlileri 
tarafından engel
lendi. Kendilerinin 

kuşak güreş 
seçmeleri için tüm 
Gemlik halkı davet 
edildi.
İlçemizde ilk kez 
ilköğretim okulları 
ve liseler arasında 
ilk kez İlçe 
Stadyumu’nda 
halka açık şeçilde 
yapılıyor. 

engellenmesine 
sinirlenen 
sanatçının fanatik 
hayranları, güvenlik 
görevlilerine 
saldırdı. Olaylara 
Çevik Kuvvet 
ekipleri büyümeden 
müdahale ederken, 
konser sonrasında 
sanatçı, hayran
larının arasından 
zorlukla uzak
laştırıldı.

Uzun süredir 
unutulmaya yüz 
tutan ata sporu 
olan kara kuşak 
güreşlerinin 
okullar düzeyinde 
yeniden ele alın
ması ve gençlere 
bu sporu 
sevdirilmesi mem- 
nunluk yaratı.
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SO Gazi liretim M1 Oyunları
Seyfettin Şekersöz

20-23 Mayıs 
tarihleri arasın
da yapılacak 
Çocuk 
Festivali'ne 
katılacak olan 
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Halk Oyunları 
Topluluğu dün 
Makedonya'ya 
gitti.
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği'nin gir
işimleri ile 
Makedonya'ya 
davet edilen 
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Halk Dansları 
ekibine İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercü 
men başkanlık 
ediyor. Şube 
Müdürü Ali 
Osman Cura ve 
Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet 
İşler'in de 
katıldığı geziye 
Borusan Lojistik 
Firması spon
sorluk ediyor. 
Makedonya'nın 
Üsküp kentinde 
20-23 Mayıs ta 
rihleri arasında 
yapılacak Çocuk 
Festivaline 12 
ülkenin İlköğre
tim Okulu 
Folklor ekipleri 
katılıyor.

‘Sosyal güvenlik sorunu kapıda’
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
hazırladığı "Sosyal 
Güvenlik 
Raporu"nda, önlem 
alınmaması halinde 
Türkiye'nin kısa ve 
orta vadede ciddi 
bir sosyal güvenlik 
sorunuyla karşı 
karşıya geleceği 
belirtildi.
ATO'nun raporuna 
göre, 199O’lı yılların 
başında bozulmaya 
başlayan sosyal 
güvenlik sistemi 
ülke ekonomisinin 
sırtında adeta bir 
kambur gibi duruy
or. 1994-2004 yılları 
arasındaki son 11 
yıllık dönemde, 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın 
bütçe üzerindeki 
yükü, işsizlik sigor
tası dahil olmak 
üzere 59 katrilyon 
liraya (44.6 milyar 

dolar) ulaşmış 
durumda. Sadece 
2004 yılında sosyal 
güvenlik kuru
luşlarının açıkları 
19.3 katrilyon (14.3 
milyar dolar) lira. 
2005'te bu rakamın 
22.5 katrilyon liraya 
(16.7 milyar dolar) 
çıkacağı tahmin 
ediliyor. 2000 yılında 
sosyal güvenlik 
açıkların GSMH'ya 
oranı yüzde 2.6 
seviyesindeyken, 
bugün bu oranın 
yüzde 4.5'a çıkmış 
olması tehlikenin 
büyüklüğünü ortaya 
koymaya yetiyor. 
Oysa Türkiye'nin de 
uymak zorunda 
olduğu Maastricht 
Kriterleri, sosyal 
güvenlikler de dahil 
olmak üzere toplam 
bütçe açıklarının 
milli gelire oranının 
yüzde 3'ü geçmeme

si gerektiğini 
söylüyor. Sadece 
sosyal güvenlik 
kurumlarının açıkları 
bile bu oranın 
üzerinde.
Devletin bu sosyal 
güvenlik kuruluşları
na, 1994-2004 yıl
larını kapsayan 11 
yıllık dönemde yap
tıkları bütçe trans
ferleri, işsizlik sigor
tası hariç 57.2 katri
lyon lirayı buluyor.
Raporda, 
Türkiye'nin bu açığı 
kapatmak için döne
min iç borçlanma 
faizleri üzerinden 
borçlanma yaptığı 
düşünüldüğünde 
57.2 katrilyon liralık 
açık için devletin 
ayrıca 32 katrilyon 
lira da faiz ödediği 
ve böylece sosyal 
güvenlik açıklarının 
bütçeye verdiği 
hasarın on yılda 90 

katrilyon lirayı bul
duğu hesaplanıyor. 
Sosyal güvenlik 
kurumlarının bütçe 
üzerinde yük oluş
turmasının en temel 
nedeni aktüeryal 
dengenin (aktif- 
pasif) bozulmuş 
olması gösteriliyor. 
Uluslararası stan
dartlara göre 4 
çalışanın bir emek
liyi finanse etmesi 
gerekirken, 
Türkiye'de bu oran 
1.6'lara kadar 
düşmüş durumda. 
Emekli Sandığı'nda 
1956 yılında 8.7 
çalışandan toplanan 
primle bir emeklinin 
maaşı finanse 
edilirken, bu oran 
1960 yılında 6.6, 
1970 yılında 5.2, 
1980 yılında 3.3, 
1990 yılında 2.6, 
2000 yılında 1.9, 
2004 yılında ise

1.7'ye indi. SSK'da 
aktif pasif oranı 
1960 yılında 24.3, 
1970 yılında 9, 
1980'de 3.4, 1990'da 
2.3, 2000'de 1.9, 
2004'de de 1.6.
1479 sayılı kanuna 
göre Bağ-Kur'a 
kayıtlı olanlarda 
aktif pasif dengesi, 
1980’de 10.7, 
1990'da 4.3, 
2000'de 2.4, 
2004'te ise 2.1'dir.
2926 sayılı kanuna 
tabii olarak çalışan
larda ise, 1990'de 
60, 1995'dç 13.8, 
2000'de 8.3, 2004'te 
de 5.4 olarak

gerçekleşti.
Yıllar içinde aktif 
sigortalılarla emekli 
maaş alanlar arasın
daki dengenin 
bozulmasına 
neden olarak, 
erken emeklilik, ikti- 
saden faal nüfusun 
yeterince aktif hale 
getirilememesi, 
prim miktarı ile 
emekli aylığı arasın
daki ilişkinin 
sağlanamaması, sig
orta primlerinin yük
sekliği dolayısıyla 
işçi maliyetlerinin 
artması sonucunda 
kaçak işçi çalıştırıl
ması gösteriliyor.
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Almanya Dışişleri 
Bakanı Joschka 
Fischer, Özbek
istan’da meydana 
gelen kanlı olay
ların araştırılması 
gerektiğini 
tekrarladı.
Fischer, bugün 
başkent Berlin’deki 
açıklamasında, 
aralarında 
Taşkent’teki Alman 
Büyükelçisi nin de 
bulunduğu bazı 
diplomatların 
Andican 
kentine gittiklerini, 
ancak vatandaşlarla 
doğrudan konuşa
madıklarını 
belirterek, "Özbek
istan’daki kanlı 
olayların araştırıl
ması kaçınılmaz”

dedi. 
Özbekistan’ın 
güneydoğusundaki 
durumla ilgili 
haberlerin endişe 
verici olduğunu 
ifade eden 
Fischer, bölgedeki 
gergin bekleyişin 
banşçı bir şekilde 
çözüme kavuşturul
ması için olayların 
hızlı, bağımsız ve 
saydam bir şekilde

incelenmesinin 
önemli olduğunu 
söyledi.
Almanya Dışişleri 
Bakanı Joschka 
Fischer ayrıca, 
Özbekistan’da mey
dana gelen olay
ların, AB ülkeleri 
dışişleri bakan
larının 
23 Mayıs’taki 
toplantısında ele 
alınacağını kaydetti.

ft wi ttıfai m oluyor
Uzayı yeni savaş 
alanı ilan etmeye 
hazırlanan ABD, 
Yıldız Savaşları 
Projesi'ni yeniden 
gündeme aldı.Tüm 
çalışmalar uzaya 
kayıyor.Hedef küre
sel hakimiyeti 
sağlama almak 
ABD eski 
Başkanı Bili Clinton 
döneminde geliştir
ilen ancak gelen 
tepkiler üzerine geri 
çekilen Yıldız 
Savaşları Projesi 
daha kapsamlı bir 
şekilde yeniden 
gündemde. ABD 
Hava Kuvvetleri'ne 
bağlı Uzay 
Komutanlığı Dairesi 

। tarafından hazırla
narak Kongre'ye 
sunulan Global 
Strike (Küresel 
Saldırı) adlı projede, 
dünyanın neresinde 
olursa olsun 
ABD'nin istediği her 
noktayı hiç bir müt- 
tefiğe ihtiyaç duy
madan vurabilmesi 
hedefleniyor. Son 
22 yılda 100 milyar 
dolar harcanan füze 
savunma sistem
lerinden istenilen

verimi alamayan 
Pentagon, ABD 
Başkanı George 
Bush'un onay ver
mesinin ardından 
tüm çalışmalarını 
artık uzaya kaydıra
cak. ABD'yi her 
türlü füze saldırısın
dan koruyacak uzay 
savunma sisteminin 
maliyeti 220 milyar 
ile 1 trilyon dolar 
arasında olacak. 
Projede üzerinde 
yıllardır çalışılan 
birbirinden ilginç 
silah sistemleri kul
lanılacak.
Film gibi bir proje 
Yarım ton cephane 
taşıyabilecek askeri 
uzay gemisi yıldız 
savaşlarının ilk ve 
en önemli adım
larından biri olacak. 
Uzay gemisi, 
dünyanın bir ucun
dan diğerine ses 
hızını aşarak 45 
dakikada gidecek 
ve istenilen hedefi 
uzaydan vurabile
cek. Uzay 
Komutanlığı Dairesi 
Başkanı General 
Lance Lord, bu tip 
gemiler uzay strate
jisindeki en önemli

adım.
Hava Kuvvetleri'nin 
geliştirdiği bir diğer 
silah sisteminin adı 
ise Tann'nın Asası. 
Uzayda belli nokta
lara yerleştirilecek 
bu sistem dünyada 
istenilen hedefe 
titanyum ve 
uranyum silindirleri 
gönderecek.
Saatte 11 bin 200 
km. hızla ilerleyerek 
hedefini vuracak 
silindirler küçük 
birer nükleer silah 
gücünde 
olacak.Hukuk uzay
da da geçerli İste
diği hedefi uzaydan 
bombalayarak yok 
etmeyi amaçlayan 
ABD, uzayı kendine 
yeni cephe olarak 
seçti. Bush yöneti
minin Saldırma 
Özgürlüğü Doktrini 
adı verilen savaş 
anlayışını uzaya 
taşımak istemesini 
diğer ülkeler tep
kiyle karşılıyor. 
Rusya, Çin, Kanada 
ve Avrupa Birliği 
uzayın kimsenin 
şahsi malı 
olmadığını 
savunuyor.

Airbus. (inansal
destek istedi

AvrupalI Airbus 
Şirketi, A350 
uçağını 
geliştirmek için 
İngiltere 
Hükümeti'nden 
finansal destek 
istedi. 
Hükümet 
Sözcüsü, yaptığı 
açıklamada, 
"Airbus, Ticaret 
ve Endüstri 
Departmam'na 
yatırım başvu
rusunda bulundu. 
Başvuru 
görüşülüyor" 
dedi.
Airbus ile ABD'li 
rakibi Boeing 
arasında güçlü bir 
rekabet unsuru 
olan A350 projesi,

Airbus Şirketi'ni 
Boeing Şirketi'nin 
önüne geçirdi. Şu 
anda Boeing, yakıt 
tasarruflu 787 
Dreamliner 
projesi ile küresel 
platformda ticari 
sivil havacılıktaki 
yerini tekrar 
kazanmayı 
amaçlıyor.
ABD, Avrupa 
Birliği'nin

(AB) A350 proje
sine finansal 
destek verme 
planına şiddetle 
karşı çıkmış ve 
AB ikili görüşmel
er öncesinde 
projeye destek 
verirse, 
Dünya 
Ticaret Örgütü'n- 
den hakemlik 
isteme tehdidinde 
bulunmuştu.

BAYRAMOGLUNDAN
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 - ÇİHAZLAR.

TÜM ÜRÜNLERDE 
AYA VARAN TAKSİTLER 

bayramoğlu emlak’TA Merkez: İbrahim Akıt
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Harmankaya Vilları’nda 

ACİL SATILIK VİLLA

Cad. PTT Karşısı 
Tel: (0.224) 513 34 37
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IB w kararlarını uygulamaya toWı
Yargının, özellikle 
bürokratların açtığı 
davalarda aleyhine 
verdiği kararları 
uygulamamakta dire
nen Milli Eğitim 
Bakanlığı, tavrını 
değiştirmeye başladı. 
Bakan Çelik, üçüncü 
kez görevine iadesi 
yönünde yargı kararı 
aldırtan Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Tolga 
Yağızath'ya, bu sefer 
makamını verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
çok sayıda 
bürokratın görevine 
iadesi yönünde yargı
dan aldığı kararları, 
tazminat davalarının 
da çoğalması üzerine 
uygulamaya başladı. 
Erzurum İl Milli 
Eğitim Müdürü Fevzi 
Budak'ı 7. yargı 
kararının ardından 
görevine iade eden 
Bakan Çelik, son 
olarak merkez teşki
lattaki bir Genel 
Müdürü'nün yargıdan 
3. kez lehine karar 
çıkartması üzerine bu 
kararı da uygulamaya 
koydu. MEB Dış İlişk
iler Genel Müdürü 
iken Bakan Çelik

tarafından görevin
den uzaklaştırılarak, 
ilk olarak Bakanlık 
Müşavirliği'ne, daha 
sonra Araştırma ve 
Planlama 
Koordinasyon 
Kurulu'na, ardından 
ise Müsteşarlık 
emrine verilen Tolga 
Yağızatlı, Bakanlığın 
tüm idari işlemlerine 
yönelik açtığı 
davalarda haklı çıktı. 
Yağızatlı, yargıdan 3. 
kez görevine iadesi 
yönünde aldığı karar 
üzerine ünvanını 
taşıdığı Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü 
koltuğuna oturmak 
üzere birime başvur
du. Yağızatlı'nın 
başvurusu üzerine 
koltuğuna oturması 
yönündeki yargı 
kararına uyulacağı 
öğrenilirken, görevi 
vekaleten yürüten

İbharim Özdemir de 
makam odasını 
boşaltmaya başladı. 
İbrahim Özdemir, 
Yağızatlı'nın görevin
den alınmasının 
ardından Genel 
Müdürlüğe getirilen, 
ancak adının "yönet
melik skandah"na 
karışması üzerine 
Genel Müdürlükten 
ayrılan İbrahim 
Kapakhkaya'nın 
yardımcısı olarak 
yürüttüğü Genel 
Müdür yardımcılığın
dan 
görevlendirmeyle 
Genel Müdürlüğe 
kaydırılmıştı. Öte 
yandan Bakanlığın 
süregelen yargı 
kararlarını uygulama
ma tavrını 
değiştirmesinde özel
likle tazminat 
davalarının etkili 
olduğunu kaydedildi.

TBB'den e-mail uyarısı
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), 
banka müşterileri
ni, dolandırıcılık 
amacıyla e-maillere 
karşı uyardı.
TBB, gazetelere 
verdiği ilanla 
banka müşterilerini 
uyardı. TBB'nin 
uyarısında, son 
dönemde, banka, 
kart ve diğer 
finans kuru
luşlarının logo ve 
isimlerini içeren 
dolandırıcılık 
amaçlı e-posta 
(elektronik posta) 
mesajlarının banka 
müşterilerine gön
derildiği ifade edil
erek, "Bankaların, 
müşterilerine ait 
bilgileri hiçbir 
şekilde e-posta 
aracılığıyla talep 
etmemektedir" 
denildi^.: 
Açıklamada şu 
ifadelere yer 
verildi: 
"Dolandırıcılık 
amaçlı e-posta 
mesajlarında, 
kişisel bilgiler,

kredi kartı bilgileri, 
internet/telefon 
bankacılığı şifreleri 
gibi gizli müşteri 
bilgileri 
istenebilmektedir. 
Bu tip sahte e- 
postalarda yer alan 
linklerin açılma
ması, talep edilen 
bilgilerin kesinlikle 
doldurulmaması ve 
en kısa sürede 
bankanıza haber 
verilmesi, olası 
dolandırıcılık 
eylemlerine maruz 
kahnmaması için 
çok önemlidir. 
Ayrıca, internet 
bankacılığı hizmet
lerinden fay
dalanırken, kul
lanılan bilgisayar 
yazılımının lisanslı, 
güncellemelerinin 
yapılmış 

durumda, virüs 
programlarının 
çalışır vaziyette, 
kişisel güvenlik 
duvarının (firevvall) 
mevcut olmasına 
dikkat edilmesi 
Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından 
önerilmektedir. 
Konuyla ilgili 
olarak bankaların 
internet 
sitelerindeki 
güvenlik açıkla
malarının dikkatle 
okunması ve uygu
lanması büyük 
önem taşımak
tadır."
TBB'nin açıkla
masında, konuya 
ilişkin detaylı 
bilginin, " 
www.tbb.org.tr " 
adresinde alın
abileceği belirtildi.

AROL
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFÖNYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

MOBİLYA

KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ”
Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03

I i
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http://www.tbb.org.tr
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Ocalan yeniden yargılanacak mı? Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Dışişleri Bakanı Gül, 
AİHM'in aldığı 
Öcalan kararı ile 
ilgili hükümetin 
nasıl bir politika 
izleyeceği konusun
da ipuçları verdi. 
Gül, yeniden yargıla
ma konusunda net 
konuştu;
Türkiye'nin 
üzerindeki bu belayı 
titiz bir çalışmayla 
defedeceklerini 
belirten Dışişleri 
Bakanı Abdullah 
Gül, Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'nin 
(AİHM) terörist 
Abdullah Öcalan'ın 
adil yargılanmadığı 
kararı için, "Elimizde 
şu anda yeniden 
açıp dosyaya bakma 
imkanı varken, 
yeniden yargılamak
la ilgili bir adım 
atmak, doğrusu şu 
anda 
düşündüğümüz 
birşey değil" dedi. 
Kanal D'de yayım
lanan "Teke Tek" 
programında Fatih 
Altayh'nın sorularını

yanıtlayan Gül, 
mahkemenin "şu 
usûl eksikliklerinden 
dolayı ya yeniden 
yargılayın ya da 
dosyayı yeniden 
açın" dediğini kay
detti.
Dünyanın en acı
masız terör örgüt
lerinden birinin başı 
olan Öcalan'ın 
davasının AİHM'de 
görülmesinin ilk 
olduğunu vurgu
layan Gül, 
"Dolayısıyla 
mahkeme de tedir
gin" diye konuştu. 
Türkiye'nin 
üzerindeki bu belayı 
titiz bir çalışmayla 
defedeceklerini 
belirten Gül, "Bu 
Türkiye'nin mesele

sidir. Bunun 
üzerinden herhangi 
bir şekilde politika 
yapmak ne 
Türkiye'ye fayda 
getirir ne de bu 
meselenin kolay bir 
şekilde üstümüzden 
defedilmesine 
yardımcı olur" dedi. 
Hükümetin, kararla 
ilgili aylar öncesin
den çalıştığını anla
tan Gül, "Kararı ok 
yakında öğrendik, 
ama tahminlerimiz 
vardı. Orada 
tecrübesi olan 
arkadaşlarımız, tem
silcilerimiz, 
hukukçularımız, bize 
kuvvetli ihtimal ne 
olacak, bunu 
söyleyebiliyorlardı" . 
diye konuştu.
"Hepimiz tarafız" 
Kararın tamamen 
usulle ilgili olduğu
na dikkat çeken Gül, 
şunları kaydetti: 
"Karara baktığımız
da talep şu: 
Doğrudan yargılama 
veya dosyanın 
yeniden açılıp bakıl
ması gibi. Şimdi

bunlar aslında yeni 
bazı 
terminolojiler.olHepi 
rhiz tarafız. İlerde 
Türkiye'nin başına 
yeni problemler 
çıkarmamak için, 
yani ileride tekrar 
yargılanıp da tekrar 
başka şekilde 
dosyaların 
gelmemesi için 
işimizi titiz yapmak 
zorundayız." 
"Tek seçenek değil" 
Öcalan'ın yeniden 
yargılanması için 
hükümetin yasa 
değişikliği hazır
lığında olup 
olmadığının 
sorusuna "Önce ona 
gerek var mı yok 
mu? Ona bakmak 
lazım. Mahkemenin 
kararına baktığımız
da mahkeme sadece 
o yolu göstermiyor" 
karşılığını veren Gül, 
AİHM'nin kararını 
yorumlayacaklarını, 
ardından da Avrupa 
Konseyi Bakanlar 
Komutesi'ni ikna 
etmeye çalışacak
larını belirtti.

| Op. Dr. Yaşar ALTUN

Ağrı çeşitleri ve tedavi yöntemleri
Vücuttaki sir tahribat uyarı görevini yapan 

ve bizim doktora gitmemizi sağlayan ağrıyı 
başlatır. Bir insanda ağrının varlığı ve derece
si bugün tıpta kullanılan tanı yöntemleriyle 
tespit edilemez, her tanını kendisi tarif eder. 
Bu nedenle tedavide her tanıda aktif olarak 
rol alınması gerekir. Çeşitli hastalıkların 
neden olduğu ağrıların yanında, belli başlı 
hastalık olan kronik ağrılarda vardır. Tedavide 
hastada bir bütün olarak ele alınması gereken 
deprasyon evham, umutsuzluk gibi sıkıntılar 
dikkate alınmalı.

Tedavide her hasta için özel bir program 
oluşturulur. Böyle bir programın başlıca ana 
unsunları şunlardır; İlaçlar, enjeksiyon 
tedavileri, fizyoterapi, egzersiz, psikoterapi, 
rahatlama egzersizleri, ilaç dozunu azaltmak 
için soluk alma tekniği ve bio gen beslenme 
metodlarından faydalanılmalıdır. ( Korku, 
endişe ve desperesen gibi ağrınınyol açtığı 
hastalıklar tedavi edilirse ağrının da azaldığı 
görülür. Burada vücudun kendi ağrı kesici 
kimsallarıharekete geçirerek ağrıyı azaltır.) 
İlacır dozundan daha önemlisi hastanın ilacı 
hangi formada olmak isteğidir. ( Tablet, iğne 
ve bant gibi) Ağrı mkiscilere zamanla direnç 
gelişebilir, kabızlığa, karaciğere, mide kana
masına, kalp krizi ve inmeye sebebiyet vere
bilirler.

Ağrıyla mücadelede ilaca ek olarakşu 
hususlara dikkat edilir. Kilo vermek, yürüme 
ve hafif egzersizler, sıcak uygulamaları, aka- 
punktur uygulamaları, meditasyon kendi 
kendine hipnos, bası bilgilerin kullanılması, 
masaj, yoga gibi rahatlama teknikleri 
nüropatilerde ağrı kesici bantlar B-E vita- 
menleri duruma göre antideprasan dediğimiz 
ilaçlar.

MILTON 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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Çatanlara konut fonu müjdesi
Çalışanlardan 10 yıl 
süre ile Konut 
Edindirme Fonu'na 
kesilen paraların 
geri ödenmesi için 
hükümet harekete 
geçti. Unakıtan geri 
ödeme şartlarını 
açıkladı:
500 YTL müjdesi 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
tarafından hazır
lanan yasa tasarısı 
Başbakanlığa gön

Barbarosca

derildi. Unakıtan 
paraların hak sahip
lerine faiziyle birlik
te nakit ödeneceğini 
söyledi. Hesaplarda 
faiz hariç 395 trilyon

lira bulunuyor. 
Tasarının yasalaş
ması halinde 1 mily
on 494 bin kişiye, 
500'er YTL öden
mesi bekleniyor.

ı borcu olanlara ek sure
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet 
Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez 
Birliği Başkan Vekili 
ve İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet 
Kooperatifleri Birliği 
Başkanı Salahadin 
Hünü, üyelerinden 
gelen yoğun talep 
üzerine 15 Mayıs 
2005 tarihinde sona 
eren faiz indirimi ve 
taksitlendirme 
işlemlerinin, Türkiye 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet 
Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) 
tarafından yayın
lanan bir genelge ile 
31 Mayıs 2005 tari
hine kadar uza
tıldığını

söyledi.Hünü yap
tığı açıklamada, 
"Kredi borcu 31 
Aralık 2004 tarihin
den önce kooperatif 
takibine intikal 
etmiş ortakların 31 
Mayıs 2005 tarihine 
kadar borçlu olduk
ları kooperatife 
başvurmaları 
halinde, borçlarına 
kooperatifçe, takip 
tarihinden başvuru 
tarihine kadar 
geçen süre için yıl
lık yüzde 30 basit 
faiz uygulanacaktır. 
Hesaplanan faiz 
tutarı ile ana 
paradan oluşan 
toplam borç tutarı, 
ortağın tak- 
sitlendirmeye esas 
borç tutarı kabul 
edilecek ve (ilk tak
sitini peşin ödemek 
kaydıyla) bir yıl 
içerisinde, eşit tak

sitler halinde ve 
faizsiz olarak tahsil 
edilecektir. Kredi 
borcunu defaten 
ödemek isteyen 
ortakların borçlarına 
ise; takip tarihinden 
başvuru tarihine 
kadar geçen süre 
için yıllık yüzde 22.5 
basit faiz oranı 
uygulanacaktır" 
dedi.Daha önce 15 
Mayıs 2005 tarihine 
kadar olan başvuru 
süresinin 31 Mayıs 
2005 tarihine kadar 
uzatıldığının altını 
çizen Hünü, "Bu tar
ihe kadar ülke 
genelinde esnaf ve 
sanatkarlarımız 
yüzde 60'lara varan 
bir oranda tak
sitlendirme yap
mışlardır. Bizlerin 
amacı ise krizin - 
izlerini tamamen 
silmektir.

Son günlerde bütün 
Türkiye’de başlayan spor 
anansları Gemlik’te revaşta.

Usandırıcı şekilde yazıyo
rum. Görüyorumki kimsenin 
kılı kıpırdamıyor.

Sporları iki gruba ayırabili
riz; Yaz aylarında yapılan 
sporlar ve kış aylarında 
yapılan sporlar vardır.
Yazıldığı zaman bir hayli uzun 
hat oluşturacaklar vardır.

Günümüzün en popüler 
sporu, milyonlarca kişinin 
izlediği futbol.

Bu spor dalı bir sektör 
halinde çalışıyor. Bütün ailel
er çocuklarının futbolcu 
olmasını ister. İleride belki 
ekmek parasını kazanır veya 
gazete-lerde boy boy 
fotoğraflarının çıkmasını ister.

Bunu kısaca yazdım. 
Gemlik’imizde bu sporu 
yapan ve yapmaya arzulu 
gençler var.

1- Bu gençlerin spor 
yapacak sahaları ve hatta 
Belediye’nin yaptığı bir hah 
sahası var mı?

2- Atletizim branşı varmı? 
Ne sahası var nede branşı.

3- Tenis, masa tenisi, saha 
tenisi tesisi yok. Masa tenisi 
kuruldu. Lisansları bölgede 
bekliyor. 20 milyona ve bir 
karar bakıyor. Hala bekliyor.

4- Güreş yok.
5- Boks yok.
6- Tekvando, karate, uzak 

doğu sporları yok.
7- Basketbol mek

teplerde,mektepler düzeyinde 
yapılıyor. 2 adet okul salonu 
var. Bütün spor faaleyetlerini 
gösteren Zeytinspor’umuz 
var.Basketbol, 
voleybol, hentbol takımlarını 
Orhangazi’ye ve 
Bursa’ya götürüp idman

Barbaros BALMUMCU

Bilinmesi gerekenler
veriyorlar. İcabında bir 
teşekkür almadan bu işi 
götürüyorlar.

Daha yazmadığım bir çok 
spor dalı var.

7- Yaz sporu; Şunu söyle
mek ve yazmak istiyorum. 
Henüz başlamadı ama 
Borusan’ın finansörlüğünü 
üstlendiği yüzme (havuz yok) 
yelken ve bazı su sporları 
yapılacakmış.. Bu olayın 
gerçekleşeceğine inanıyorum.

8- Avrupa şampiyonu 
olduğunuz şu günlerde halter 
diye bir spor dalı var.

9- Bisiklet kıymet ver
ilmediğinden yapılamıor. 
Yalnız bisitlette pistte koşmak 
gerekmiyor. Uzun yol bisik
letçileri yetiştirilebilir. 
İçimizde zamanında Bisiklet 
Federasyonu Başkanlığı 
yapandan istifade edilebilir.

Şimdi işin özetine gelelim!
İçimizde kahve köşelerinde 

oturan Körfezspor var. Niye 
bu kulübü kahve 
köşelerinden kurtaramıyoruz.

İşte yazıyorum ama bunu 
kiymet verilemeyeceğini biliy
orum. Her konuşmada ben 
gençlerin spor yapmasını, 
uyuşturucu alışkanlığından, 
kahve köşelerinden kurtul
malarını isteyen kişi spor 
başkanımız.

Bu işi bilmemek ayıp değil, 
her fırsatta ben spordan 
anlarım demesine karşın, 
umumi kaptan gibi her işi 
yapabiliyor.

Yalova Belediye Başkanı 
neler ve nasıl yapıyor? 
Ondan öğrenelim veya bir 
koordinatör bulup istenileni 
yaptıralım.

Bunlar benim şahsi 
görüşlerimdir. Kimse üzerine 
alınmasın.

BakBHCafe’de
Köfte demek 
denediniz mî!

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)

Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için

Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 

Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

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

Bir ailenin yanında 

yardımcı olarak 

çalışmak istiyorum.

0.5366575551
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Alkolün kadınların 
beynine erkek- 
lerinkinden daha 
fazla zarar verdiği 
bildirildi.
İngiliz yayın kuruluşu 
BBC'nin haberine 
göre, Almanya'daki 
Heidelberg Üniveris- 
tesi'nde yapılan ve 6 
hafta süren araştır
maya katılan 150 
gönüllünün beyin 
tomografisi çekildi. 
Gönüllülerden yarısı 
alkol bağımlısı kişil
erden seçildi. 6 hafta 
süresince, alkol 
bağımlısı gönüllülere 
her zaman tükettik
leri miktarda alkollü 
içki verildi
Yapılan tomografi 
kontrolünde, "ağır 
içicilerin" beyninde 
daha fazla hasar 
oluştuğu ve beynin 
"küçüldüğü" tespit 
edildi. Kadın alkol 
bağımlılarında da 
aynı derecede beyin 
hasarı oluştu; ancak 
kadın beynindeki bu 
küçülme, 
erkeğinkinden daha 
kısa sürede ortaya 
çıktı.
Araştırma heyetinin 
başkanı Prof. Kari 
Mann'a göre, erkek

ler daha fazla alkol 
tüketiyor ama, kadın
lar alkole daha kolay 
bağlanabiliyor. 
Alkolün yan etkileri 

de kadınlara daha 
fazla zarar veriyor. 
Örneğin alkol tüke
timiyle bağlantılı 
olarak kalp, 
karaciğer rahatsızlık
ları ve depresyon, 
kadınlarda daha 
erken ortaya çıkıyor.
"Kadınlar alkol tüke

timine daha geç 
yaşlarda başlıyor ve 
daha az içiyor; ama 
daha kolay bağımlı 
hale gelebiliyor" 
diyen Prof. Mann, bu 
yüzden kadınlar için 
alkol bağımlılığı 
tedavisinde erken 
teşhisin çok önemli 
olduğuna dikkat 
çekiyor.

8ü sene tüm giysiler çiçek açtı
Vitrinler bahar 
sezonuna büründü 
ve her yer çiçek 
açtı. Aklınıza gelen 
her yerde çiçek var; 
Ayakkabılar, çanta
lar, vitrin camekan- 
ları hep çiçek 
açmış durumda.. 
Laleler, güller, 
manolyalar, pap
atyalar... Çiçek 
desenleri bu sene 
etrafımızı öyle bir 
saracak ki nereye 
baksanız bahar 
kokusu alacak
sınız...
Ünlü markaların vit
rinleri de dahil 
olmak üzere, 
moda tasarım
cılarının imzasını 
taşıyan hemen 
hemen tüm elbisel
er, ceketler, 
çoraplar, çantalar 
hatta ayakkabılarda 
bile çiçek desenleri 
ile dikkat çekiyor. 
Şifon etekler, 
poplin emprime 
elbiseler, keten 
şortlar, saten 
pamuklu gömlekler, 

saten takımlar 
eşliğinde çiçekler 
ile bezenmiş.
Etekler fırfırlı ve bol 
çiçek desenli...
Trençkotlar, 
pardösüler, montlar 
hem rengârenk, 
hem bol çiçekli... 
Minik kır çiçekleri 
boncuk ve payet 
ilkbahar havasını 
giysilere taşımış. 
Desenlerde ayrıca 
ufak kır bitkileri, 
böğürtlen, kiraz vs. 
meyveler dikkat 
çekiyor.
Safari haki ceket
lerin içine minik kır 
çiçeği desenli şifon 
bluzlar giydirilmiş. 
Espadrillerin 
bağcıkları minik 
çiçeklerle süslen
miş. Dolgu topuk
lara renkli baskılar 
yapılmış, babetlere 
minik çiçek tokalar 
takılmış. Broşlar, 
küpeler çiçek 
demetleri, arılar ve 
kelebekler ile şekil
lenirken, kolyeleri 
kız böcekleri, minik

meyveler basmış. 
Her marka, her 
tasarımcı kendine 
hoş gelen çiçeği, 
renkleri kendi 
tarzında yorum
lamış. Genç, aktif- 
spor markaları bile 
underground 
tişörtlerde aplike 
çiçekler kullanmaya 
başlamış. Jeanlere 
minik çiçek 
baskıları yapılmış. 
Çiçek tokalı kemer
ler üritilmiş ve saç 
tokaları ve hatta 
fularlar bile çiçekle 
bezenmiş.
Yalnız kadın değil, 
genç erkekler için 
de çiçekli gömlek
ler, renkli tişörtler 
tasarlanmış.

Kozmetikçiler çiçek 
kokularına ağırlık 
vermişler..
Yemek takımlarında 
farklı yorumlarda 
çiçekler, yapraklar 
tasarlanmış. Hatta 
nevresim ve havlu
lar ufak çiçek 
nakışları ile ren
klenmiş.
Yastılardan mum- 
lukluklara kadar 
eviniz için her türlü 
aksesuvara çiçekler 
eklenmiş..
Yani bugünlerde 
çarşıya alışverişe 
gittiğinizde mecbu
ren, eliniz kolunuz 
çiçeklerle dolmuş 
olarak 
döneceksiniz, biz
den söylemesi...

HAÇİN
I Yazan : Zebercet COŞKUN

Makbule hanım çarşafıyla sıkı sıkı kapalı 
yüzü, ama yine de yerde gözleri.. Gün ışığı
na kaldırıcak yüzü yok. Beş at ağır ağır iniy
orlar Haçin’e doğru. Hükümete meydanına 
vardıklarında sabah ezanı okunu yordu.

Karakol kapısının iki kanadı ardına dek 
açık sabahın alacasında. Jandarmalar hep 
ayakta.. Giriyorlar, çıkıyorlar, tahta merdi- 
verler hiç durmadan gümbürdüyor. 
Çenelerinin titremesi geçti Makbule 
hanımın, ensesinden aşağıya ter boşanı 
yor, kasıklarında ince sızılar var... 
Kasığından beline, belinden kasığına geçiy
or sızı... Buruyor... Durup durup yeniden 
geliyor... Oğlanların gözleri açılmış, sümük
lerini çekiyorlar. Karakol kapısında koca
man hantal bedeniyle Anam Çavuş dikiliyor. 
Eli palaskasının üstünde... Gözleri yarı açık, 
bakar, görmez gibi, ama here şeyi gördüğü 
dudaklarının yayılmasından, dişlerinin 
ortaya dökülmesinden belli... Sancısı ara 
verince karakolun yer yer çatlamış, koyu 
sarı duvarlarında geziniyor Makbule 
hanımın bakışları. Kapının yanlarında kara 
kalaslar ortaya çıkmış, sıvalar olduğu gibi 
dökülmüş. Yukarı pencereden bakanlar var. 
Demir parmaklılaklar arasında kafalar, 

kafalar... Biri beş görüyor Makbule hanım. 
Kendi küçüldükçe devleşiyor karşısındakil
er. Kafalar, bıyıklar, dişler... İnsan değil 
gördükleri. Kafa, bıyık, diş... Dişler var pırıl 
pırıl, keskin, bıçak gibi... Yine bir titireme 
geldi Makbule hanıma.

Jandarmalar atlarından indiler...
Gülüşüyorlara aralarında... Hep dişlerini 
görüyor kadın. Pırıl pırıl, ak, pak... Oğlanlar 
küfelerini içlerinden bakıyorlar kara kara... 
İki küçük yol boyunca uyudular küfelerin 
içinde, yalnız atın kıçındaki gözünü bile 
kırpmadı. Ahmet!.. Tek söz etmedi. Ahmet 
yol boyunca ama sıkı anasının belini. Bir 
çeşit koruma var bu sarılmalarda, bir çeşit 
dayanışma... Erkekçe..

“ Ahmedim, benim”
“Önce çocukları uzat! Sonra kendin gel! 

Kucağıma!.”
Atın kuyruğundan tutup aşağı kaydı 

Ahmet. Aram çavuşun yambaşına dikiliver- 
di. Tedirgin, kuşkulu... Aram çavuş elini 
anasına doğru uzattı. Ahmet kapı önünün 
pütürlü kara taşını dövüyor lastik potin- 
İeriyle. Usul, usul ama hiç durmadan. 
Ayaklar öne, yana, yine öne, yine yana 
kayıyor, kıpırdanıyor...

“Aney! Uzat elini!” Dik dik bakıyor Aram 
çavuşa Ahmet.

Durakladı Aram çavuş, yukarı, karako lun 
üst pencerelerine doğru kaldırdı kafasını. 
Çatlak, sarı duvarlar üstünde gezindi 
bakışlları kısa bir süre. Gün gümüş ışık
larını camlara dökmüş yer yer. Dişler 

kafalar var ardlarında. Aram’ın şaşkınlıktan 
kapanan dudakları yeniden aralandı, gözleri 
tüm kapandı sanki, kocaman iki ön diş, etli 
dudaklar ârasında göründü. At üstündeki 
kadına bakıyor şimdi: Koca, kıllı eli kara 
çarşafa uzandı. Diz çıkınıtısının oraya..

“ Çekil önümden, ulan it!...”
Ahmet, artık taşları tepelemiyor. 

Kıpırdaması durdu şimdi. Sert basıyor 
karakol kapısının pütürlü taşına. Aram’ın 
hantal eli kara çarşafın üstünde gezinmeye 
başladı, gözünü karakolun üst pencereleri 
ne çevirdi yine, otuz iki dişi, alt dudağının 
üstüne yayıldı. Gözleri küçüldü, küçüldü hiç 
kalmayıverdi. Birkaç saniye içinde 
Ahmet’in tüm gücü sıfır numara tıraşlı 
kafasında toplandı. Ardından bir tos vurdu 
Aram’ın kabalarına. Boş bulunmuştu koca 
Aram çavuş. “Vırk” etti ve kara çarşafın 
üstünde utanmazca dolaşan el yana düştü. - 
Şimdi bu ele yapıştı oğlan. Bir saniye 
içinde... Aram çavuş’un aklı başına gelme
den, küçük çelimsiz parmaklar koca, kıllı eli 
bilekten yukarı büktüler. Makbule hanım 
attan aşağı attı kendini. Birkaç saniye 
içinde oluyor tümü... Yukarıda jandarmalar 
kahkahalarla gülüyorlar. Koca Aram’a da 
hele! Küçücük çocuğa karşı... Kedi ile 
fare... Kedi fareye ne zaman yenilmiş? Gele 
gör ki oyunu eğlenceli olur., kırar geçirir 
seyredenleri. Hem de günler günü Aram’ı I 
alaya almak için bundan iyi bir fırsat ele 
geçmez ele... Pis bir küfür savurdu Aram.

DEVAMI YARIN
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Ağrı kesicilerden uzak durun
Dr. Murat Kınıkoğlu, 
artık her evde beş altı 
çeşit bulunan ve 
leblebi gibi tüketilir 
hale gelen ağrı kesici
lerin aslında kullanıcı 
açısından büyük bir 
tehlike içerdiğine 
dikkat çekti.
Dr. Murat Kınıkoğlu, 
Akşam gazetesindeki 
köşesinde bugün 
kaleme aldığı köşe 
yazısında tespitlerini 
dile getirdi ve şu 
uyarılarda bulundu; 
Türkiye'nin dünyanın 
en hızlı büyüyen ilaç 
pazarı olduğunu biliy
or musunuz? 
2002'den 2003'e 
geçerken, üretici fiy
atlarıyla 3 milyar 
dolar olan ilaç harca
mamız 4.2 milyar 
dolara yükselerek % 
40'hk bir büyüme 
göstermiş. Üstelik 
ilaç sektörümüz 
büyük ölçüde dışa

SİNEMASINDA 0 ŞİMDİ MAHKUM ■ HERO 
bu hafta Rez.Tel: 513 64 06

. ATLAS 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA

bağımlı.Geçenlerde 
bir hastamı rahatsı
zlığı dolayısı ile evin
de ziyaret ettim. 
Ateşini oldukça yük
sek ölçünce 'Ağrı 
giderici veya ateş 
düşürücünüz var mı?' 
diye sordum. İnan
mayacaksınız tam beş 
çeşit ağrı giderici ilaç 
çıkardılar.
Anneannenin dizleri 
için kullandığı ilaç, 
dedenin romatizma 
ilacı, evin genç 
kızının periyot ağrıları 
için kullandığı bir ilaç, 
mutfaktaki çekme
cede her zaman hazır 

0 ŞİMDİ MAHKUM ■ YOLDA
Rez. Tel: 512 03 46

tutulan ateş düşürücü 
ve babanın migren 
ilacı... Benzer bir'' 
durumu bir yurtiçi tur 
otobüsünde de 
yaşamıştım; teyzeler, 
çantalarından 
çıkardıkları ağrı 
giderici ilaçları birbir
lerine şeker gibi 
ikram ediyorlardı... 
Sevgili okurlarım, ağrı 
gidericiler evde, çan
tada el altında tutula
cak ve en ufak bir 
ağrı durumunda 
hemen yutulacak 
ilaçlar değildir. 
Hepsinin çok önemli 
yan tesirleri olduğu 

gibi bazılarında kıs
men bağımlılık yapıcı 
etkileri vardır. 
Romatoid artrit ve 
şiddetli ağrılarla 
seyreden diğer bazı 
hastalıklarda bu 
ilaçların doktor kon
trol altında kullanımı 
tabii ki gerekli olabilir. 
Benim dikkatinizi çek
mek istediğim esas 
husus, bu ilaçların, 
önemli yan tesirlerine 
rağmen evlerimizde 
kontrolsüz ve aşırı 
miktarlarda kullanıl
masıdır....
Herhangi bir ağrı için, 
eliniz dolaptaki ağrı 
gidericiye gittiğinde 
şu iki hususu mutlaka 
hatırlamanızı istiyo
rum.
1.Alacağınız ağrı 
gidericinin İYİ EDİCİ 
BİR ETKİSİ YOKTUR. 
Size sadece -geçici 
bir süre- rahatlama 
imkanı verir...
İlacı yutmadan önce 
vücudunuza ağrıyı 
kendisi geçirmesi için 
bir şans vermeyi 
deneyin. Daha ağrı 
başlar başlamaz en 
başta 'endorfinler' 
olmak üzere pek çok 
hormon ve enzim 
acımızı hafifletmek ve 
kendimizi daha iyi 
hissetmemizi sağla
mak için devreye 
girer... Salgılanan 
endorfinler, yalnız 

morfin benzeri bir 
ağrı giderici olmakla 
kalmaz vücudumuza 
rahatlama ve mutlu
luk verici bir etki de 
yaparlar... Hemen ağrı 
gidericiye sarılırsanız 
başta endorfinler 
olmak üzere iyi edici 
enzimler devreye 
girmez ve tembelliğe 
alışan vücudunuz, bir 
süre sonra ağrı tekrar 
ettiğinde, kendi 
iyileştirici hormon
larını salgılamak yer
ine sizden 'ağrı 
giderici ilaç' bekler... . 
2.Alacağınız ağrı 
gidericinin önemli 
yan tesirleri olabilir.... 
Aspirin başta olmak 
üzere tüm ağrı gideri
ci ve ateş düşürücü
lerin en önemli yan 
tesiri yemek borusu, 
mide ve on iki parmak 
bağırsağında yaptık
ları tahriş ve kana
malardır... Acil 
servise başvuran 
mide kanamalarının 
pek çoğundan yutu
lan ağrı giderici 
ilaçlar sorumludur. 
Yaşlılarda bu ilaçların 
kullanımı mide kana
masından ölüm riski
ni beş misli artırmak
tadır.
Ağrı giderici ve 
antienflamatuar 
ilaçların (NSAI) önem
li yan tesirlerinden 
birisi de kalp damar 

sistemi üzerine yap
tığı zararlı etkilerdir. 
Büyük reklam kampa
nyaları ile piyasaya 
sürülen ve yemin bil- 
lah mideye dokun
madığı iddia edilen 
romatizma ilacı 
'Vioxx', kalpten ölüm 
oranını artırdığı kesin 
olarak gösterilmesi 
nedeniyle piyasadan 
toplatılmıştır. 
Romatizma ilaçları 
özellikle yaşlı insanlar 
tarafından kullanıl
maktadır, Halbuki bu 
ilaçlar 60 yaş 
üzerindeki sağlıklı 
kişilerin kalp yetme
zliği riskini % 60, ' 
daha önce kalp 
hastalığı tanısı alan
ların kalp yetmezliği 
riskini ise 10 misli 
artırmaktadır.
Bu konuda biz dok
torların da kabahati 
olduğunu itiraf etmek 
zorundayım.
Şikayetinin geçmesi 
arzusu ile bize müra
caat eden hastayı 
memnun etmenin 'En 
kolay yolu' bir ağrı 
giderici reçete etmek
tir. İlaçların yan tesir
leri konusunda yeteri 
kadar aydınlatılmayan 
hastalar da bir süre 
sonra verilen ilacın 
sadık ve devamlı bir 
müşterisi durumuna 
gelmektedirler... diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu SicL Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513-10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26
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19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı törenlerinden görüntüler G 

k 
a

19 Mayıs Gençlik 
ve Spor 
Bayramının bu yıl 
Atatürk Stadında 
yıpıan törenleri 
büyük ilgi ile 
izilendi.
Lise ve dengi 
okul kız ve erkek 
öğrencilerinin yıl 
boyunca hazır
ladıkları sopratif 
gösteriler büyük 
beğeni ile izlendi. 
Müzik eşliğinde 
kızlı erkekli gös
terilerde ritim, 
birliktelik ve 
konu seçimi 
takdir topladı. Gençlik Spor Bayramında gençlerin yaptığı kule büyük beğeni topladı.

Atatürk’ ve 
Gençlik Haftası 
sonunda kut
lanan 19 Mayıs 
Gençlik 
Bayramı’nın 86. 
yıldönümü tören
lerinde hafta 
boyunca yapılan 
sporatif etkinlik
lerde derece alan 
öğrenci ve 
okullara protokol 
tarafından 
madalyaları 
dağıtıldı. 
Törenlere 
damgasını genç
lerin yaptığı üç 
katlı kule vurdu.



12 Muhtarlar, AK Parti Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıkh’ya dert yandı.

“Muhtarlar kum torbası gibi görülüyor"
..... -. ............... ■W"w V

I
Gemlik Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Ak Parti Bursa Milletvekili Sedak Kızılcıkh’ya, muhtarlar dert yandı. Dernek Başkanı 
İdris Kurt ile mahalle ve köy muhtarları, muhtarların siyasetçiler başta olmak üzere, Belediye ve vatandaşlar tarafından baskı 
altına alınmak istendiği belirterek, "Muhtarlar kum torbası gibi görüyorlar, önüne gelen vuruyor." dediler. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK gEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
21 Mayıs 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

IMF asgari ücret 
artışından üzgün 
İMFG’nin son raporunda, asgari 
ücretteki aratıştan üzüntü duy
duğu, kamu ücretlerinin sınır
landırılması çabalarını ise mem
nuniyetle karşıladığı bildirildi.

Haberi sayfa 9’da

Sahil Devlet Hastanesi’nde SSK’lıya sağlık karnesi verilmeye başlanmasına, milletvekilli Sedat Kızılcıklı ile açılış yapıldı

{Poliklinikler kapanmasın
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sağlık karnesine tören!
Bazı ne yaptığımız bilmiyoruz.
SSK Hastanelerinin Devlet Hastanesine 

dönüştürülmesi nedeniyle daha önce Gemlik 
Hastanesinde verilen sağlık karneleri bir- 
işgüzarlık sonucu kaldırılmıştı.

Oysa, bu hizmet SSK’lıya kolaylık sağladığı 
gibi, Bursa SSK Bölge Müdürlüğü’ndeki işlerin 

. de azalmasına neden oluyordu.
Dedim ya işgüzallar bitmez..
Aylarca, binlerce kişiye verilen hizmet 

| aksatıldı.
İnsanlar Bursa yollarında perişan edildi..
Bu güzel hizmetini yeniden Gemlik’e geti 

rilmesi için iktidar partisinin ilçe Başkanı ve 
Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı çaba harcadı, 
hizmet yeniden geldi.

Teşekkürler..
Bir haftadır, SSK’lıya ve emekli SSK’lıya 

sağlık karnesi yeniden Gemlik’ten veriliyor.
Dün, bunun için açılış töreni düzenlenmiş..
Hoppala!..
Yahul Hastane mi açıyor sunuz?..
Veya bir tesisin temelin mi atıyorsunuz?
iktidarınızın beceriksizliğinden kaldırdığınız 

bir hizmeti yeniden getirdiniz.
Bunun için Allah razı olsun dedik..
Binlerce SSK’lı da bunu biliyor..
Küçümen bir odada hizmet veren bir iş için bu 

tür açılışa ne gerek vardı, bir türlü anlam 
veremiyorum.

Bunları siyasiler mİ istiyor yoksa, işgüzar 
bürokratlar mı yapıyor bilmiyorum.

Hizmete eyvallah, ama gösterişe ne gerek var. 
Sağlıkla ilgili vatandaşın sorunlarını çözmek 
siyasilerin asil görevlerinden değil mİ?

Sahil Devlet Hastanesi’nde SSK’lılara yeniden sağlık karnesi verilmeye başlaması 
nedeniyle küçük bir açılış töreni düzenlendi. Ak Parti Bursa bekleyen Sedat 
KızılCiklı’nın da katıldığı törende konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, polik
liniklerin kapatılması konusunda, “Kuyrukları azaltalım derken, uzatmayalım.” dedi.

SSK Hastanelerinin Devlet Hastanelerine 
dönüştürülmesinden sonra. Sahil Devlet 
Hastanesi adını alan SSK Gemlik 
Hastanesi’nde yeniden SSK’hlara sağlık 
karhesi verilmesi üzerine düzenlenen 
törene, Ak Parti Bursa milletvekili Sedat 
Kızılcıktı da katıldı.
Sahil Devlet Hastenesi’nin Çocuk ve 
Kadın Doğum Hastanesi’ne 
dönüştürülmesi çalışmaları sürerken, bu 
hastanenin polikliniklerinin kapatılma
ması isteniyor.
Törende konuşan ilçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, ”Kaş yapalım derken, 
göz çıkarmayalım” deyimi ile ifade etti. 
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Güreş 
seçmeleri 
yapıldı

İlköğretim okulları 
düzeyinde Güreş 
seçmeleri dün İlçe 
Atatürk Stadında 
yapıldı.
70 öğrencinin 
katıldığı güreş 
seçmelerinde, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu birinci geldi. 
Haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Vicdanca

Örtmenim!...
AKP değişmiyor...

Geçen yıl 19 Mayıs kutlamalarının ardın
dan yazdığımız yazıda şöyle demişiz:

“19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutladık dün.

19 Mayıs’ta gençlerin coşkulu kutla
masını izlerken gençlere olan güvenimizin 
bir kat daha arttığını belirtmek gerekiyor.

Bu arada Başbakanımızın Antalya’da 
partisinin milletvekillerine seslenirken, dile 
getirdikleri, geleceğe dönük umutlar verdi.

Başbakan’ın Atatürk ve bir grup 
arkadaşını İstanbul’dan Samsun’a taşıyan 
Bandırma Vapuru’nun örneğini gezerken 
söylediği “Çılgın bir şekilde çırpınan 
Karadeniz’de Bandırma Vapuru’nun kap
tanı ve 18 arkadaşı gibi Türkiye’yi yarınlara 
taşıyacağız. 365 gün bu günkü heyecanla 
damalıyız. Millete rağmen değil, milletle 
berabar Türkiye’yi ayağa kaldıracağız" 
biçimindeki sözleri, umutlarımızı arttırdı 
ama düşüncelerimiz henüz netleşmedi...

Bekleyip göreceğiz ne denli gerçekçi 
olduklarını...

Takiyye yapmadıklarına kanaat 
getirmemizi sağladıkları zaman, AKP’nin 
de sistemle barışık ve sistem içerisinde 
çalışmalar yapar duruma geldiğini göre
ceğiz.”

“Gerçi kendisini bu günlere taşıyan Milli 
Görüşü inkar etmesi ne denli dürüst ve 
inandırıcı bulunabilir. O da ayrı bir han
dikap ya...”

Bugün gelinen noktada, AKP ile ilgili 
düşüncelerimizin üzerindeki sis perdesi 
kesinlikle kalktı.

Bu düşünce yapısının ülkeyi içeride ve 
dışarıda iyi temsil edebildikleri asla söyle
nemez.

O günden bu yana Kıbrıs’la ilgili göste
rilen tavır ve uygulanan yaklaşım biçimi, 

AB ve ABD ile ilişkilerde yapılan diplo
masi hataları, 

Sınır komşularımızla ilişkiler, 
Eğitim, sağlık, adalet mekanizmasının 

teklemesine dönük girişimleri, 
Milli Eğiitim Bakam’mn 19 Mayıs kutla

malarına katılmaması,
Alternatif tören düzenleme girişimleri, 
Üniversite, muhalefet partileri, Anayasa

Mahkemesi işçi ve memur örgütleri ve 
diğer cumhuriyet kurumlarına karşı takınan 
tavır,

Kadrolaşma, 
Siyasal düzeyde gerçekleşen ahbap- 

çavuş ilişkileri,
Ekonomik boyuta taşınan feodal ilişiler 

olumsuz düşüncelerimizi maalesef 
pekiştirdi.

Mutlu muyuz? 
Asla...
Umutlu muyuz? 
Evet...
Çünkü, gençlerimiz hala Atatürk devrim 

ve ilkelerine kayıtsız, koşulsuz bağlı.
19 Mayıs kutlamalarını izlerken genç

lerin çoşkusunu görünce bu ülkenin 
önünün aydınlık olduğuna bir kez daha ve 
yürekten kesin kanaat getirdim .

Hele hele Atatürk’ün Gençliğe 
Hitabesini okuyan gencin inanç dolu 
haykınşım duyduktan sonra hiz kuşku 
duymuyorum.

CHP’den işçi sağlığı 
önerileri...

Tık tık... Sesim geliy
or mu?

Çocukların seslerini 
de duyuyor musunuz?

Simitçiiiiiiii 
Sakızcııııı...
Şemsiyeci... 
Örtmenim!!!!
Gelelim konuya...
CHP İlçe Başkanı 

Erdem Akyürek, çalışma 
yaşamanın bireyler 
üzerinde oluşturduğu 
bedensel, ruhsal ve 
sosyal tehlikeleri 
düşünmek gerektiğini 
hatırlatarak(l), 
Türkiye’de çocukların 
çalışma yaşamına erke- 
natılmalarının yoksul
luktan kaynaklandığını 
söyledi.

Erdem, çalışma 
yaşamının da işçi 
sağlığı ve iş güven
liğinin önemliolduğunu 
belirterek, küçük ve orta 
boy işletmelerde çocuk, 
genç ve kadın işçi 
çalıştırılması yaygın
laşmıştır.

Bunun için tüm 
çalışanlar sosyal güven
lik şemsiyesi altına alın
malıdır; dedi...

Akyürek, ne de güzel 
konuşmuş...

Önerilerini de tek tek 
sıralamış..

112 yıl önce Rusya 
dışında 17 Avrupa

GAZETELERİNE İLAN ve
REKLAM ALINIR

devleti tarafından kabul 
edilen

Berlin Konferansı 
sonuçlarına da dikkat 
çekmiş..(...)Çocukların 
çalıştırılmaması, sosyal 
güvenliğin sağlanması, 
işçi sağlığı ve güvenliği 
alanındaki sorunlar; son 
yıllardaözelleştirmeler, 
taşeronlaşma, küçük ve 
orta boy işletmelerde, 
çocuk, genç ve kadın 
işçi çalışmasının 
yaygınlaşmasıyla daha 
da artmıştır; diyerek, 
Gemlik İlçe örgütü 
olarak işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusundaki 
çözüm önerilerini sun
muş..

Bu kaçıncı öneridir?
Devletin sosyal 

güvenlik şemsiyesi?!
Öyle çok kullanılıyor 

ki, konuşmak isteyen 
;şemsiye; sunuyor..

Promosyon gibi 
oldu...

Ortada şemsiye var 
mı?

Önce o tahlili koyun!
Türkiye’de çocuklar 

çalışıyor, büyükler 
konuşuyor...

Hele ki poli
tikacılar...Durmadan 
konuşuyor kağıt öneril
erle...

Sonuç;
Çocuklar iş başında 

(gidin de sendikalardan 
istatistik alın çocuklar

da çalışma yaşı 2 buçuk 
3 yaşa kadar düştü!...) I

Kadınlar işbaşında 
(ucuz işçi...sorun 
bakalım kadınlar hangi 
alanda yoğun çalışıyor)

Kocalar işsiz...
Yani öyle masa başın

da kağıtöneri sunmakla 
iş üretilmiyor, dimi?

CHP, benim dedemin 
partisi.. 75 yaşındaki 
babamın partisi...

Bakın Türkiye’nin en 
güzel körfez kasabasın
da yaşıyorsunuz...

Azot yerine yosun 
kokuları da alıyorsunuz 
her şeye rağmen..

O zaman işbaşaaa..
Sandalye milletvekil

lerinin sıralarında yer 
alınız! ..

Ellerinizi çocuklar 
için kaldırın...

Örtmenin; diye 
bağırsın çocuklar...

Simitçiiii, boyacını, 
sakızcı... diye değil..

Yani İlçe başkanı 
olarak sandalye mil
letvekillerine seslerinizi 
duyuramıyorsanız, 
çalışan çocuklarla ilgili I 
eylem planı yapın..

Çocuklar parmaklarını 
kaldırsın,örtmenim diy- ] 
erek..

O zaman sizin kağıt 
önerilere de gerek 
kalmaz dimi?

Sevgiyle kahn...

S 
n 
K
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Sahil Devlet Hastanesinde SSK’lıya sağlık karnesi verilmeye başlanmasına, milletvekilli Sedat Kızılcık ile açılış yapıldı

Poliklinikler kapanmasın
Sahil Devlet Hastanesi’nde SSK’lılara yeniden sağlık karnesi verilmeye başlaması 
nedeniyle küçük bir açılış töreni düzenlendi. Ak Parti Bursa milletvekil Sedat 
Kızılcıklı’nın da katıldığı törende konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, polik
liniklerin kapatılması konusunda, “Kuyrukları azaltalım derken, uzatmayalım.” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
SSK’lılara yeniden 
başlanan sağlık 
karneleri verilm
eye başlanmasın
dan dolayı düzen
lenen törene 
katılan AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıklı, 
Sahil Devlet 
Hastanesi’nde ver
ilmeye başlanan 
sağlık kar
nelerinden 100 
kişinin yarar
lanacağını söyledi. 
Sahil Devlet 
Hastanesi 
Başhekim Dr. 
Neşet Ciğerli'nin 
makamındaki

I yapılan toplantıya 
Ak Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılçıkh, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, İl 
Genel Meclis 
üyeleri ile baz 
Belediye 
Meclisüyeleri de 
katıldılar. 
Poliklinik

Ak Parti Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, kuyrukta 
I bekleyen Necati Kocaağar’a sağlık karnesini veririken

Ak Parti Milletvekili Sedat Kızılcıklı, sağlık karnelerinin Gemlik’ten verilmesinde gecikmenin Ankara’ya 
eksik bilgi gitlmesinden kaynaklandığını söyledi. Hizmetten 100 bin kişinin yararlanacağını söyledi.

konusunda 
görüşmelerin 
yapılacağını 
söyleyen Kızılcıklı, 
Gemlik'ten 
Ankara'ya yeterli 
bilginin veril 
mememesi

nedeniyle sorunlar 
yaşandığına söyle
di.
BAŞARI 
SİYASETÇİYE 
Kadın Doğum ve 
Çocuk 
Hastanesi'nin açıl

masıyla, hastane 
polikliniğinin 
kaldırılması 
konusuna adeği- 
nen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
vatandaşların 
yukarıya gönderil 
meşine gerek 
bulunmadığını 
belirterek, 
"Kuyrukları azal
talım derken uzat
mayalım. İşler iyi 
giderse başarı 
siyasetçiye, kötü 
giderse 
Kaymakam'a 
kesilir." dedi. 
VERİLME 
OLASILIĞI 
YOKTU 
Yaklaşık 1.5 yıl 
önce ilk kez veril 
meye başlanılan 
sağlık kar
nelerinin, SSK 
hastanelerinin

Sağlık Bakanlığına 
devredilmesinden 
sonra durdurul
duğunu hatırlatan 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, 
"Kaymakam başta 
olmak üzere İlçe

Mertçe Slnan
MERT

Aflar..
Aflar Unakıtan’a çıkıyor.
AKP Hükümeti Bakanı aklamak için altı yasa 
içinde düzenlemeler yapmış.
AKP’nin değirmenine çok su akıttığndan olsa 
gerek...

Başkanının 
yapılan yanlışlığı 
anlatmalarıyla 
bugün bu hizmet 
tekrar veriliyor. 
Gemlik'te 12 bin 
SŞK'lı çalışan ile 
yaklaşık 6 bin 
emeklimiz var. 
Orhangazi ile bu 
sayı 33 bine, 
aileleriyle de yak
laşık 100 bin 
insana ulaşıyor. 
Bu kadar insana 
hizmet vermek için 
yapılanlara destek 
verenleri kutluyo
rum" dedi. 
SSK Bursa İl 
Müdürü Fikri 
Savaş'ın da 
katıldığı poliklinik 
binasında ayrılan 
yerde hazırlanan 
odanın açılış kur
delesini Sedat 
Kızılcıktı kesti. 
Kuyrukta bekleyen 
Necati Kocaağar, 
sağlık karnesini 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıkh'dan 
aldı.
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AK Parti Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıkh’ya muhtarlar dert yandı.

“Muhtarlar kum torbası gibi görülüyor”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı ile İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, İl Genel 
Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyeleri Muhtarlar 
Derneği'ni ziyaret 
ettiler.
Ziyarette, Dernek 
başkanı İdris Kurt 
ile mahalle ve köy 
muhtarları, 
Muhtarların 
siyasetçiler başta 
olmak üzere 
Belediye ve vatan
daşlar tarafından 
baskı altına alın
mak istendiği 
belirtilirken 
"Muhtarları kum 
torbası gibi görüy
orlar, önüne gelen 
vuruyor" dediler. 
Muhtarlara 
Gemlik'in sorun
larının çözümünde 
elinden geldiğince 
yardımcı olmaya 
çalıştığını 
söyleyen Kızılcıklı, 
Muhtarların sıkın
tılarının yakın 
zamanda sona 
ereceğini söyledi. 
Muhtarların 
maaşlarının 300 
bin YTL olması 

için çalışmaların 
son aşamaya 
getirildiğini 
söyleyen Kızılcıklı, 
"Bu hafta içinde 
bakanlar kurulun- s 
da son şeklini ala
caktır" dedi. 
Muhtarların 
şimdiye kadar 
sadece toplumsal 
ihtiyaçlarını ilettik
leri için kendiler
ine teşekkür eden 
Kızılcıklı, 
"Muhtarlar kendi 
ihtiyaçları için 
hiçbir istekte 
bulunmuyorlar, 
sadece vatandaşın 
isteklerini bize 
iletiyorlar. 
Kendilerini bu 
yönden takdir 
ediyorum ve 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
ediyorum" dedi. 
ŞİKAYETLER 
BAŞKANA 
Mahalle ve köy
lerindeki sorunları 
Sedat Kızılcıklı ile 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'e ileten 
Muhtarlar, 
belediye başkanı 
Mehmet Turgut'u 
kendilerine sahip 
çıkmamakla 
suçladılar.

"Her muhtar 
kirasını 
cebinden ödüy
or, birçok ilçede 
belediye tarafın
dan muhtarlara 
yer tahsis 
edildiğini biliy
oruz. Başkan 
katkıda bulun
madığı gibi 
muhtarları kapı 
önüne koyarak 
tavrını gösterdi, 
belediye meclis 
üyeleri de buna 
sessiz kaldılar. 
Belediye 
başkanına 
hizmetler için 
soru yönelt
tiğimizde bize 
yarım ağızla cevap 
veriyor" dediler. 
Seçim öncesi 
çevre yolu böl
gesinde bulunan 
yerlere 
Kanalizasyon 
sözü vermesine 
rağmen hiçbir 
çalışma 
götürülmediğini 
söyleyen 
Muhtarlar, 
"başkana hiçbir 
isteğimizi yap- 
tıramıyoruz. Bizim 
sözlerimizi kesin
likle dikkate almıy
or. Muhtarlara

destek vermediği 
gibi içimizden bazı 
muhtarların 
belediye ile 
mahkemeleri var.
Bu Belediye 
başkanına yakışır 
mı" dediler. 
SORUN KAYNAK 
BULMADA 
"Her sorunun 
çözümü kaynaktır, 
bulunduğunda ise 
kendiliğinden 
bitiyor" diyen 
Kızılcıklı, öncelikli 
olarak köylerde su 
ve ulaşım sorun
larının çözümlen

mesi için 
çalışıldığını söyle
di.
Kızılcıklı, "Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği'ne aktara
cağımız paralarla 
köylerin sorunları 
direk olarak 
çözümlenecektir. 
Önceki yıllarda 
yapılan ve kaynağı 
belli olmayan 
hizmetlerin 
çözümü için çalış
malar yapıyoruz. 
Gemlik kapalı 
Spor salonu'da 
bunlardan biri, yıl 

sonuna kadar bu 
atıl yatırımı ilçeye 
kazandıracağız" 
dedi.
Muhtarların özel
likle Belediye'ye 
olan şikayetlerini 
değerlendirerek 
başkan Mehmet 
Turgut'a iletecek
lerini söyleyen 
Sedat Kızılcıklı, 
Gemlik'te bu 
sorunların çözüme 
kavuşturulması 
için mutlaka kent 
Konseyi'nin oluş
turulması gerek
tiğini savundu.

Esnaf, “Otopark pasajına bir giriş daha istiyoruz”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Katlı otopark 
altındaki 
pasaja taşınan 
Eski Çarşı esnafı, 
pasajın Gazi 
İlköğretim 
Okulu'na bakan 
sokağına kapı 
açılmasını istiyor. 
Çarşının 
hem havalandırıl
ması, hem de iç 
bölümlerdeki 
dükkanlara daha 

çok hareketlilik 
getirmek amacıy
la kapı açıl
masının doğru 
olacağını savu
nan çarşı 
esnafı, "Bu kes
imde açılacak 
bir kapı işlerimizi 
iyi yönde etk
ileyecektir" 
dediler. 
Önümüzdeki 
günlerde çarşı 
esnafı olarak 
ortak alacakları

kararı belediye 
Başkanı ile 
Fen İşleri'ne 
ileteceklerini 
söyleyen 
esnaflar, 
"Çarşının iç 
kısımlarında 
olan dükkanlara 
müşteri rağbet 
etmiyor, açılacak 
bir girişle bu 
sorun ortadan 
kalkacaktır" 
şeklinde 
konuştular.
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Seyfettin Şekersöz 

Bursa Güreş 
Eğitim Merkezi'ne 
katılacak güreşçiler 
için yapılan seçme 
lerde gençler 
tüm güçlerini kul
landı.
İlçe stadına erken 
saatlerde gelerek 
kayıt yaptıran 
gençler, Doktor 
Mehmet Yılmaz 
tarafından sağlık 
kontrolünden 
geçirildiler. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Kaymakam Adayı 
Recai Karal'ın da 
izledikleri güreş 
seçmelerine, 70 
genç katıldı.
Milli hakemlerden 
Erol Temurçin, 
Muammer İnan, 
Mehmet Demirci, 
Akın Şen, Haşan 
Turan ve Hüseyin 
Güler*in gözeti- 

। minde yapılan 
| seçmelerde ilk üç 

sırayı alan sporcu
lar Güreş Eğitim 
Merkezine gönder
ilecek.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Ankan, 

. seçmelerle ilgili 
yaptığı konuşma-

I da, geçtiğimiz yıl 
ilçemizden 6 genç 
güreşçinin şu an

| Çalışmalarına

Kayıt yaptıra^gençler Doktor Mehmet yılm^te^ 

tarafındaıjmı^pne edildiler ‘

ÎS-2İ

a»; j

devam ettiğini 
belirterek "Önceki 
yıllarda ilçeden 
çıkan sporculardan 
bazıları genç milli 
oldular. Bu da yap
tığımız çalışmaların 
ne kadar doğru 
olduğunu gösteriy
or." dedi. 
Kaymakam 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, 
güreşin ata sporu 
olduğuna 
değinerek "Güreş 
seyrederken tüyler
imiz diken gibi 
olur, dünyaya 
güreşi biz öğrettik 
ama son yıllarda 
sırtımız yerden 
kalkmaz oldu. 
Güreşimiz yeterli 
desteği ve teknik 
bilgiyi aldığında 
inşallah eski 
başarılı dönemler
ine ulaşır" dedi. 
Yapılan seçmelerde 
okullar arasında 11 
Eylül birinci 
olurken TSO Gazi 
İlköğretim ikinci, 
Şehit Etem İlköğre
tim üçüncü oldu. 
Yapılan seçme 
lerde ilk üç sırayı 
alan genç güreşçil
er Bursa Güreş 
Eğitim merkezine 
eğitime gitmeye 
hak kazandılar.

^^^.ştaköhuşahûjçeSpor 
ş|ÜMüdürüBurhan Ankan^geçen

Seçmelerde 11 Eylül İlköğretim Okulu birinci olurken, TSO Gazi ilköğretim okuiu i 
ci, Şehit Ethem İlköğretim Okulu üçüncü oldu. Seçmelere 70 öğrenci katıldı.
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ABD askerleri Bağdat’ta operasyon başlattı Rumların istedikleri belli oldu
Irak’ın başkenti 
Bağdat’ta yaşanan 
patlamaların ardın
dan, ABD askerleri 
patlamaların yoğun 
olarak yaşandığı 
Azamiye semtine 
operasyon başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat
lerinden 
itibaren başlayan 
operasyonda, 
Azamiye Camii 
yakınlarındaki 
birçok ev, ABD 
helikopterleri 
tarafından bomba

Saddam Hüseyin’in 
çıplak fotoğrafları yayınlandı
İngiltere'nin başken
ti Londra'da yayın
lan Sun gazetesi, 

ı huaünkü savısında
Saddam Hüseyin'in, 
hücresinde 
soyunurken gizlice 
çekilmiş fotoğrafını 
tam sayfa yayınladı.
Savunma Editörü 

Tom Nevvton Dunn 
imzasıyla yayın
lanan haber, "Tiran 
donla" başlığıyla 
verildi. Saddam 
Hüseyin'in bir 
zamanlar dünyanın 
en çok korkulan, 
binlerce masumun 
kanına giren 
despotlarından biri 
olduğunu yazan 
gazete, Irak dik
tatörünün şimdi 
hapishane 
hücresinde iç giysi
leriyle kaldığını ve 
kirli çoraplarını 
basit bir leğende 
yıkadığını belirtti. 
Saddam Hüseyin'in, 
yakalandığı iddia 
edilen yerde çekilen 
ve 2003 yılında 
yayınlanan fotoğrafı 
da veren gazete, 
Saddam Hüseyin'in 
hücrede çekilmiş ilk 
fotoğraflarını yayın
ladı.
Sun gazetesinin 
Saddam Hüseyin'in 
hücresinde gizlice 
çekilen

landı. Bölgeye 
basın mensuplarının 
yaklaşmasına izin 
verilmezken, bom
balanan yerlerden 
çıkan dumanlar 
dikkat çekti. Sabah

fotoğraflarını yayın-
lanmasına, Irak'taki 
koalisyon kuvvet
lerinin basın 
merkezinden hemen
cevap geldi.
Çok Uluslu Kuvvet 
ve Irak Birleşik 
Basın Enformasyon 
Merkezi'nden bugün 
yapılan yazılı açıkla
mada, fotoğrafların 
nasıl ve kim tarafın
dan çekildiğinin şu 
anda bilinmediği ve 
bu fotoğrafların, 
gözaltına alınan 
şahıslarla ilgili 
Cenevre 
Konvansiyonu 
kurallarının açık bir 
ihlali olabileceği 
belirtildi.
Açıklamada, 
Saddam Hüseyin'in 
güvenliği, refahı ve 

saatlerinden 
itibaren başlatılan 
operasyonda, 8 
saatte içinde yak
laşık 12 kişinin 
hayatını kaybettiği 
öne sürüldü.

jmıCEUl

gözaltına alınmasın-
dan sorumlu kişi
lerin bu fotoğrafları 
çekerek basına ver-
mesi ihtimalinin,
Çok Uluslu 
Kuvvetler ve Irak'ı 
(MNFI) hayal kırık
lığına uğrattığı 
kaydedildi. 
Bütün gözaltında 
olanların emniyetini 
temin etme sorum
luluğunun çok cid
diye alındığının 
ifade edildiği MNFI 
Ortak Basın Merkezi 
açıklamasında, bu 
fotoğrafları kimin 
çektiğini belirlemek 
için kesin bir 
araştırma yapılacağı 
ve bir daha benzer 
bir durumun mey
dana gelmemesinin 
sağlanacağı bildiril- 

Annan Planı'nda 
istediği değişiklik
leri 16 maddeyle 
BM'ye bildiren Rum 
yönetimi 'siyasi 
eşitlik mantığının 
müzakereye sunul
ması, Ada'daki tüm 
askerlerin çekilme- 
si'ni istiyor.
Annan Planı'nda 
istediği değişiklik
leri Tasos Conis 
aracılığıyla New 
York'ta BM'ye 
bildiren Güney 
Kıbrıs Rum 
Yönetimi, siyasi 
eşitlik mantığının 
müzakereye sunul
masını, garantör 
güçlerin tek yanlı 
müdahale haklarının 
kaldırılmasını ve 
adadaki bütün 
askerlerin Kıbrıs'tan 
tamamen 
çekilmesini istiyor. 
Rumlar, Kıbrıs'ın 
kıta sahanlığının 
belirlenmesini ve 
Türkiye ile 
İsrail'i de kapsaya
cak şekilde uygu
lanmasını da talep 
ediyor.
Rum basını, Tasos 
Conis'in New

ir-*

BAYRAM OĞLU N BAN
ŞOK KAMPANYA !

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ.
•___________ •________________ • * • ‘ e.1- ‘ ' J? / ’ •••

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
7. Z pYDJU 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. EY
ALETLERİ ** ÇİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE U 

AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

H a rm a n kay aVi İla rı ’ n da 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224)513 3437

York'ta BM Genel 
Sekreteri Siyasi 
İşler Müsteşarı Sir 
Kieran Prendergast 
ile yaptığı 
görüşmelerde, 16 
maddeden oluşan 
Rum tezlerine ilişkin 
esaslar üzerinde 
durduğunu 
belirtti. Rum 
tarafının, Annan 
Planı'nda yapıl
masını istediği 
değişikliklerin 16 
maddeden oluş
tuğu, bunların 
13'ünün Rum Ulusal 
Konseyi'nde belir
lendiği, Rum yöneti
mi lideri Tasos 
Papadopulos'un da 
buna 3 madde 
eklediği belirtildi. 
Rum yönetiminin, 
değişiklik istediği 
maddelerden 
bazıları:
ÇÖZÜMÜN HAYATA 
GEÇİRİLMESİ:

Çözümün Türkiye 
tarafından hayata 
geçirilmesini 
güvence altına ala
cak yabancıların 
garantilerinin ve 
gerekli mekaniz
maların oluşturul
ması.
GÜVENLİK: 
Garantör güçlerin 
tekyanlı müdahale 
haklarının 
kaldırılması. AB'nin 
eklenmesiyle, 
garantör güçlerin 
genişletilmesi.
ORDU: Bütün asker
lerin Kıbrıs'tan 
tamamen çekilmesi. 
GÖÇMENLER: 
Kıbrıs'ta kalacak 
olan Türkiye 
kökenlilerin tam 
sayısının belirlen
mesi ve geriye 
kalanların 
tamamının gitmesi 
yönünde 
güvence verilmesi
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Öğretmenlerin celp döneminde yeni düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Milli Savunma 
Bakanhğı'ndan asker 
öğretmenlerin Nisan 
ve Aralık celp 
dönemlerinde silah 
altına alınacakların 
Ağustos celp döne
minde askere sevk 
edilmelerini istedi. 
Bakanlık, gerekçe 
olarak, Nisan ve 
Aralık celp dönem
lerinin eğ iti m-öğ retim 
ortasına denk gelme
si ve öğrencilerin 
teskere alan asker 
öğretmenler 
nedeniyle de öğret
mensiz kaldığına işi- 
rat etti.
Milli Eğitim Bakanlığı 
kadrolarında görevli 
öğretmenler, vatani 
görevini yapmak 
üzere 1076 Sayılı 
Yedek Subaylar ve 
Yedek Askeri 
Memurlar Kanunu 
çerçevesinde Nisan, 
Ağustos ve Aralık 
celp dönemlerinde, 
silah altına alınıyor. 
Silah altına alınan 
öğretmenler, temel 
askerlik eğitimlerini 
tamamlamaları son
rasında 3358 sayılı 
Kanun doğrultusun
da, MEB'in öğretmen

ihtiyacı göstermesi 
ve Genelkurmay 
Başkanlığı'nın uygun 
görmesi halinde 
öğretmenler, geri 
kalan askerlik 
hizmetlerini MEB'in 
emrine tekrar veril
erek, askerlikleri 
süresince asker 
öğretmen olarak 
yapıyor.
MEB, bu çerçevede 
asker öğretmenleri 
daha çok Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
Belgelerinde yer alan 
Yozgat, Gümüşhane, 
Kahramanmaraş, 
Sivas, Artvin ve 
Bayburt illerinde 
görevlendiriyor.
Öğretmenlerin askere 
şevklerinin okulların 
açık olduğu tarihlere 
denk gelmesi 
nedeniyle sınıfların 
öğretmensiz kalması
na sebep olduğunu 
MSB'ye bildiren MEB, 
öğretmenlerin askere 

alınmalarının normal 
tarihlerde yapıl
masını, Nisan ve 
Aralık celp dönem
lerinde silah altına 
alınacakların da 
Ağustos celp dönem
lerinde askere sevk 
edilmeleri ve temel 
eğitimleri sonrasında 
geri kalan askerlik 
hizmetlerini öğret
men olarak yapmak 
üzere MEB emrine 
verilmesi istendi.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Başbakanlığa gön
derdiği yönetmelik 
taslağında öğretmen 
olup milli sporculara 
tayin kolaylığı getiriy
or. MEB kadrolarında 
beden eğitimi öğret
meni olup, güreş, 
okçuluk, atletizm, fut
bol gibi'branşlarda 
antrenör veya milli 
sporculuk ünvanı 
bulunan çalışanlarını 
mazeret grubuna 
dahil ediyor.

Türk -İş %13 zam istedi
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Türk-İş Başkanı Salih 
ile biraraya gelerek, 
kamu çalışanları 
toplu iş sözleşmesi 
şartlarını konuştu. 
Görüşmelerin ardın
dan yapılan açıkla
malarda, belli bir 
mesafe kat 
edildiğinin altı çizildi. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
Türk-İş Genel 
Merkezi'nde gerçek
leşen görüşmenin 
ardından yaptığı 
açıklamada, bu yılın 
başından beri 
yapılan çalışmaları 
gözden geçirme fır
satı bulduklarını 
belirterek, "Türk-İş'in 
önerileri, idari mad
deler ve ücret başlık
ları altında toplan
mıştır. İdari maddel
erle ilgili talep ve 
karşı görüşler, işçi 
ve işveren 
sendikaları arasında 
devam eden 
görüşmelerde ele alı
nacak. Ücretlere

yönelik taleplerle 
ilgili olarak da ilgili 
birimlerle görüşe
ceğiz. Görüşmede 
somut öneriler 
ortaya konmuştur. 
Önerileri değer
lendirdikten sonra 
tekrar biraraya gelip 
görüşmelerde 
mesafe almayı umut 
ediyoruz" dedi. 
Türk-İş Genel 
Başkanı Salih Kılıç 
da açıklamasında, 
169 işletmede 
çalışan yaklaşık 371 
bin işçiyi ilgilendiren 
12. dönem kamu 
kesimi toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerine gös
terdiği duyarlılık için 
Bakan Şahin'e 
teşekkür etti. Kılıç, 
ücret konusunda bir
inci 6 ay için reel 
kayıplar göz önünde 

bulundurularak, 
enflasyon ve 
büyümeden pay 
almayı ilke olarak 
benimsediklerini, 
ikinci, üçüncü ve 
dördüncü altı aylarda 
da yüzde 5 oranında 
zam talep ettiklerini 
belirtti.
Salih Kılıç, 
"Sözleşmenin masa 
başında biteni olum
ludur, amacımız da 
budur. Onun yanında 
kazanılmış hak
larımızın da korun
ması için sonuna 
kadar mücadele 
etmekte doğal 
hakkımızdır. Hukuk 
sınırları içerisinde 
demokratik hak
larımızı da kul
lanacağımızı bu vesi
leyle hatırlatmakta 
yarar görüyorum" 
diye konuştu.
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Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii - Büyûkkumla / GEMLİK
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Hükümet • üniversite Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Jinekolog Opr. Dr. Yaşar ALTON

YOK Başkanı 
Erdoğan Teziç, 
"Hükümetin günde
minde yeni üniver
siteler açılması var. 
Ancak yeni üniver
sitelerin açılması 
bizim görüşümüz 
üzerine gerçekleşe
cek" dedi.
Teziç, inceleme ve 
ziyaretlerde bulun
mak üzere geldiği 
Çankırı'da, Bölge 
Trafik İstasyonu 
önünde Vali Ali 
Haydar Öner, 
Garnizon Komutanı 
Jandarma Kıdemli 
Albay Orhan 
Özgören, Belediye 
Başkanı İrfan Dinç 
ve öteki yetkililer 
tarafından karşı
landı.
Bölge Trafik İstasy
onunda bulunan 
Mola Evi'nde 
gazetecilere açıkla
malarda bulunan 
Teziç, üniver
sitelerin bulunduk
ları yörelerde 
gelişme, 
Cumhuriyetin

değerlerinin korun
ması konusunda 
çok önemli görevler 
üstlendiklerini 
söyledi.
Teziç, hükümetin 
gündeminde yeni 
üniversitelerin 
kurulmasının 
bulunduğunu, 
ancak bunun kendi 
görüşleri üzerine 
gerçekleşeceğini 
ifade ederek, şun
ları kaydetti: 
"Hepimiz illerimizde 
üniversitelerimizin 
çoğalmasını isteriz. 
Üniversitelerin yör
eye getireceği 
eğitim, gelişme, 
Cumhuriyetin 
değerlerinin çok 
canlı tutulması, 

onların çok 
sağlam 
zeminde 
süreklilik 
kazanması 
açısından 
üniver
sitelerin 
oynayacağı 
önemli rol 
var.

Hepimiz bunun 
idrakindeyiz. Ama 
1992 den bu 
zamana kurulmuş 
olan 22 üniversite 
var. Bunların 
gereksinimleri, 
ancak yüzde 40'lar 
civarında yerine 
getirilmiş. 
Üniversitelerin 
kurulmasında 
yörenin ileri gelen
lerinin katkısı yeter
li olmuyor. Yalnız 
maddi katkı değil, 
iyi yetişmiş öğretim 
üyesinin gelip 
orada kalıcı olması 
da önemli. Taşımalı 
öğretim görevlisi ile 
üniversitenin ayak
ta kalması mümkün 
değil."

"UNIVERSITELERD 
E ÖDENEK SIKIN
TISI VAR..."

Metabolitik Sendrom
Teziç, üniver
sitelerin araştırma 
görevlisi almaları 
konusunda kadro 
sıkıntısı yaşadığını 
ifade ederek, "Eğer 
bu genç eleman 
sayısı istenilen 
oranda karşılan
mazsa bundan 
doğacak açığı gele
cek yıllarda tamam
lama imkanı çok 
zor olur. Emekli 
olacak öğretim 
üyelerinin yerine 
aşağıdan doldura
cak elemanlar 
yeterli oranda 
gelmediği zaman 
üniversiteler boş 
binalar haline 
dönüşebilir" diye 
konuştu.
Üniversitelerde 
ödenek sıkıntısı 
olduğuna değinen 
Teziç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Milli Eğitim Bakanı 
(O paraları ben size 
verdirmem) diyor.,

Temelinde inisülin direncinin 
bulunduğu şişmanlık, tansiyon yük
sekliği, HDL düşüklüğü ve açhktn 
şekerin normal değerlerden yüksek 
olmasıyla karakterize bir durumdur.

İnsanların direnci olduğundan 
organizma atadığı enerjiyi kullanma
yarak depolamaktadır.

Kişi bu içsem kilo alıyorum der. 
Karın bölgesinde yağ artınca sanki 
vücutta intahap varmış gibi vücut
tan intihap salgıları denilen bazı 
maddeler salgılanır bu nedenle bu 
kişilerde astım, alerjik rinit sık 
görülür, kanser sıklığı artar, adet 
düzensizliği hatta kısırlık nadir 
değildir.

Birinci derece akrabalarında şiş
manlık ve metabolitik sendrom olay- 
larıda sık görülür.

Bu çocuklar egzersiz başlangıcın
dan itibaren hızla şişmanlarla, 
boyun ve koltuk altlarında kahve 
rengi renk değişimi, kalınlaşma 
(Akantasis nigrigans) mevcuttur.

Bunlarda şeker yükselme testi ile 
durum aytınlatılmaktadır. Kafein 
insolin direncini artırdığından bu 
kişilerin bu tip içeceklerden uzak 
durması gerekmektedir.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 1071-514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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I IMF'nin, son rapor- 
I larında, "asgari 
■ ücretteki artıştan 

üzüntü duyduğunu, 
kamu ücretlerinin

I sınırlandırılması 
çabalarını ise mem
nuniyetle 
karşıladığı" bildiril
di.
IMF, sona eren 
stand-by anlaşması 
çerçevesinde 16 
Temmuz 2004 tarihli

I sekizinci gözden 
geçirme sonuçları 
ile 8 Temmuz 2004 
tarihli 4. madde

I çerçevesinde yap
tığı görüşmelerin 
değerlendirildiği, 
kendi uzmanlarınca 
hazırlanan raporları 
yayımladı.
Raporlarda IMF'nin, 
kamu işçileri ve

asgari ücretteki 
artışları sınırlandır
mayı da içeren gelir
ler politikasına sıkı 
şekilde takip 
edilmesinin gerekli 
olduğu görüşünde 
olduğu vurgulandı. 
Raporlarda, 
Türkiye'nin son üç 
yılda sergilediği 
ekonomik perfor
mansın "etkileyici" 
bulunduğu 
anlatılırken, ekono
minin 2004 yılına

ilişkin belirlenen 
büyüme ve enflasy
on hedeflerini 
yakalayacağı ve 
hatta geçebileceği 
belirtildi.
Raporlarda, Türkiye 
ekonomisinin fazla 
talep ve gayri safi 
yurtiçi hasılanın 
(GSYİH) yüzde 
4'üne yaklaşan cari 
işlemler açığın 
yarattığı sorunlar ile 
karşı karşıya olduğu 
kaydedildi.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : (0.224) 513 96 83

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Son Hafta
Amatör küme, bu hafta 

oynanacak maçlarla son 
buluyor. 5. grup üzerinden 
oynanan maçlarda 1. olan 
takımlar ile 2. olan takımlar 
terfi maçlarına katılacaklar.

Bana göre Süper Liğ’e 
çıkacak olan takımların başın
da; ikinci grupta birinci olan 
İnegölspor var.

2. grupta Karacabey, 3. 
grupta Burgaz, 4. grupta 
Yavuz Selim ve 5. grupta 
Demirtaşspor’un Süper Lige 
çıkmaları büyük ihtimaldir.

Gruplarında ikinci olan 
takımların süpriz yapıp Süper 
Lige’e ıkma olanakları yok 
gibi.

Birinci grupta son iki 
sırayı alan G.lpek ile 
Y.Karaman, ikinci grupta 
D.Ufuk ile Doggücü, 
üçüncü grupta Cihanspor ile 
yöremizin takımı olan 
Kumlaspor, dördürcü grupta 
düşmesi garanti olan 
Duaçınarı, beşinci grupta ise 
Yenicespor amatör kümeye

veda edecekler arasında.
Büyük arzuyla lige şampiy

onluk ümitleri ile giren 
Umurbey ile Hürspor hüsrana 
uğradılar.

Gene üçüncü grupta 
mücadele veren Kumlaspor 
ise oynayacağı Hürriyetspor 
maçında alacağı bir puan 
gelecek sene amatör ligde 
mücadele edecetir.

Üzelerek yazıyorum. Her 
zaman birincilik için 
mücadele veren Gemlikspor 
maalesef bazı nedenlerle 
grubunda üçüncü oldu.

Nedense bazılarına göre 
başarı, bana göre ise bir 
fiyasko.

Bütün ümitler seneye 
kaldı.Gemlikspor bu hafta 
oynayacağı son Lalaşahin 
maçında kaybetse grubunda
ki yeri değişmeyecek.

Gemlik’lilerin üzüldüğünü 
bazılarının bile kaçıncı 
olduğundan haberi yok.

18.05.2005

KAYIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım B Sınıfı ehliyetimi, 

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, 
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 13.11.2003 doğumlu 

oğlum Doğukan Bayraktar’a ait nüfus cüzdanını, 
16 ZD 766 plakalı aracıma ait ruhsatımı ve Gemlik Vergi 

Dairesinden aldığım vergi numara kartımı kaybettim. Geçersizdir. 
İren BAYRAKTAR - Doğukan BAYRAKTAR

Bursa Cumhuriyet Lisesinden aldığım lise diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
Neşe AYDOĞDU SÖNMEZ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanım kaybolmuştur. Geçersizdir. 

Özhan BAYRAKTAR

BakBi’Cafe'de 
Cihan Yurttaş 

eşliğindeFasılımızı 
kaçırmayın !

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 

Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel. (0224) 512 11 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

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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Selülit probleminden kurtulma yollan
Tıptaki adı 
hidrolipodistrofi 
olan selülit, derinin 
alt tabakasındaki 
yağ dokusunun 
bağ dokular arasın
da sıkışması sonu
cunda derinin üst 
kısmının portakal 
kabuğu görüntüsü 
almasıdır. Ciddi bir 
problem olan 
selülit, sanılanın 
aksine sadece kilo
lu bayanlarda 
görülmez. Zayıf ya 
da şişman her 
kadının korkulu 
rüyasıdır. Selülit, 
daha çok bayan
ların kalça, basen, 
dizin ve bileğin iç 
kısımları, baldır
ların arkası ve üst 
bacak bölgelerinde 
yoğunlaşır. 
Beslenme, genetik 
faktörler, hormonal 
özellikler ve spor 
yapmama gibi 
etkenlerin neden 
olduğu selülitten % 
100 kurtulmak 
imkansız olsa da 
çeşitli yollarla

azaltmanız ve 
büyük değişiklikler 
görmeniz mümkün. 
Ancak yine de 
hemen sonuç 
almayı ve her şeyin 
bir anda 
değişmesini bekle
meyin.
Üstelik selülit, yaş
landıkça cildin 
gerginliğini yitirme
si, incelmesi 
yüzünden daha da 
belirginleşir ve 
hatta kalıcı bir hal 
alabilir. Bu arada 
en merak edilen 
konulardan biri de 
erkeklerde neden 
selülitin olmayışı... 
Bunun nedeni 

kadın ve erkeğin 
farklı hormonlara 
sahip olmasıdır. 
Selülitin kadınlarda 
daha fazla 
görülmesinin en 
önemli sebebi 
östrojen hor
monudur. Östrojen 
hormonunun aşırı 
salgılanması vücut
ta normalden fazla 
su ve yağ tutul
masına neden olur. 
Bu nedenle ergen
lik öncesi, 
menopoz öncesi ve 
sonrası selülit 
oluşumunun en 
yoğun ortaya çık
tığı dönemlerdir. 
Bunun yanısıra 

erkeklerin cildi 
daha kalın ve 
sıkıdır. Selülit 
nedenleri...
Selülit genellikle 
ergenlik, hamilelik 
ve menapoz gibi 
hormonların daha 
çok değişime 
uğradığı dönem
lerde ortaya çıkıyor 
olmasına rağmen, 
kişinin genetik 
yapısı, metaboliz
ma hızı, dolaşım 
sistemi, sindirim ve 
boşaltımda 
yaşadığı sorunlar, 
doğum kontrol 
hapları, alınan hor
mon ilaçları, den
gesiz ve düzensiz 
beslenme, aşırı 
hareketsizlik, stres, 
sigara ve alkol 
tüketimi de selülit 
oluşumunda etken 
faktörlerdir.
Selülitiniz 
olduğunu nasıl 
anlarsınız?
Eğer selülitleriniz 

varsa ki bunu üst 
bacak dokunuzu 
parmaklarınız 

arasında 
sıkıştırdığınız 
zaman rahatça 
görebilirsiniz. 
Sıkıştırma işlemini 
yaptığınızda doku 
eğer altında birçok 
tanecikler varmış 
gibi girintili çıkıntılı 
bir görüntü alıyor
sa selülitleriniz var 
demektir. Bunların 
sizi asla üzmesine 
izin vermeyin. 
Çünkü bazı ayrın
tılara dikkat eders
eniz sevinecek 
taraf siz olacak
sınız. Yapılması 
gereken ilk işlem 
daha çok kalça, 
üst bacak, bacak 
içleri, diz, karın 
ve üst kollarda 
oluşma eğili
minde olan selül
itin derecesini 
belirlemek ve 
kişide selülitle 
beraber aynı 
zamanda lokal ya 
da genel kilo 
fazlalığı olup 
olmadığını tespit 
etmektir.

Selülit kaç gruba 
ayrılır?
Görünüm açısından 
1., 2., 3. ve 4. 
derece olmak üzere 
4 gruba ayırabiliriz. 
1 .ve 2 derece selül- 
itler yeni oluşmaya 
başladığı için 
yapılan işlemlere 
kısa sürede cevap 
verir.
3.ve 4.grup selül- 
itler ise uzun süre
den beri oluşu
munu tamamladığı 
için biraz daha 
sabır gerektirmek
tedir.

*
HAÇIN d9)
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam,
- Oğlan senden yaman çıktı, çavuş! 
Kahkahalar gırla gidiyor yukarıda. 
Ahmet dişliyor Aram’ın elini. Sıçan dişi 

gibi delikler açıldı. Bir küfür daha savurdu 
Aram ve oğlanın karnına bir tekme indirdi. 
Bir tekmede kara pürtüklü taşın üstüne 
boylu boyunca uzandı Ahmet. Yüzü koyun 
kapandı, kaldı. Koca kara çizmeler inip 
kalkıyor Ahmet’in beli üstüne şimdi. Bir 
daha, bir daha...

-Yapma gadanı alayım! Dokuz kere gadanı 
alayım!..

Boylu boyunca uzandı Ahmet’in üstüne 
annesi. Kara çarşaf görünmez etti küçük 
bedeni.

- Bir daha vurursan ölecek! Ne canı var 
ki!.. Çocuk o!.. Aklı mı yeter? Gadanı 
alayım!..

Kaba Çizmeler Makbule hanımın iki omzu 
arasına indi bindi bir kaç kez.

- Ne oluyor?
Karakolun içinde gümbürtülü bir ses. 

Aram’ın kaba çizmeleri bir kez daha indi 
Makbule hanımın kafasına bu kez, sonra 
taşlar üzerinde sürünerek uzaklaştılar.

- Mehmet efendinin çocukları kumandan

bey!
- İçeri getirin!
Makbule hanımın kara çarşafı Ahmet’in 

üstünde yayılmış, onca tekmeyi yemiş yine 
de yaslanmamış oğlanın üstüne. Kanat gibi 
gerilmiş, incitmeden. Kara taşın üstünde iki 
dizi kan zikzaklar yaparak iniyor aşağıya 
doğru.

- Kimseye karşı çıkma, Ahmedim!.. Olur 
mu ola!.. Olur mu gadanı alayım? Olurmu 
gadasını aldığım? Sana kıyarlar, bana da 
sonra... Kardeşlerine de! Hiç ses eteme.

İki küçük oğlan şaşkın gözlerle bakıyorlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çabuk ol, aney!.. Davulun sesi gelmeye 

başladı!..
-İlk davuluyan sokağa mı düşecen?
Fatma hanım elinde bir fildişi tarak, bir 

yanı sıkı, bir yanı seyrek, Naime’nin saçlarını 
tarıyor. Bal rengi saçlar belinin üstende, tel
leri parlak, örgü yerlerinde dalgalı, tepede 
kadife gibi düz ve yumuşak.

-Çocuklara bakalak ol! Dere boyuna ne 
varmasınlar! Doğru düğün evine! 
Eğlenmeyin ortalıkta!

Ördek başı yeşili ipekli entari giymiş 
Naime, etek uçlarında çiçek işlemeli... Sarı, 
ak, pembe çiçekler. Yukarıdaki sofadalarb 
Fatma hanımın tarağı bir bakır tasın içindeki 
suya batırıp batırıp tarıyor Naime’nin 
saçlarını. İte dürüye hala kendi çocuklarının 
ve Zekiye’nin tırnaklarını kesiyor, bir kara 
çaput sermiş önlerine.

Zekiye kara kız... Mürsel efendinin son 

çocuğu. İsmail’i! Naime ak tenli, sarı gözlü, 
sarı saçlı... Faik’le Zekiye has boya. İlle de 
Zekiye... Tam kara kız. Dört, beş yaşlarında. 
Bir de kara damarı var, tutmasın bir kez. 
Susturmanın olanağı yok artık... İnceden bir 
ağıttır tuturur, sesi tıkanana dek. Yalnız 
babası evde olunca çıkmaz sesi, soluğu çık
maz Zekiye’nin.

- Şunları giydirip salaydık sokağa!.. Bizim 
giyinmemizde ne var ki!.

Faik’in üstünde yeni takımlar, konsol 
önünde gidip,geliyor.

Süleyman ağabeyin düğünü var bugün... 
Davulcu başladı bile, zurna baygın bir hava 
tutturdu. Ben oyun, ne bilmem, ama bak
masını severim... Düğünü, derneği severim. 
Davulun gümbürtüsünü severim. İçer, içer 
şarabı kurşunu sıkıvermezler mi gökyüzünü 
galan keygimin ucu, sonu yoktur.Hem 
düğün günü arayan, soran olmaz, geldin, git 
tin deyen olmaz...

Mürsel efendilerin alt katta Mihran 
Katayan’lar oturuyorlar artık. Yerleştiler... 
Yukarı iki oda, bir sofa Mürsel efendilerin. 
Aşağı girişte mutfak var ve bir de geniş oda 
var ki, selamlık gibi kullanıyorlar. Kadınlar 
pek girmez oraya.

Faik sokağa çıktı. Hava ılık, rügar estikçe 
gül kokuları yayılıyor ortalığa. Bahçelerde 
güller pembe al, sarı... Sarmaşıklar üst kol
lara kol atmış... Ağaçlarda erikler pıtrak gibi. 
Kirazlar kızarmağa başladı... Dere yine güm
bürdüyor ama köpükler havalara sıçramıyor 
artık. DEVAMI YARIN...
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Uzmanlar 'lişbî Gıdalara^ karsı uyardı
Uzmanlar, şiş

manlığın küresel 
bir tehdit haline 
gelmesi ve 
görülme sıklığının 
hızla artmasıyla 
birlikte tüketicileri 
light gıdalara 
karşı uyarıyor.
Memorial 

Hastanesi 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Dyt. 
Seçil Kenar, light 
ürünlerin mik
tarında ve 
çeşidinde tehlikeli 
bir artış 
yaşandığına 
dikkati çekerek, 
"Zayıflamak ya da 
kilosunu korumak 
isteyen bireylerin,

H o ŞİMDİ MAHKUM ■ MAVİ YALANLAR SINEMASI'NDA y
BU HAFTA Rez. Tel: 513 64 06

, ATLAS 
SINEMAS 'NBA

BU HAFTA

0 ŞİMDİ MAHKUM-KARANLIK SIRLAR
Rez. Tel: 512 03 46

piyasadaki light 
ürünlerin çok 
düşük kalorili 
veya kalorisiz 
olduğunu san
masından dolayı, 
günlük tüketilen 
light ürün mik
tarında ve 
çeşidinde büyük 
bir artış gözlem

liyoruz. Bu artış, 
aynı zamanda 
günlük alınan 
kalori miktarının 
da artmasına 
neden oluyor. Az 
yağh-diyet-light 
diye piyasaya 
sürülen ürünlerin 
normal ürünlerle 
arasında ciddi 

farklar bulunmuy
or. Yani bu ürün
ler referans ürüne 
göre çok az veya 
kalorisiz değildir. 
Tüketicilerin de 
bu gıdaların 
üzerindeki etiket 
kavramını değer
lendirme şekli, 
'daha az kalorili 
bunu alayım' ya 
da 'bu diyet bunu 
daha çok yiye
bilirim' olursa, 
light-diyet tüketil
erek total olarak 
daha fazla kalori 
alınmış oluyor. 
Örneğin light 
tatlılarda sükroz 
molekülü yerine 
yapay tat-
=îl landırıcılar 

kullanıldığı 
halde oldukça 
fazla kalori 
değerleri 
vardır. Fakat 
kişiler şeker 
içermediği 
için bu besin
leri çok fazla 
tüketebilmek- 
tedirler" dedi.
"DİYABETİK 

GIDALARI 
ZAYIFLAMAK 
İÇİN

TÜKETMEYİN" 
Kilo vermek 
isterken yapılan 
hatalardan birinin 
de, özel hastalık
ları bulunan kişil
er için üretilen 
gıdaların bilinç
sizce tüketilmesi 
olduğunu dile 
getiren Dyt. Kenar 
şöyle devam etti: 
"Diyet döneminde 
yapılan en büyük 
hatalardan sağlık
lı bireylerin, özel 
hastalıklarda 
tüketilmek için 
üretilen ürünleri 
bilinçsizce ve 
sıkça tüket
meleridir. Daha az 
kalori alayım, 
zayıflayayım veya 
kilomu koruyayım 
derken bu 
gıdalarla tüketici 
daha fazla kilo 
bile alabilmekte
dir. Burada önem
li olan yeterli ve 
dengeli bir 
beslenme alışkan
lığını hayatımıza 
yerleştirmek ve 
bu tür besinleri 
satın alırken 
besin değerlerini 
ve referans ürün
leri arasındaki 
farkları etiketten 

okuyup, değer
lendirip tüketmek
tir. Unutmamak 
gerekir ki, asla bir 
besin gıda 
teknolojisinin 
müdahalesiyle 
sihirli bir hale 
getirilemez." 
Kenar, etiket kon
trolünün devletin 
denetiminde 
olması gerek
tiğinin altını çiz- , 
erek, "Besinleri, 
karbonhidrat, 
yağ, protein, min
eraller ya da vita
minler açısından 
analiz etmek tabii 
ki tüketici için 
mümkün değildir. 
Bu değerler 
ancak laboratuar 
şartlarında bilim
sel analizlerle 
bulunur. Bu yüz
den tüketicinin 
etiket bilgilerini 
doğru-yanhş 
olarak değer
lendirmesi de 
mümkün değildir. 
Etiket kon
trolünün hukuk
sal yaptırımla 
devletin deneti
minde olması 
bizce en makul 
yoldur" ifadelerini 
kullandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Limgn Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savc ılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

21 MAYIS CUMARTESİ 
MELİS ECZANESİ 

22 MAYIS PAZAR 
FATİH ECZANESİ

GEMLİK ________________________ .

□oran
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE I^HMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2136 

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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e-bildirge
zorunluluğu

Kredi kartlan elde patlayacak
SSK, özel ve 
resmi sektör işy
erlerinde 3-5 ve 
üzerinde sigortalı 
çalıştıran işv
erenlere Aylık 
Prim ve Hizmet 
Belgeleri'ni inter
net üzerinden "e- 
Bildirge 
Uygulaması" ile 
kuruma gönder
meleri zorunlu
luğu getirdi. 
İşverenler 
Tarafından Aylık 
Prim ve Hizmet 
Belgesinin İnter
net Ortamında 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na 
Gönderilmesine 
(e-bildirge 
Uygulamasına) 
İlişkin Tebliğde 
Değişiklik 
Yapılması

Hakkında Tebliğ, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Tebliğde, 2004 
yılı Mayıs ayı ile 
takip eden aylara 
ait Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi 
adı altında alın
ması gereken 
belgenin; tüm 
illerde resmi-özel 
sektör ayırımı 
yapılmaksızın bir 
ila yedi (dahil) 
arasında sigortalı 

çalıştırılan işyer
lerinden isteyen
lerin, sekiz (dahil) 
veya daha fazla 
sigortalı 
çalıştırılan işyer
lerinden ise 
zorunlu olarak 
internet ortamın
da gönderilmesi 
gerektiği hususu 
ve yapılacak olan 
işlemlerin önceki 
genelgeyle ayrın
tılı olarak açık
landığı belirtildi.

Kredi kartı bor
cunu ödeye
meyenlerin sayısı 
gün geçtikçe artıy
or. Bu yılın ilk üç 
aylık bölümünde 
kanuni takibe alı
nan tüketici kredi
leri geçen yıla 
göre yüzde 257 
arttı. Bu yılın 
ocak-şubat-mart 
dönemlerinde 
kanuni takibe alı
nan tüketici kredi
leri, geçen yılın 
aynı dönemine 
oranla yüzde 257 
artışla 33.4 milyon 
YTL'ye çıktı. 
Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından 
açıklanan, tüketici 
kredisi 
veren bankalardan 
derlenen "Tüketici 
Kredileri

Konsolide 
Raporu-Mart 
2005"e göre, 
2004'ün ilk 
çeyreğinde 9 mily
on 362 bin YTL 
olan takibe 
alınan krediler, bu 
yıl aynı dönemde 
33 milyon 446 bin 
YTL olarak 
belirlendi.
Bu yıl Mart sonun- 
da bakiye miktarı 
131.2 milyon 
YTL'ye ulaşan 
takipteki krediler^ / 
toplam tüketici 
kredilerinin yüzde 
0.5'ini 
oluşturdu.
Dönem içinde 
kanuni takibine 
geçilen kredilerin 
yüzde 57'si taşıt, 
yüzde 10'u konut, 
yüzde 33'ü ise 

diğer kredileri 
kapsadı. Geçen 
yıl.ıh ilk 
çeyreğinde 55.6 
milyon YTL olan 
kanüni takipteki 
kredilerin bakiye 
tutarı, 2004 sonun
da 106.4 milyon 
YTL olarak 
hesaplanmıştı. 
Kredi alanlar arttı 
Bu yılın Ocak-Mart 
döneminde 2 mily
on 157 bin 300 
ki$i, 7 milyar 
166 milyon YTL 
tutarında tüketici 
kredisi kullandı.
Kredi kullanan kişi 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 
152, bir önceki üç 
aylık döneme göre 
ise yüzde 129 
arttı.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA .. 

Renkli, siyah beyaz her 
baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Bı
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

Kata I o a basımı

Körfez Ofset
M ATB AACI l_l K-YAYINCI l_l K-RE KLAMC ILI K

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



Geleneksel Özürlüler Şenliği’ne çeşitli il ve ilçelerden 550 özürlü genç katılacak.
11

Geleneksel 5. Gemlik Özürlüler Şenliği bugün saat 14.oo’de İskele Meydan Tnda yapılacak tören
le başlayacak. Törene, Devlet Bakam Güldal Akşit’in de katılması beklenirken, bu yıl ilk kez 
Devlet Halk Dansları Topluluğu gösteri yapacak, Korosu da konser verecek. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

23 Mayıs 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Dörtyol kavşağına 300 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen TIR’ı elektrik direği durdurdu

ı
Güne Bakış

İTkl Kadri GÜLER
B kadri_guler@hotmail.com

Bugün pazar
Bugün pazar..
Mayıs ayının pazarını güneşle karışık yağışlı 

geçirdik. Sıcak günler yakında..
Bir gece önceyi anımsarsanız, düşen yıldınmlar- 

dan kendinizi korku filmlerinde zannedebilirdiniz..
Cumartesi günü İstanbul Beylikdüzü’ndeki TÜYAP 

Fuar Merkezinde açılan, Matbaacılık ve Kağıt Sanayi 
Fuannı izlemeye gittim.

Uzun zamandır İstanbul'a gitmemenin getirdiği 
acemiliğe, İstanbul’un trafik karmaşası da ekle 
nince, benim yolculuğum biraz arapsaçına döndü.

Beylikdüzü’nü aşıp neredeyse Tekirdağ’a gidecek
tim.. Sonra geri dönmek için dön babam dön..

Allah bizim gibileri İstanbul’da yaşatmasın..
0 trafikte nasıl evlerinden işe gidiyorlar, nasıl 

dönüyorlar aklım ermiyor..
Her gün o çileyi çekiyor İstanbullu, bir de hava 

yağışlıysa eğer, eziyet iki katına çıkıyor.
Her sektörde olduğu gibi bizim basım sektöründe 

de teknolojiye yetişmek çok büyük sermaye gerek
tiriyor..

Baskı makinelerindeki ulaşılan düzey dudakları 
uçutturuyor İnsana. Biraz da moralim bozuk döndüm 
Gemlik’e, “keşke gidip görmeseydim” dedim kendi 
kendime o teknolojileri..

Pazar günlerini kendine ayırmak istesemde gazete 
nedeniyle ayıramıyorum..

Her pazar bahçe işlerinden sonra en az 5-6 saat 
gazetenin hazırlığında geçiyor zaman..

AK Parti, Ceza Yasasını erteledi ama bildiği gibi 
çıkardı.. Tepkileri ve basının haykırışlarını kaale bile 
almadı.

1 Haziran bizim İçin karagünün başlangıcı.
Dikkatli olmazsak, Tayyip’in yasasının gazabına 

uğrayıp, kendimizi hergün yargıç karşında bulacağız.

Sunğipek 
rampasında 
dün akşam 
saatlerinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
Bursa yönünden 
Gemlik’e doğru 
gelmekte olan 
boş TIR’ın 
sürücüsü 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedince 
iki yol arasına 
yuvarlandı. 
Kaza, dün 
saat 19.30 
sıralarında

ıssa

YÖliortâsına devfÖeıŞ boş TIR’ı 
elektrik^dîreği durdurdu.

meydana geldi. 
Zihni Aker (55), 
yönetimindeki 
78 EB 157 
plakalı TIR 
Dörtyol 
kavşağına 
300 metre kala 
direksiyon 
hakimiyetine 
kaybeden 
sürücüsü 
nedeniyle 
korkulukları 
kırarak devrildi. 
TIR yolu 
aydınlatan 
beton elektrik 
direğine 
çarparak 
durabildi.
Direk, Gemlik 
Bursa yoluna 
devrildi.

Kazada 
boynundan ve 
başından 
yaralanan 
TIR sürücüsü 
Sahil Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı. 
Boyun ve 
göğüs filmleri 
çekilen sürücü 
Zihni Aker’in 
kaburgalarında 
kırıklara 
rastlandı.
Sürücü Aker, 
kazanın nasıl 
olduğunu 
anlayamadığı 
söylerken, 
kazayla ilgili 
inceleme ve 
soruşturma 
başlatıldı.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Doktorun motorsiklet tutkusu

Kolaylıklar....
Bankacılık sektöründe işlemleri hız

landırmaya dönük gelişmeler ardarda geli 
yor. Geliyor gelmesine de yurttaşlar bu 
olumlu gelişmelerden yararlanıyor mu?

Geçen gün Ziraat Bankası'na yolum 
düştü.

Bankanın içi ana baba günü..
Nedenini sordum bu olağanüstü kala

balığın..
Emekli maaşları ödeniyormuş o gün.
Bildiğim kadarıyla emekli maaşları 

ATM'ler aracılığıyla da ödeniyor.
Girerken dikkatimi çekmişti.
Dışarıda bulunan iki adet ATM makinası 

bomboştu.
İlginç bizim insanımız dışarıda ATM'leri 

kullanmıyor da içerideki gişelerden işlem 
yaptırıyor.

Dolayısıyla gişelere yığılma oluyor.
Oysa; Teknolojinin ve dolayısıyla

bankanın sun^ 
yararlanmak t

Hem de 24 l

" pratik olanaklardan

yatırma ve çekme 
boyunca hizmet veriyor.

k bankalar para 
eri için 24 saat

Önceden yığılmanın olması doğaldı. 
Çünkü bankamatik tekti.
Şimdi öyle mi?
Pırıl pırıl iki ATM Makinası yurttaşlara 

hizmet vermek için bekliyor.
Ziraat Bankası'nın ikinci ATM'de olduğu 

gibi yurttaşların işlemlerini çabuklaştırmaya 
dönük girişimlerini kutluyoruz.

Devamını bekliyoruz.
Ama yurttaşların da sunulan hizmetlere 

duyarlı olmasında yarar var.
Çünkü zaman çok değerli.
Sağlık'da önemli bir adım.
Ertan Okay Doktor.Gemlik Umurbeyli.
Radyoloji Uzmanı..
Uzun yıllardır Bursa'da çalışıyor. Bursa 

dışında ki bir çok görüntüleme merkezine 
danışmanlık yapıyor. Radyoloji alanında 
önemli birikim kazandı, büyük başarılara 
imza attı. Şimdi bilgi birikimini görüntüleme 
alanındaki en son teknolojiyle bütünleşti 
rerek, Gemliklilerin hizmetine sunuyor.

Tanıya giden yolda çok önemli bir araç 
olan görüntüleme teknolojisini

Gemliklilerin ayağına getirdi.
İstiklal Caddesi'nde hizmete açılan 

TOMOKAY Görüntüleme Merkezi'nde ;
Spiral Bilgisayarlı Tomografi, 

Ultrasonografi, Renkli Doppler ultrason ve 4 
boyutlu ultrason bulunuyor.

Ayrıca girişimsel radyoloji hizmetleri ver
iliyor. TOMOKAY'ın sunduğu teknoloji o 
kadar üstün ki;ana karnında ultrasono- 
grafisi çekilen bebeği 29 haftalıkken bile eni 
konu tanımak olanaklı..

Görünce şaşırdım kaldım.
Dr.Okay'ın sunduğu teknoloji,Gemlik'te 

etkinlik gösteren sağlık kurumlan için de 
önemli bir avantaj.Özellikle zaman açısın
dan. Çünkü sağlık en küçük bir ihmali ve 
gecikmeyi affetmiyor.

Genç girişimci arkadaşımıza Gemlikliler 
adına teşekkür ediyoruz.

Hem önemli bir sağlık merkezini 
kazandırdığı hem de bizi Bursa'ya taşın
maktan kurtardığı için.

Motorsiklet ile GAP turu
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi doktorlarından 
Mehmet Yılmaz, motor üstünde Anadolu’yu dolaşacak. Dr.
Mehmet Yılmaz, Anadolu gezinin bir hafta süreceğini söyledi

Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
doktorlarından 
Mehmet Yılmaz, 
motorsiklet ile 
Anadolu gezisine 
çıktı.
Motorsiklet 
üstünde seya
hatin özgürlük 
olduğunu dile 
getiren Yılmaz, 
dün başladığı 
geziden bir hafta 
sonra ilçeye 
dönecek.
Tarihi ve Kültürel 
amaçlı çıktığı 
geziye Ankara 
üzerinden 
sırasıyla Mersin, 
Adana, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, 
Malatya, Kayseri 
illerini gezecek 
olan Doktor 
Mehmet Yılmaz,

■

bu illerin tarihi 
mekanlarını 
dolaşıp kültürel 
etkinliklerini 
görme ve tanıma 
fırsatı bulacak. 
Maceracı bir

ruha sahip 
Doktor Mehmet 
Yılmaz, motor 
üstünde seyahatin 
insana tahmin 
edilemez duygular 
kazandırdığını

söyleyerek, 
dönüşün yine 
Ankara üzerinden 
Bolu ve İzmit 
üzerinden 
Gemlik'e geleceği
ni söyledi.

SAHİBİNDEN 
SATILIK

KİRALIK 
DEVRE MÜLK

İlk Sahibinden Satılık 
2001 Model Mazda 323 Familia 

1500 Motor, 50 bin Km.
Tel: (0.532) 262 90 46

Kalkan Clup Patara 
Tatil Köyü’nde

25 Haziran -10 Temmuz arası 
KİRALIK DEVRE MÜLK i 

Mür. Tel: 513 18 99

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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Geleneksel Özürlüler Şenliği’ne çeşitli il ve ilçelerden 550 özürlü genç katılacak.

Geleneksel 5. Gemlik Özürlüler Şenliği bugün saat 14.oo’de İskele 
Meydam’nda yapılacak törenle start alacak. Törene, Devlet Bakanı Güldal 
Akşit’in de katılması beklenirken, bu yıl ilk kez Devlet Halk Dansları 
Topluluğu gösteri yapacak, Korosu da konser verecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geleneksel 5. 
Gemlik Özürlüler 
Şenliği, yurdun 
çeşitli il ve 
ilçelerinden 
gelen yaklaşık 
550 özürlü gencin 
katılımıyla bugün 
başlayacak. 
Dört gün sürecek 
olan şenlikler, 
bugün saat

Geçtiğimiz yıllarda yapılan özürlüler Şenliğinde özürül öğren
ciler protokol önünde bir gösteri yaparlarken görülüyor.

14.00 de İskele 
Meydam’nda 
yapılacak 
törenle 
başlayacak.
İskele Meydam’nda 
yapılacak törene, 
Devlet Bakanı 
Güldal Akşit’in de 
katılması 
beklenirken, 
Şenlikler Özürlüler 
Federasyonu ile 
Konfederasyon

başkanlarının da 
katılacağı 
açıklandı.
Şenliklerin açılış 
törenine 
Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanı Mehmet 
Aysoy ile 
SHÇEK 
Başkanı ve Bursa 
Milletvekillerinin de 
katılmaları 
bekleniyor.

4. Gemlik Özürlüler Şenliği’nde Halk Dansları folklörcüleri, 
bir oyunu gösterisi yaparken görülüyor.

DEVLET 
HALK 
DANSLARI 
Özürlüler 
Şenliklerine 
katılacağı bildirilen 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 
Devlet halk 
Dansları 
Topluluğu ile 
Halk Müziği 
Korosu, İskele 
Meydam’nda 
gösteri yapıp, 
konser verecek. 
Şenlikler hakkında 
bilgi veren 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri, “Türkiye'nin 
çeşitli böl
gelerinden 
gelecek özürlü 
çocuklarla 
Gemlik şenliğe 
hazır durumdadır. 
Onlara en güzel 

ev sahipliğini 
yapmak istiyoruz. 
Ayrıca Gemlik halkı 
onların 
gösterileriyle 
unutamayacakları 
anlar yaşayacak
lar" dedi.
Özürlüler

Mertçe Sinan ‘
MERTOĞLU

Ne Saygısı
AB, AİHM'nin Abdullah Öcalan İle İlgili 
kararını saygı ile karşılamamızı istemiş. 
Ne saygısı?
Türk toplumu kaygısıyla 
Kaygı ile karşılıyor...

Şenliği’ne ilçede 
bulunan okulların 
bando takımları 
ile 20'şer kişiden 
oluşacak öğrenci 
grupları da 
katılarak özürlüleri 
yalnız bırakmaya
caklar.
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özürlü Kimliği taşıyanlar ilçemizde bulunan bazı işyerlerinin indirimlerinden yararlanacak

Özürlülere İndirim imkanı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özürlüler Okulu 
Müdürü 
Tamer Sivri, 
ilçede bulunan 
bazı işyerleriyle 
yaptığı 
görüşmeler 
sonucunda, 
özürlülere yönelik 
indirim imkanı 
sağladıklarını 
söyledi.
Başbakanlık 
Özürlüler

İdaresi Başkanlığı 
tarafından verilen 
Özürlü Kimliği 
taşıyanların 
faydalanacağı 
özel indirimlerin 
yüzde 20-30 
dolayında 
olacağı 
düşünülüyor. 
Başta gıda ve 
giyim 
dükkanlarıyla 
yapılan ön 
görüşmelerde

isteklerinin kabul söyleyen Tamer 
gördüğünü Sivri, zor hayat

şartlarında yaşam 
larını sürdüren 
özürlülerin bu 
imkanlarla 
biraz olsun 
rahatlamalarını 
amaçladıklarını 
söyledi.
Önümüzdeki 
günlerde 
anlaşma 
sağladıkları 
işyerlerini basın 
yoluyla ve 
işyerlerinin

camlarına asılacak 
bildirilerle 
duyuracaklarını 
söyleyen 
Sivri, kendilerine 
indirim için 
müracaat 
edecek olan 
işyerlerinin 
524 7031 nolu 
Özürlüler 
Okulu 
telefonuna 
başvurabilecek
lerini duyurdu.

iverek öldüren Murat Topal ve çocuğunu bavula koyan annesi Melahat Semiz’in soruşturması tamamlandı

Savcı müebbetlerini istedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Savcı, bir süre 
önce Kayhan 
Mahallesindeki 
bir evde, 
kendisine 
baba demeyen 
5yaşındaki 
üvey oğlunu 
döverek 
öldürdüğü iddia 
edilen Murat 
Topal ile cesedi 
valize koyup 
Balıkesir'e 
götüren anne 
Melahat 
Semiz’in 
müebbet hapis 
cezası istemiyle 
dava açıldı. 
Nisan ayında 
Kayhan Mahallesi 
iki nolu cadde 
Atiçiftlik 
Apartmam’nda 
meydana gelen 
olayda, 5 yaşın
daki Emirhan E., 
kendisine "baba" 
demediği için 
üvey babası 
Murat Topal 
tarafından 
dövülerek 
ölümüne 

neden olmuştu. 
Topal'ın 
tehdidiyle öz 
oğlunun 
cesedini bir 
valize koyup 
Balıkesir'e 
götüren anne 
Melahat Semiz, 
olayı anlattığı 
annesi ve 
ağabeyinin 
durumu jandar
maya bildirme
siyle cinayet 
aydınlanmıştı. 
Olaydan sonra 
üvey baba 
Murat Topal 
ve anne 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklan- 
nrcaşlardı.
Tutuklu anne 
cezaevinde 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na 
mektup 
yazarak 
çocuğunun 
üvey babası 
tarafından 
öldürüldüğünü 
ileri sürerek 
tahliyesini

istemişti.
SEVCI 
MÜEBBET 
İSTİYOR 
Gemlik Savcılığı 
tarafından 
sürdürülen 
soruşturma 
sona erdi.
Savcılık, üvey 
oğlunu öldürdüğü 
iddia edilen 
babayla, bavulla 
oğlunun cesedini 
Balıkesir'e 
gömmeye 
götürdüğü 
ileri sürülen öz 
annesi hakkında 
müebbet hapis 
talebiyle 
dava açtı.

Birlikte yaşadığı Melahat Semiz’in ilk eşinden olan oğlu Emir E.’yi 
kendine ‘Baba’ demediği için döverek ölümüne neden olan Murat 
Topal ve oğlunun cesedini Balıkesir’e bavul ile götüren anne 
hakkında Savcı, mübebbet istedi.

felahat Semiz, cezaevinden 
yazdığı mektup ile

Efest bırakılmasını istedi. Ancak, 
tycı müebbet istemi ile dava açtı.
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Umurspor, dün oynadığı Sağlıkspor karşılaşmasından galip ayrıldı

Seyfettin Şekersöz

Birinci amatör 
küme 1. grupta 
mücadele eden 
Umurspor, son 
maçında 
Sağlıkspor'u 2-1 
yenmeyi başardı. 
Grup ikinciliği için 
bir puana ihtiyacı 
olan Sağlıkspor, 
Umurspor'un 
güzel futbolu 
karşısında 
amacına 
ulaşamadı.
Maça çok iyi 
başlayan 
Umurspor, 20. 
dakikada Arifle 
1-0 öne geçti. 
Yakaladığı 
gollük 
pozisyonları 
değerlendire
meyen 
Umurspor ilk 
yarıyı önde 
kapadı.
İkinci yarıda gol 
için Umurspor 
yarı sahasına 
yerleşen 
Sağlıkspor, aradığı 
golü bir türlü bula

madı. 81. dakikada 
Umurspor'dan 
Rıza ikinci sarı 
karttan kırmızı 
görünce takımını 
10 kişi bıraktı. 
Bir kişi noksan 
oynayan 
Umurspor maçın 
sonlarında Emre 
ile durumu 
2-0'a getirince 
takımda 
rahatlık oldu. 
Maçın böyle bite
ceği beklenirken 
Sağlıkspor 88. da 
Ümit'le durumu 
2-1'e getirerek 
ümitlendi.
Heyacanh geçen 
maçın son 
dakikalarında 
Sağlıkspor aradığı 
golü bulamayınca 
bir puan için çık
tığı sahadan 2-1 
yenik ayrılarak 
grup ikinciliğini 
Makospor'a 
bıraktı.

HAKEMLER: 
Mehmet Biçer 
(***) İbrahim 
Akçalar (***)

Serkan Kaya (***)

UMURSPOR: 
Şafak (***) Rıza 
(**) Halil (***) Cem 
(***) Erol (**) 
Yavuz (***) Serkan 
(**) (Hüseyin **)

Arif (***) Emre (***) 
(Emrah *) Murat 
(***) Burak (***) 
(Mehmet *)

SAĞLIKSPOR : 
Ahmet (*) 
Oktay (*) Saim (*)

Zafer (**) Ercan 
(**)
Mehmet (*) (Nuh *) 
İlker (**) Gökhan 
(**) Yavuz (*) 
(Erkan *) Serhat 
(**) Ümit (**)

KIRMIZI KART : 
DK. 81 Arif 
(Umurspor) 
GOLLER : 
Dk. 20 Arif Dk. 86 
Emre (Umurspor) 
Dk. 88 Ümit 
(Sağlıkspor)

Atatürk Stadyumu’nda yapılan Umurspor- Sağlıkspor 
karşılaşmasında, kırmızı beyazlı futbolcular son maçlarından 
sahadan galip ayrıldılar. (Fotoğraf .-Seyfettin ŞEKERSÖZ)

Sağlıkspor’u 2-1 yenen Umursporlu futbolcular, galibiyet 
sevincini tribünlerde kendilerini destekleyen taraftarlarına 
alkışlayarak karşılık verdiler.

ABONE OLDUNUZ MU? OKUYUN - OKUTUN
ABONE OLUN
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Fdtoâalçı Tııııan casııs, sıtof attı
II

OıMstirt aslında »e ılroP
Aydın'ın Baltacı 
köyündeki mühim
mat deposunu 
fotoğraflarken 
yakalanan iki Yunan 
vatandaşının kimlik
leri belli oldu. İki 
Yunan'ın gizli istih
barat (EİP) üyesi 
oldukları anlaşıldı. 
Aydın'ın Baltacı 
köyünde bulunan 
mühimmat depo
sunu fotoğraflarken 
yakalanan, ancak 
daha sonra serbest 
bırakılan iki 
Yunanın, EİP'in 
(Yunanistan gizli 
istihbarat örgütü) 
askeri Kanadından 
subay oiçiuklan 
öğrenildi.Söz 
konusu iki kişi, 
önceki gün Baîtacı 
köyünde bulunan 
mühimmat depo
sunu fotoğraflarken 
fark edilmeleri üzer
ine yakalanarak 
gözaltına alınmıştı. 
Yunan Ekstra 3 adlı 
kanalda yer alan 
habere göre olayın 
Türk Dışişleri 
Bakanlığı'na yansı
ması üzerine

Abdullah Gül, 
Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Petros 
Moliviatis 'i arayarak 
gelişmelerle ilgili 
bilgi verdi. İki ülke 
dışişleri bakanları 
arasında bulunan 
kırmızı hattan 
konuşan bakanlar, 
olayın iki ülke ilişki
lerini olumsuz etk
ilemeyeceği 
konusunda anlaş
maya vardılar. 
Ardından, Yunan 
silahlı kuvvetlerinde 
subay oldukları 
belirtilen iki kişi, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılmaları 
sağlandı.
Evangelos Polisos 
ile Konstandinos 
Tombuloğlu 

adlı iki Yunanın 
üzerlerinde ve otel 
odalarında yapılan 
aramalarda iki 
fotoğraf makinesi, 
beş cep telefonu, bir 
dürbün, ses kayıt 
cihazları, uydu 
bağlantılı telefonlar, 
başka isimler adına 
düzenlenmiş sahte 
evrak ve pasaportlar 
ele geçirildi.
Yunanlıların çektik
leri kayıtlarda fab
rikalar ile bazı tank 
taburları, termik 
santral, denize 
yakın bir depo ile 
bazı limanların 
detaylarının görün
tülendiği anlaşıldı. 
Ekstra 3 kanalı ise 
otel odasında 
silahlar bulun
duğunu iddia etti.

Özbekistan muhale
feti ERK partisi lideri 
Muhammed Salih 
Gerçek Hayat’a 
konuştu. Ülkede kaç 
ayaklanma oldu, 
ayaklanmalara yol 
açtığı söylenen 
tarikat gerçek mi? 
Vesaire....
Gerçek Hayat Dergisi 
bu haftaki sayısında 
Özbekistan'daki 
olayların içyüzünü 
dile getiren bir yazı 
kaleme alırken, 
Özbekistan muhale
feti ERK partisi lideri 
Muhammed Salih ile 
yaptığı bir görüşmeyi 
yayınladı. İşte 
dergide Ali Gümüş 
imzasıyla yayınlanan 
yorum ve muhalefet 
lideri ile yaıpalan 
röportaj: 
Orta Asya’nın kalbi 
kanıyor. Özbekistan’
da iki günde binlerce 
insan toprağa 
gömüldü. SSCB’nin 
dağılmasından sonra 
iktidara gelen eski 
KGB ajanı İslam 
Kerimov’un despot 
idaresi altında 
inleyen halk için

Özbekistan yaşanılır 
bir yer olmaktan çok
tan çıktı. Tam on beş 
yıldır zulmünü icra 
eden Kerimov dik
tasına hem ABD hem 
de Rusya destek 
veriyor. Ayrıca, 
İsrail’in Özbekistan’a 
yönelik icraatlarını 
da zikretmek gerek. 
Özbekistan için, tari
hi ve nüfusu 
itibariyle, Orta 
Asya’nın müstakbel 
belirleyici gücü diye
biliriz. Yani Özbek
istan’da olup biten
ler, bütün bölgeyi 
etkileyecektir. 
Bu nedenle Özbek
istan’a özel önem 
atfediliyor.
ABD’nin, Afganistan 
işgalinden beri, 
Kerimov yönetimiyle 
yakın teması var. 
Hatta burada bir de 

ABD üssü kuruldu. 
Afganistan’da 
faaliyette bulunan 
silahlı Özbek muhalif 
güçleri tasfiye etmek 
karşılığında Kerimov 
ABD ile anlaşmıştı. 0 
günlerde naklen 
yayınlarda televizy
onlardan seyrettirilen 
Kale-i Cengi 
katliamında 
öldürülenler ve daha 
sonra esir alınıp 
konteynırlara yük
lenerek yokedilen 
binlerce kişi 
Özbekler’den 
başkası değildi. 
ABD, Kerimov’a 
verdiği sözü tutmuş 
binlerce özgürlük 
savaşçısı Özbek 
Müslüman’ı katlet
mişti. Müslümanlara 
ait bu cesetler, 
pişkinlikle örtbas 
edildi.
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MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
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PROFİLLİ GARDROP 
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llllaç bedelleri ödeniyor
Maliye Bakanı 

Kemal Unakıtan, 
eczanelerin ilaç 
bedeli alacaklarının 
ödenmesinde genel 
bir sıkıntının 
yaşanmayacağını 
düşündüklerini 
bildirdi.
Unakıtan, CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel’in 
konuyla ilgili soru 
önergesini 
yanıtladı.
2005 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu ile 
genel bütçeye dahil 
dairelerle katma 
bütçeli idarelere 
ilaç ve tedavi 
giderleri için 
toplam 3 milyar 
471 milyon 540 
bin YTL (3 katrily
on 471 trilyon 540 
milyar lira) ödenek 
tahsis edildiğini 
anımsatan 
Unakıtan, şunlan 
kaydetti:
” Kuramların talep
leri dikkate alı
narak Bakanlığımız 
tarafından vize 
edilen 2005 yılı 
ayrıntılı harcama 
programlarına göre 
kuramlar toplam

tedavi ve ilaç 
ödeneklerinin 
yüzde 25’ini yılın 
birinci 3 aylık 
döneminde, yüzde 
35'ini ikinci 3 aylık 
döneminde, yüzde 
2O’sini üçüncü 3 
aylık döneminde, 
kalan yüzde 
2O’sini ise 
dördüncü 3 aylık 
döneminde kullan
abileceklerdir. 
Mevcut harcama 
programına göre, 
Nisan ayı itibarıyla 
kuramların tedavi 
ve ilaç ödenek
lerinin yüzde 6O’ı ( 
2.1 milyar YTL) 
kullanılabilir 
durumdadır. 2005 
yılı harcama pro
gramındaki oranlar 
dikkate alındığın
da, eczanelerin ilaç 
bedeli alacaklarının 
zamanında öden
mesi hususunda 
genel bir sıkıntının 

yaşanmayacağı 
düşünülmektedir. 
Nisan ayı itibarıyla 
bu ödeneklerden 
yapılan toplam har
cama 
533 milyon YTL 
civarındadır.” 
Unakıtan, ödenek
lerin, yapılacak 
ödemeler için 
yeterli olmaması 
halinde, ilgili 
kuramların talebi 
üzerine harcama 
programlarının 
Maliye 
Bakanlığı’nca ihtiy
aca uygun şekilde 
revize 
edilebildiğine de 
işaret ederek, 
” Bütçe ödenekleri 
ve ödenek işlemleri 
ile sosyal güvenlik 
kuramlarına 
yapılan Hazine 
yardımlarında bir 
soran bulunma
maktadır” dedi.

■d W ;■ M't Mirdi
Emniyet Genel 

Müdürlüğü, kuru
ma 2 bin polis alın
ması için KPSS’den 
en az 75 puan 
alma şartının, 70’e 
indirildiğini bildir
di.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ’ nden 
yapılan açıklama
da, Emniyet 
Teşkilatı’nın polis 
memuru ihtiyacını 
karşılamak üzere 
bu yıl içerisinde 
1900 erkek, 100 
bayan olmak üzere 
2 bin polis memu
ru adayının 6 aylık 
polis meslek 
eğitimine alınacağı 
anımsatılarak şöyle 
denildi:

BAYRAM OGLIJ’N DAN
ŞOK KAMPANYA I

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

"Genel 
Müdürlüğümüze 
yapılan müracaat
lardan, (70-75) 
arasında puana 
sahip polis olmaya 
istekli çok sayıda 
aday bulunduğu
nun anlaşılması 
üzerine, daha önce 
müracaatta aranan 
(KPSSP3) türü 75 

ve üzerinde puan 
alma şartı, 70 
olarak yeniden 
düzenlenmiştir. ’ ’ 
Açıklamada, aday
ların müracaatları 
ve ön değer
lendirme işlem
lerinin 26 Mayıs 
Perşembe saat 
17.00’de sona ere
ceği bildirildi.

Bulut deprem habercisi olabilir mi?
Fransız asıllı Türk 
vatandaşı Ronald 
Karel'den ilginç 
iddia: Bulutlara 
bakarak 24 saat 
önceden deprem 
bilinebilir. Karel'in 
iddiasına bili- 
madamları ne diyor? 
TÜRKİYE’NİN günde
minden düşmeyen 
konulardan olası 
Marmara depremi 
hakkında anlatılan
ların birçoğu komplo 
teorisi ya da şehir 
efsanesine dönüşm
eye başladı.Ancak 
bazı iddialar araştırıl
mak için bekliyor. 
Bunlardan biri bulut
ların yönü ile 
depremler arasında 
bariz ilişki olduğunu 
40 yıl önce fark 
ettiğini söyleyen 
Fransız asıllı Türk 
vatandaşı Ronald 
Karel.Londra’da 
yaşayan 52 yaşındaki 
Karel, 14 yaşından

ben bulut ve deprem 
arasındaki bağlantı 
ile uğraştığını ve 
depremden 6- 24 saat 
önce alçak bulutların 
yönünde sapmalar 
yaşandığını iddia 
ediyor. İlk, orta ve 
liseyi İstanbul’da 
tamamlayan amatör 
araştırmacı, 
Londra’da turizmci 
olarak çalışıyor. 
Günden günden 
güncellenen 
www.
meteoquake.org adlı 
web sitesinde 
konuya duyarlı bili- 
madamlarının 
makalelerine yer 
veren Karel, İngiliz 
Hükümeti’nin yeni 
projelere destek 
amacıyla sağladığı 
fondan yararlanarak 
Ingiltere ilim 
Araştırma 
Teşkilatı’nda 
İnceleme grubunu ve 
kurumun içtüzüğünü

şu aralar oluşturmak
la meşgul. Karel, 
düzgün Türkçesiyle 
deprem meydana 
gelmeden önceki 
değişim sürecini 
şöyle özetliyor: 
“Depremlerden 6 
saat ile 24 saat önce
si alçak tabakadaki 
bulutlar yön 
değiştiriyor. Bu 
bulutlar depremin 
kuvvetine eşit bir 
hızda 2- 3 saat içinde 
görünüp kayboluyor
lar ve zaman zaman 
yeryüzüne iniyormuş 
izlenimi veriyor.” Bu 
doğa olayının 
yerçekiminden dolayı 
çatlak faylardan mey
dana gelen elektro
manyetik olay 
olduğuna kanaat 
getirdiğini ifade eden 
Karel, deprem 
olmadan 2 hafta 
önce radon gazının 
çoğaldığına 
dikkat çekiyor.

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 
AlJsILERl • GİtiAZLAR 
IÛM ÜRÜRLERDE 12 

AYA VARAN TARŞİILER

BAYRAMOGLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Merkez: İbrahim Akıt

Harmankaya Vilları’nda 

ACİL SATILIK VİLLA

Cad. PTT Karşısı
Tel: (0.224) 513 34 37

meteoquake.org
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“Asgari ücret IMFnin işi değil” ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, IMF'nin 
Türkiye'deki asgari 
ücreti çok bulduğu 
konusundaki açıkla
malarını eleştirerek, 
"Bu konu IMF ile 
ilgili değildir. 
Türkiye'de asgari 
ücreti çok bul
duğunu söyleyen
lerin Avrupa ve 
gelişmiş ülkelere 
bakıp konuşması 
lazım" dedi.
Süper Lig'e çıkmayı 
garantileyen 
Sivasspor'un bugün 
yapacağı Fatih 
Karagümrük maçını 
izlemeye gelen 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Şener, 
Ankara'dan hareket 
ettiği Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne ait 
helikopterle 
Cumhuriyet Üniver
sitesi Hastanesi iniş 
pistine geldi. 
Partililer tarafından 
karşılanan Şener,

fuar alanını 
inceledikten sonra 
tarihi Abdiağa 
Konağı'na geldi. 
Buradaki şark köşe
sine oturan Şener, 
ağa gibi oturacağını 
söyleyerek bağdaş 
kurup teşbih çekti. 
Tam ağa olmak için 
de muhtar çakmağı 
isteyen Şener, 
gazetecilerden 
sigara içerken 
görüntüsünün çek
ilmemesini istedi. 
Burada Sivas mil
letvekillerine 
meclisin tatile 
girmeyeceğini kayd
eden Şener, 200 
kanunun çıkarıla
cağını belirtti.
Ardından gazeteci

lerin sorularını yanıt
layan Bakan Şener, 
önümüzdeki salı 
günü Kalkınma 
Ajansı ile ilgili 
kanunun, diğer hafta 
da Bankacılık 
Yasası'nın mecliste 
görüşüleceğini dile 
getirdi.
Abdüllatif Şener, 
IMF'nin Türkiye'deki 
asgari ücreti çok 
bulduğu yönündeki 
açıklamaların hatır
latılması üzerine 
IMF'ye tepki göster
erek şunları söyledi: 
"Her kuruluşun 
duyarlı olduğu alan
lar vardır. Asgari 
ücretle ilgili olan 
konu IMF'nin ilgili 
olduğu konu değil.

Ben Türkiye'de 
siyaset yapıyorum. 
Bu hükümeti oluştu
ran kabine bu 
ülkede yaşayan 
insanların oyunu 
alarak iş başına 
gelmiş ve sorun
larıyla taleplerine 
karşı duyarhdır. 
Buna duyarlı 
olmayan birimin 
sosyal boyutu olan 
bir konuya ilişkin 
açıklaması farklı 
şeydir. Türkiye'de 
asgari ücretin yük
sek olduğunu 
söylerken Türkiye'de 
kaç dolar asgari 
ücret var, dünyanın 
diğer ülkelerinde 
kaç dolar, buna bak
mak lazım. Sadece 
benim bakmam 
yeterli değil. Aynı 
zamanda Türkiye'de 
asgari ücretin yük
sek olduğunu 
söyleyenlerin de 
Avrupa ve gelişmiş 
ülkelerde asgari 
ücret bakıp, ona 
göre konuşması 
lazım."

Kendini düşünen beyler

Ceplerinizi doldurun 
Yazın güzel plajlar gezilecek. 
Ceplerini iyice doldurur 
Amerika, Japonya görülecek.

Avrupa 'nın lüks peyniri, şarabı 
Rusya ’nın o güzel havyarı 
Size ait herşeyin namlı var 
Ceplerini iyive doldurun 

Elbetteki az para yetmez bunlara 
Sarkıyorsunuz hep kıyaklara 
Kıyak emeklilik, çift maaşlara 
Ceplerini iyice doldurun.

Cep ufak, doldurun heybelere 
Gerekirse yığınız küplere 
Çok gördük, çok böyle tipleri 
Ceplerinizi iyice doldurun.

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
—j CEPHE 12 DÖNÜM2. SINIF ZİRAAT ALANI 
— ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT

YAPILABİLİR SATILIK ARSA

& Tel: (0.224) 513 96 83

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 7U514 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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Devlet vatandaştan 
alacağını tahsil ede
bilmek için sıkı ted
birler aldı. Aydın 
Ayaydın uyarıyor: 
Yarın elektrik, su ve 
doğalgaz borcu 
olanlar da yurt dışı
na çıkamayabilir! 
Devlete vergi bor
cunuz varsa yurt 
dışına çıkamayacak
sınız. Belki hak ver
ilebilir. 5020 sayılı 
kanuna göre TMSF 
bankalarına borçlu 
iseniz, hiçbir yargı 
kararına gerek 
olmaksızın yurt dışı
na çıkamayacak
sınız. Bu da yetme
di. Bu kanunla 
kamu bankalarına 
borcu olanlar da bu 
kapsama alındı ve 
binlerce kişi kamu 
bankasına borcu 
olduğu için yurt 
dışına çıkamadı. 
Hatta Kamu 
Bankaları eski 
Başkanı Zeki Sayın 
hızını alamadı, 
borçluların yakın
larına da bu yasağı 
koydurdu. Üstelik 
hiçbir yargı kararı 
olmaksızın. Diyelim 
ki kamu bankaların
dan kredi kartı bor
cunuz var, ödeye
memişsiniz.
Yurtdışına çıka
mazsınız. Peki özel 
bankaların borçlu
ları neden yurtdışı- 
na çıkabiliyor, bu 
yasak onlara neden 
konulamıyor? Bunu

anlamak mümkün 
değil. Hepsi halkın 
mevduatı 
Bankacılık sek
töründe yoğun bir 
rekabet vardır. Hem 
kamu bankasındaki 
mevduat, hem de 
özel bankadaki 
mevduat halkın 
mevduatıdır.
Ayırımcı bir uygula
ma yaparak, kamu 
bankaları ile özel 
bankalara farklı 
güvence imkanları 
tanımak yanlıştır. 
Bankalara borcu 
olanlara yurtdışı 
yasağı koyuyor
sanız, o zaman özel 
bankalara borcu 
olanları da bu kap
sama almanız 
gerekiyor.
Yargı kararı 
olmadan 
Vergi borcu olanlar, 
TMSF'ye borcu 
olanlar, kamu 
bankalarına borcu 
olanlar yurtdışına 
çıkamıyor. Bu da 
yetmedi. Şimdi 
belediyelere ve Özel 
İdareler'e borçlu 
olanlarda yurtdışına 
çıkamayacakmış.

Yarın öbür gün 
'elektrik, su ve 
doğalgaz borcu 
olanlar da yurtdışı- 
na çıkmamalı' diye 
bir kanun çıkarsa 
hiç şaşırmayın. İşin 
ilginç tarafı da, borç 
miktarınızın bu olup 
olmadığına onlar 
karar veriyorlar. 
Üstelik ileri sürülen 
borç konusunda 
idare ile bir ihti
lafınız varsa da, 
ödemek zorunda 
bırakılıyorsunuz.
Yargı kararı 
olmadan yurtdışı 
yasağı ne demek 
anlamak mümkün 
değil. Eğer bir kamu 
bankasından kredi 
kartınız varsa, 
TMSF'deki bir 
bankadan kredi 
kartı kullan
mışsanız, vergi 
dairesine borçlu 
iseniz, su, elektrik, 
doğalgaz borcunuz 
varsa yurtdışı 
yasağına hazır 
olmalısınız. Nerede 
kaldı, Anayasa'nın 
güvencesi altında 
bulunan seyahat 
özgürlüğü...

BakBHCafe’de
Hamburger
yediniz mi?,

HeM’erşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.
Tel, (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Kazanlar Kaynıyor
Son günlerin günde

minde bulunan 
Galatasaray Teknik 
Direttörü HaGİ ile 
Fenerbahça Teknik 
Direktörü Hern Daum.

Ankaragücü ve 
Gençlerbirliği yenilgileri 
Daum ile Haği’nin kredileri 
iyice tükendi.

Fenerbahçe - 
Galatasaray maçından 
sonra her iki Teknik 
Direktör’lerin verdikleri 
demeçte Galatasaray’lı 
Haği’nin beyanatı dikkate 
değerdi. Ne demiş Hagi; 
“Beni bir çok kulüp istiyor
du” diyordu. Arkadan 
Gençlerbirliği maçı biti
mindeki beyanatını şu ana 
kadar duymadım. Acaba 
isteyen kulüp çok mu?

Galatasaray yönetimi 
karanını tamamen değiştir
miş durumda.

Fenerbahçe camiasında 
değişen hiç bir şey yok.

Yazar Alaattin Metin 
Fenerbahçe camiasındaki

çalkalanmayı, koyu 
Fenerbahçeli bildiğimiz 
Can Bartu, Hürriyet 
Gazetesinde yaptığı 
eleştirilerde Daum’un 
gitmesi taraftarı.

Ankaragücü maçından 
sonra bütün yöneticiler 
oturdukları yerden kıpır
dayamaz olmuşlar. Hepsi 
şok durumdalarmış.

Sayın Aiziz Yıldırım 
Daum için söylenenlere hiç 
cevap vermek istemeiş.

Evet önünümüzdeki 
hafta oynanacak 
Fenerbahçe - Galatasaray 
derbi maçı benim kanaa
time göre her iki takımdan 
bir Teknik Direktör gider. 
Ya Haği ya Daum.

Bu tür derbiler, bu kulü
plerde , bu gibi çalkantılar 
yapar ve bu tür çalkantılar
da bir Teknik Direktör 
batar.

Bakalım kime el ve 
mendil sallanacak?

18.05.2005

- BURSA HAKİMİYET VE _
■ KENT GAZETELERİNE 1
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ı
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

GRUPAÎLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYETORGAKİZASYONUYAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

Körfez
ABONE 

OLDUNUZ 
MU? 

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Kolay yapabileceğiniz yaz diyeti
Yaz mevsiminin en 
güzel taraflarından 
biri de bol meyve 
olması. Çünkü 
meyve ağırlıklı 
diyetlerle zayıfla
mak çok kolay 
Mayıs'ın ortalarına 
geldik. Tatil plan
larıyla birlikte bikini 
endişeleri de 
başladı. Eee 
önceden önlem 
alan kazanır.
Bu nedenle size 
yaz diyetini takdim 
ediyoruz. Özelliği, 
meyva ağırlıklı 
olması. Verilen list
edeki progrc na 
günü günür ıvul- 
duğu takd 
sağlıklı bir 
haftada 2-3 kiu 
verebilirsiniz. 
Meyva ağırlıklı 
olması, formunu 
korumak isteyenler 
için fevkalade 
uygun.
Mevsim 
meyvelerinin ağır
lıklı olması sebe
biyle 'Meyve Diyeti'

olarak da bilinen 
programın günlere 
bölünmüş uygu
lanışı şöyle:
1. Gün 
Kahvaltı: 2 adet 
ızgara sosis, 
1 dohnates, 
yeşil biber, 
şekersiz çay 
\ra öğün: 
1 dilim karpuz 
Öğle: 2 adet 
yağsız karnıyarık 
Ara öğün:

1 avuç üzüm 
Akşam: 1 parça 
derişiz tavuk 
ızgara, 1 tabak az 
yağlı salata 
2. Gün
Kahvaltı: 1 adet 

yumurta, 2 dilim 
kepek ekmek, 
1 domates, 
1 havuç, şekersiz 
çay
Ara öğün: 
6 tane erik 
Öğle: 1 kase 
yoğurt, 2 adet 
kabak dolma, 
1 tabak yağsız 
salata
Ara öğün: 1 adet 
mevsim meyvesi 
Akşam: Balık 
ızgara, 1 tabak 
yağsız salata 
3. Gün 
Kahvaltı: 1 su 
bardağı muzlu süt, 
2 dilim kepek 
ekmek, 1 adet

domates
Ara öğün: 1 orta 
boy elma 
Öğle: 1 kibrit 
kutusu beyaz 
peynir, kavun, 
salata
Ara öğün: 

2 top dondurma 
Akşam: 1 parça 
salçalı biftek, 3 
kaşık bezelye ve 
havuç 

4. Gün 
Kahvaltı: 1 adet 
yağsız kaşarlı tost, 
şekersiz limonata, 
6 adet 
zeytin, domates, 
salata 
Ara öğün: 1 
mevsim meyvesi 
Öğle: 2 kalem pir
zola, 1 zeytinyağlı 
enginar, salata 
Ara öğün: Yarım 
haşlanmış mısır 
Akşam: Etli fasu
lye 4 kaşık, 1 kase 
cacık, salata 
5. Gün 
Kahvaltı: 2 
yumurta ile mene
men, 2 dilim kepek 

ekmeği, 
şekersiz çay 
Ara öğün: 8 adet 
çilek
Öğle: 2 kalem pir
zola, 1 bardak 
ayran, salata 
Ara öğün: 6 adet 
erik
Akşam: 2 parça 
bonfile, 1 tabak az 
yağlı salata
6. Gün 

Kahvaltı: 2 dilim 
kepek ekmeği, 4 
adet salam, 
domates, salatalık 
Ara öğün: 1 dilim 
karpuz
Öğle: 1 yumurta 
ile hazırlanmış 
yağsız omlet, 2 
dilim kepek 
ekmeği, 1 tabak 
yağsız salata 
Ara öğün: 4 
adet kayısı 
Akşam: 1 por
siyon ızgara et, 2 
kaşık pilav, 1 bar
dak ayran

Kahvaltı:
2 dilim kepek 

ekmek, bir kibrit 
kutusu beyaz 
peynir,
1 domates, 
1 salatalık
Ara öğün: 100 gr. 
çilek ya da herhan
gi bir mevsim 
meyvesi 
Öğle: 1 kase light 
yoğurt, 1 tabak az 
yağlı salata 
Ara öğün: 
150 gr. erik 
Akşam: 3 ızgara 
köfte, 4 kaşık patlı
can salata, 
1 bardak ayran.

ib

HAÇIN „
Yazan : Zebercet COŞKUN

Cumartesi gününden devam, 
Faik sokağa çıktı. Hava ılık, rüzgar 

estikçe gül kokuları yayılıyor ortalığa. 
Bahçelerde güller pembe, al, sarı... 
Sarmaşıklar üst katlara kol atmış... 
Ağaçlarda erikler pıtırak gibi. Kirazlar 
kızarmaya başladı... Dere yine gümbürdüyor 
ama köpükler havalara sıçramıyor artık.

İsmail ağabeyimle arkadaşları aşağı 
köşeden çıktılar... Lacivert takım esvaplar, 
kolalı yakalıklı ak gömlek. Güveyin sağdıcı 
olur ağbeyim... Gelin evine bir bayrak dikil
di. Bir bayrak da güveyin evine. Güveyin evi 
Haçın’de Sultan ablalar var. Süleyman 
ağabeyin bacısı olur. Düğün evi orası şimdi 
gelin oraya inecek... Bayrak Sultan bacığilin 
evine dikildi. Davulcu güm güm vuruyor 
Kirkotun tüm çocuğu toplanmış davulcunun 
başına ve de sesi işiten tüm Haçin çocuk
ları. Müslüman, gavur... Fesi bile yeni 
ağabe- yimin. Zayıftır ama yakışıklıdır. 
Sarı gözlerinde yeşil pırıltılar, yeşil benekler 
görürüm yüzüne bakarken. Hep güler göz
leri ağabeyi- min. Yüzü
ince, uzun ve kemiklidir. Saçları düzdür ve 
pırıl pırıl yanar sürdüğü bir yağdan ötürü... 
Davulcu onları görünce çoştu, tokmağı daha 

güçlü indirmeye başladı. Güm, güm de güm, 
güm... Davul belinde, tokmak eminde, 
çömeliyor davulcu, ayakları iniyor, kalkıyor, 
zıplıyor, sekiyor. Dikildiği yerde fır fır dönüy
or, hem de indiriyor tokmağı. Güm. güm de 
güm, güm... Kara şalvar döküm döküm, ak 
mintanın kolları havada rüzgarlanıyor o 
döndükçe. Kara cepkenin önlerinde işlemel
er vra. Çevrelerdeki işlemelerden. Pırıltılı, 
allı, morlu. Cepkeni işlemeli, belinin kuşağı 
işlemeli. O döndükçe dalgalanıyor kuşak, 
şalvarının kıvrımlarına vuruyor ve savruluy
or havada, Para çıkartıp attılar davulcuya. 
Havada yakaladı bahşişleri, hem de davulun 
gümbürtüsünü hiç bozmadan. Tek ayağı 
üstünde fır dönüyor, hem de hiç şaşır
madan.. Güm, güm de güm, güm... 
Ağbeyimgil düğün evinin önünde çok 
kalmadılar, ben bakıyor ardından.

Yürüdüler ve durdular bizim evin önünde. 
Ağbeyim anahtarını çıkardı cebinden. Koca 
demir anahtar kilide girdi koyboldular.. 
Onlar girdi, Naime çıktı kapıdan. Yeşil ipekli 
entarisi, ayağında ponponlu ayakkabıları. 
Entarisinin boyu az kısa mı ne? Bir karış 
bacak yeri görünüyor çoraplı da olsa! Hacı 
ağazade Ayefendi amcam der ki: Gavura 
baka baka gavura döndük!... Yarı gavur 
olduk... Oğlanlarımız Paris’ten gelen takım 
esvabı örnek tutar kendine, kızlarımız eteği
ni az yukarı çeker... Bir de Amerikan Mektep 
var ki, çocuklarımızın ne dediklerini anlaya
bilirsen anla!

Öyle söyle Alefendi amca..

Naime koşarak indi yokuştan.
İpekli entarisi pırıldıyor, uçlardaki işleme 

ler bir çıkıyor ortaya, bir kayboluyor kıvrım
ların arasında. Yeşil ipek kurdeleler bal * 
rengi saçların uçlarında pırıldıyor. Başını bir ! 
o yana, bir bu yana sallayarak yürür Naime. 
Saçlarının güzelliğinden övünçlü ve de en 
göz alan yerinin onlar olduğunu bilerekten... ] 
Gerçekte gösterişsiz, ufak, tefek bir kız. 
Dokuz yaşını bitirdi, onunu sürüyor, bir iki ■> 
aydın, ama sekiz yaşından çok göstermez.

Düğün evi dolup taşıyor. Kara çarşaflı 
kadınlar var gidip, çıkıyorlar, çocuklar var 
kapı önlerinde renk renk giysiler içinde... 
Eğilenle, doğrulanlar, gülüşenler, kapı 
dibinden düğün evini gözleyenler. 
Kahkahalar... Davul durmadan çalışıyor... 
Güm, güm de güm, güm... Zurnacı bir kara 
çingene, inceden yanık bir havaya geçti 
şimdi. İç gıcıklıyor.

Evin içinde çoşanlar, odaların ortalarına 
fırlmayıp oynayanlar var. Allı, yeşilli, morlu... 1 
Saçlarda teller takılı. Kiminin teli kalın, hem 
de uzun, belinin üstünde, kimininki fiyonk 
olmuş tepede, kiminin ki tarakla kulağının 
üst yanına iliştirilmiş. Kucaklarda bebeler, 
etek ucuna yapışmış, küçük çocuklar.

Az büyükler kapı önünde davulcunun, 
zurnacının çevresinde halka olmkuşlar. 
Giysiler ak, kara, mavi, al, renk renk. 
Kızların yanakları pembe, gözleri ışıl ışıl 
yüzler temiz pak, dişler ak ak... El ele, kol 
kola, kıkır kıkır... Güm, güm de güm güm.... j 

Devamı yarın.... |



23 Mayıs 2005 Pazartesi Sayfa 11
HHH GÜNLÜK SYYASY BMHİ

HjDünyanın en faydalı içeceği süt
Bir “yaşam mucize
si” diye nitelenebile
cek kadar büyük 
besin değerine sahip 
olan sütün, insan 
yaşamındaki yeri 
insanlık tarihi kadar 
eski. İşte sütün 
insan vücuduna 
yararları: 
Süt içerdiği bol mik
tarda kalsiyum ve 
vitaminlerle birçok 
hastalığı önler, hatta 
tedavi eder. Bu yüz
den uzmanlar, sağlık 
açısından mutlaka 
süt tüketimine önem 
verilmesi gerek
tiğinin altını çiziyor
lar.
Süt binlerce yıldır 
insan vücudunun en 
fazla ihtiyaç duy
duğu içecek olmayı 
sürdürüyor.
Bebeklik ve çocuk

duJSınA0 Ş'MDİ MAHKUNI ■MAVİ YALANLAR 
vINcNIASI NUA _ _ , t

bu hafta Rez, Tel: 513 64 06
. ATLAS 0 ŞİMDİ MAHKUM -KARANLIK SIRLAR

SINEMASI'NDA n Tıclora.,BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

luk döneminde süt 
tüketimi
Dünyanın en yararlı 
içeceği süt, insan
ların doğumlarından 
itibaren aldıkları ilk 
besin. İlk günlerinde 
annelerinin sütüyle 
beslenen bebeklere, 
daha sonraları hem 
anne sütü hem de 
hayvan sütleri verilir. 
Süt, bebeklerin narin 
vücutlarını sağlam
laştırır, güçlendirir. 
Çocukluk döneminin 

ilk birkaç yılı, bir 
çocuğun gelecekteki 
sağlıklılığı üzerinde 
hayati bir önem 
taşır. Gıdalar ve 
gıdaların önemli 
besin öğeleri, 
kuvvetli kemik ve 
diş, sıkı kas ve 
sağlıklı doku oluş
turmaya yardım 
eden maddelerdir. 
Süt, memeden 
kesilen çocuğun 
gıdasının önemli bir 
parçası olmaya

devam eder. İki 
yaşın altındaki 
çocuklara tam yağlı 
süt verilmesi gerekir. 
Çünkü sütteki yağın 
sağlayacağı enerji 
ve vitamin A’ya 
ihtiyaçları vardır. 2 
yaşından sonra daha 
çeşitli gıdalarla 
beslenmeye 
başladıklarından 
diyetlerine yavaş 
yavaş yarım yağlı 
süt girebilir. 
Ergenlik çağında 
besinlere ihtiyaç 
oldukça yüksektir. 
12-15 yaşları arasın
da erkek çocukları 
daha hızlı büyür ve 
yılda 10 cm’ye kadar 
uzayabilir. Büyüme 
hızı kızlarda biraz 
daha azdır.
Gençlerde süt tüketi
mi

Gençler için 
sağlıklı bir 
beslenme düzeni, 
mümkün 
olduğunca 
besleyici değeri 
yüksek olan 
çeşitti gıdaları 
içermelidir.
Kemiklerin 
büyüme ve 
gelişmesine bağlı 
olarak ergenlik 
çağında kalsiyum 

ihtiyacı artar.
Günde 500 mİ. süt 
veya eşdeğer miktar
da peynir-yoğurt, 
gençlerin kalsiyum 
ihtiyacını karşılar. 
Küçük bir kâse 
yoğurt veya küçük 
bir parça peynir, bir 
bardak sütün yerine 
geçebilir.
Süt aynı zamanda, 
enerji, protein ve 
çeşitli vitaminleri de 
sağlar ve yemek 
arası içecek olarak 
dişleri de korur. 
Yaşlılık döneminde 
süt tüketimi 
Süt ve süt ürünlerini 
uyumluluğu, çeşitlil
iği ve besleyici 
olması bu ürünü 
yaşlılar içinde değer
li kılar.
Yaşlı kimselerin 
besin ihtiyaçları 
genellikle daha genç 
yetişkinlerin 
ihtiyaçları ile benzer 
ve vitamin D dışında 
65 yaşın üzerindeki 
kişiler için spesifik 
bir tavsiye yoktur. 
Enerji alımı 
azaldığında, diğer 
besinlerin ahmı da 
düşer ve yetersiz 
beslenme riski artar. 
Çeşitli besinleri baz 
alan dengeli bir diyet

önem taşır.
Süt ve süt ürünleri 
gıdalara ilgisini 
kaybeden kişiler için 
özellikle önemlidir. 
Süt çeşitli gıdalarda 
çeşitli pişirme şekil
leri ile kullanılabilir. 
Soslarda, puddin- 
glerde, kahvaltılarda 
veya soğuk ve sıcak 
içeceklerde kul
lanılabilir. Süt ve 
peynir besleyiciliği 
arttırmak için diğer 
gıdalara eklenebilir 
(çorbalar, püreler 
gibi).
Yararları
Kemik erimesini 

önler.
Mikrobik enfeksiy

onlara karşı etki
lidir.;
İshali tedavi eder 
Mide rahatsızlık

larını giderir.
Sindirim sistemini 

düzene sokar.
Ülseri önler.
Beyine eneği verir. 
Diş çürüklerini 

önler.
Kronik bronşiti 

önler.
Tansiyonu düşürür. 
Yağsız süt, kole- 
strolü düşürür.
Kanserin önlenme

sine yardımcı olur.

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. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 n 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 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 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-Esadab 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 Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

23 MAYIS PAZARTESİ
SERVET ECZANESİ

rnö ।
■■Mi GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2137 

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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Sayfalı

İşadamları yemekte buluştu
İlçemizdeki 
çeşitli işkolların
da hizmet veren 
işadamları 
önceki gece 
İstiklal 
Caddesi’ndeki 
Aydın Izgara ve 
Yemek Salo 
nu’nda biraraya 
geldiler. Uzun 
zamandır 
biraraya gelerek 
stres atmayı 
düşündüklerini 
söyleyen Necati

Sarıca, Halk 
Müziği Sanatçısı 
Osman Akbulut 
da geceye davet 
ettiklerini ve 
hoş bir gece 
geçirdiklerini 
söyledi. Geceye 
Başkomser 
Kerim Kara boğa 
da katıldı.
Yöresel yemek
lerin yendiği 
yemek geç saat
leri kadar sürdü. 
Geceye, Resul

Özaydın, Resul 
Dumlupınar, 
Rıza Taşar, 
Mürsel Erdem, 
Ahmet Yazıcı, 
Yüksel Özaydın, 
Feridun Erdo 
ğan, Şaban Cey 
lan, Ali Kırmızı, 
Ali İhsan 
Güreşçi, Ali 
Özaydın, Hacı 
Önek, Erdal 
Yazıcı, Şaban 
Yazıcı ve Vahdet 
Susam katıldı.

T.c.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK 
ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 

2005 - 2006 ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANIDIR

n 
c

SINIFLAR 
ANA SINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

FİYAT 
3.000 YTL 
3.750 YTL 
4.500 YTL 
4.500 YTL 
4.500 YTL 
4.500 YTL 
4.500 YTL 
4.500 YTL 
4.500 YTL

24

NOT : Bu ücrete EĞİTİM ve ÖĞRETİM, YEMEK, 
SERVİS ve KDV dahildir.
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DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap

& Dergi ve Katalog basımı

3 0 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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



Köy ve mahalle muhtarlarının 120 YTL olan maaşı 240 YTL ‘ye yükselecek.

Muhtarlara yüzde 100 zam
TTürkiye’de 60 bin köy ve mahalle muhtarı olduğunu belirten Adalet Bakam ve Hükümet Sözcüsü 
\cemi! Çiçek, muhtar maaşlarının yüzde 100 oranında arttırıldığını açıkladı. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Mayıs 2005 Salı korfezgenılik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

w ......... V

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Mü 
dürlüğü'nce 2004-2005 Eğitim-Öğre- 
tim yılında açılan kursların yıl sonu 
sergi açılışları yarın başlıyor. Ser 
giler, Küçük Kumla ve Umur bey’de 
de devam edecek. Sayfa 4’de

Öeleneksenîaİe gelen şeıîîFİclere 24 ilden 500’e yakın özürlu kâîıldı.

j5.GemlikOziirliiler$enliqisöniikbaşladı
Gemlik Özürlüler Şenliği, bu yıl Ankara ve 
Gemliklilerin ilgisizliği yüzünden sönük başladı. 
Törenlere yurdun dört bir yanından yaklaşık 500 özür
lü öğrenci katıldı. İlk günkü programda yapılan 
yarışlarda dereceye girenlere armağanlar verildi.
5. Gemlik Özür
lüler Şenliği dün 
saat 14.oo’de 
İskele Meydam’n 
da başladı. 
Açılışa, bürokratik 
düzeyde katılım 
olmazken, 
şenliklere 24 
özürlü merkezin
den yaklaşık 
500 kişi katıldı. 
Gemlik şenlikle 
rine katılmak 
üzere Şanlıurfa 
dan yola çıkan 
otobüsün kaza 
yapması sonucu 
3 kişi yaşamını 
yitirdi. Özürlüler 
Federasyonu 2. 
Başkanı Hamdi 
Atay, siyasilerin 
özürlüler ile ilgili 
yasayı çıkarma
masını eleştirdi. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Duyarsızlık
Toplum olarak birçok konularda duyarsız 

olduğumuzu biliriz.
Ama, bu konu biraz daha özele indiğinde 

duyarlı olmak zorundayız..
Dün başlayan 5. Gemlik Özürlüler Şenliği 

Gemliklilerden beklenen ilgiyi görmedi.
Özürlü vatandaşlarımız için Gemlik’lilerin 

öncülük yaparak bir şenlik düzenlemesi önemli 
' bir olaydır.

Koca ülkede, ilk kez bunu düşünenin 
, Gemlikliler olması da az bir iş mi?

Ama bunu anlayacak insanlar gerekli..
Bu yıl, Özürlüler Şenliği’ne Bakan, vali, mil

letvekili düzeyinde de katılım olmayınca, bu işi 
kendi kendimize başlattık.

Oysa, Şenlik’e 24 ilden 500‘e yakın özürlü 
katıldı.

Bu, Gemlik’in tanıtımı açısından büyük önem 
taşıyor..

Ama anlayana..
Vatandaş işin bu yanını hiç dikkate almıyor.
Kaymakamınız özürlüler için kan veriyor, 

çıkarılacak yasanın özürlülerin arzuladığı gibi 
olmasını temenni ediyor...

Belediye Başkanı gelecek yıllarda bu şenliğin 
Uluslararası düzeye getirlemesini diliyor..

Geçtiğimiz yıllarda da izlediğim gibi eğlen 
ceye dayanmayan şenliklere ilgi görmüyor..

Vatandaşa karşı popülist olursanız kalabalık
tan toplayabiliyorsunuz.

, Şenlik’e birkaç popçu kızımız ve oğlumuz 
katılsaydı, meydana insanları sığdıramazdınız.

Gemlik halkı kentinin öncülük ettiği değerlere 
sahip çıkmasını bilmeli. Bilinmezse başkaları 
bunları elimizden alırlar..______________

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada İki
■ Diş Hekimi Özcan VURAL
H| O2canvural1933@hotmail.com

Türk toplumu
Türk toplumu son senelerin verdiği ağır

lıklarla adete korkak - sinmiş - ürkek bir 
toplum oldu...!

Yanlız maçlar da stadlar da tuttuğumuz fut
bol külübü için bağırıyor, bir de gol yersek yeri 
göğü yıkıyoruz...

Kendi nasırımıza basılmadığı sürece tepki 
göstermiyoruz.

Eğer işin ucu kendimize dokunuyorsa zıplıy
or, kıyamet 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 bakım kaçmaya çalışıyor.

Doğal olarak kapkaççıdan kuşkulanıyor..
Gasbçılar her yerde; en kalabalık cadde 

lerde gasp olayları yaşanıyor bilhassa kadınlar 
yerler de sürükleniyor.

Bir sürü insan silah taşıyor.
Herkes ürkek - tedirgin - sinmiş...
Sağlık Bakanlığına devredilen Sosyal

Sigorta hastanelerinin durumu..
Kaç gündür devam eden kötü, kötü ne 

kelime korkunç bozukluk, utanç verici tablolar. 
Hastalanan fakir - fukara kesimi doluşmuş.

Ne muayene olabiliyorsunuz ne ilaç alabiliy
orsunuz.

Binlerce insan hastane kuyrukların da bek- 
I liyor.

Hastalar acı çekiyor.
I Bu bir işkence, laçkalık, kepazelik...!

Ama başka bir yönden bakıyorsunuz insan- 
I lar kaderlerine razı biçimde o bitmeyen kuyruk- 
I lar da umutsuzca bekliyor.

Bu durumun yüzde biri bir Avrupa ülkesinde 
I sergilense o ülke de kıyamet kopar insanlar 
I sokağa dökülür, Sağlık Bakanı, hatta 
I Başbakan istifa eder...

Bir başka yöne bakalım... Milyonlarca
I genç üniversite kuyruklarında. Hepsi der-
I shanelere devam ederek milyarlarca lira veriy- 
I or, ayni zamanda zamanını öldürüyor.
I Dershanelerden geçmeden üniversitelere gir-
I ilmiyor...

Bu nasıl iştirki Milli Eğitim Bakanlığı yıl-
I lardır buna çözüm getirmiyor...

Yüz binlerce genç üniversiteleri bitirmiş 
I işsiz... Branşına uygun olsun olmasın İŞ ARIY

OR ...
Emekliler, işçiler, öğrenciler, esnaf, memur 

I herkes yakınıyor.
Piyasalar acayip - dengesiz..
Yüzde % 70 indirim, 12 taksitle satışlar

I yapılıyor. Kredi kartı rezaleti patlamak üzere...
Her kesimden herkes çevresinde ki rezalet- 

I ten, yolsuzluktan, haksızlıktan söz ediyor, 
I yakınıyor.. İnsanlar mutsuz, tedirgin, endişeli 
| geleceğine güvenle bakamıyor.
I Ama sömürü çarkı aynen devam ediyor.

Ak partinin kendi yandaşlarından başa
I getirdiği kadrolar din - iman dinlemeden, bek- 
I lemeden bu kapkaçtan pay alıyor.

Hükümet kendi derdine düşmüş, ne
I yapacağım bilmiyor. Üniversite affı gibi saç-
I malıklarla bu ayıplarını örtmeye çalışıyor.
I Gündem değiştirip halkı uyutuyor.

Türk halkı üzerinde ki ölü toprağını at.
I Ürkek - korkak - sinmiş olma.. Arada sırada bir 
I çıkış yap...! Ayağa kalk ben buradayım hak- 
| tarımı yedirmem de. De ki üzerine üşüşenler 
I geri çekilip senden korksunlar...

Özürlüler adına yapılan kan bağışına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken 
Kaymakam Mehmet Baygül'de kan vererek öncülük etti.

Özürlüler adına
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Özürlüler Şenliği 
nedeniyle iskele 
meydanına Kızılay 
tarafından kuru
lan sahra çadırın
da kan bağışı 
yapıldı.
Daha önce 
Belediye Sergi 
salonu ve katlı 
otopark çarşısın
da kan bağışı alan 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ekipleri 
halktan beklenen 
ilgiyi bula
mamışlardı.
Dün özürlüler 
adına yapılan kan 
bağışına vatan
daşlar büyük ilgi 
gösterirken kay
makam Mehmet 
Baygül'de kan 
vererek Öncülük 
etti.
Gün boyu devam 
eden kampanyada 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ekipleri 
istenilen sayıya 
ulaştıklarını 
söylediler.

Km» . m»-

44.ünit|;^an

SAHİBİNDEN 
SATILIK

İlk Sahibinden Satılık 
2001 Model Mazda 323 Familia 

1500 Motor, 50 bin Km. 
Tel: (0.532) 262 90 46

KİRALIK 
DEVRE MÜLK

Kalkan Clup Patana j 
Tatil Köyü’nde

19 Haziran - 4 Temmuz arası
KİRALIK DEVRE MÜLKİ j

Mür. Tel: 513 18 99 |

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

Sokak No : 3/B GEMLİK 
Stüdyo Prestij yanı |

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 j

İstiklal Caddesi Bora 
(Akbank aralığı

mailto:O2canvural1933@hotmail.com
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Geleneksel hale gelen şenliklere 24 ilden 500’e yakın özürlü katıldı.

S. Gemlik Özürlüler Şenli ji sönük beşledi 
Gemlik Özürlüler Şenliği, bu yıl Ankara ve Gemliklilerin ilgisizliği yüzünden sönük 
başladı. Törenlere yurdun dört bir yanından yaklaşık 500 özürlü öğrenci katıldı. İlk 
günkü programda yapılan yarışlarda dereceye girenlere armağanlar verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Dün başlayan 5. 
Gemlik Özürlüler 
Şenlikleri’ne halk 
ilgi göstermedi. 
Geleneksel hale 
dönüştürülen ve 
yurdun çeşitli 
yörelerinden gelen 
özürlü çocukların 
bir araya gelerek 
kaynaştıkları etkin
likler, geçtiğimiz 

i yıllara oranla bu yıl 
sönük başladı. 
Önceki yıllara göre 

' Ankara dan gelen 
protokolün bu yıl'ki' 
törenlere katılma
ması, bu bir de 
Gemlik halkının 
ilgibizliği eklenince 
ilk günkü program 
plaket dağıtım töre
me döndü.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt ile 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu 2. 
Başkanı Hamdi 
Atay'ın katıldığı 
şenliklerin açılış 
törenine, 24 özürlü 
merkezinden yak
laşık 500 kişi 
katıldı.

Kaymakam Mehmet Baygül, şenliklere 
katılan özürlü öğrencilerle tek tek ilgilendi.

KAZA GEÇİRDİLER 
Gemlik’teki şenlike 
gelmek Şanlıurfa 
dan yola çıkan 
Zihinsel Özürlüler 
ekibirçjn taşıyan 
otobüsün 
Gaziantep çıkışında 
kaza geçirmesi 
sonucu 3 kişinin 
ölmesi nedeniyle 
anılarına bir 
dakikalık saygı 
duruşunda bulunul
du.
Törenin açılış 
konuşmasını yapan

Bursa Özürlüler 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri, özürlü 
insanların da diğer 
insanlar gibi her 
hakka sahip olduk
larını belirterek, bu 
insanlarımıza 
toplum olarak 
sahip çıkmamız 
gerektiğini söyledi. 
Sivri, Özürlüler 
Şenliğine katkıda 
bulunan hayırsever 
kişilere de teşekkür 
etti.
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu 2. 
Başkanı Hamdi 
Atay, siyasilerin 
söz verdiği özür
lüler yasasının 
çıkarılamamış 
olmasından üzüntü 
duyduklarını 
belirterek, daha 
sonra önlerine 
konan tekliflerin ise 
kabul edilemez 
yasalar olduğunu 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
şölene ev sahipliği 
yapmaktan mutlu

5. Gemlik Özürlüler Şenliğine yurdun dört bir yanından katılım 
oldu. Ancak, geçit törelerine bu yıl halk ilgi göstermedi.

olduklarını dile 
getirerek, "5 yıldır 
yurt çapında kut
lanan şenliklerin 
önümüzdeki yıllar
da uluslararası 
olmasını bekliyo
rum. Özürlü genç
lerimizi Gemlik 
halkı ile tanıştırmak 
bizlere onur vere
cek. Özürlü çocuk
larımızı ilçede 
kaldıkları süre 
içinde rahat 
ettirmek istiyoruz." 
dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, herkesi 
devletin verdiği 
hakkaniyet ile 
yaşatmanın görev 
olduğunu belirterek 
"Sizleri çok iyi 
anlayan biri olarak 
topluma yük olmak 
yerine faydalı kişil
er olmak iste
diğinizi biliyorum. 
İnşallah sizler için 
en iyi yasa çıkar. 
Buradan İyi 
hatıralarla ayrıl
manızı temenni 
ediyorum" diye 

konuştu. 
Konuşmaların 
ardından yapılan 50 
metre kızlar ve 
erkekler yarış
malarında derece 
alanlara ödülleri 
verildi.
Törenlerde ayrıca 
Zihinsel Özürlülere 
sahip çıkan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut, BUSKİ 
Gemlik Şube 
Müdürü Haşan 
Türe, Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri'ye 
Zihinsel Özürlüler 
Federasyonu 2. 
Başkanı Hamdi 
Atay tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Müjde

0 yıl dayanıklı pil 
yapılmış.
Pili bitenlere müjde...
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Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce açılan kursların yıl sonu sergileri yarın başlıyor.

HEM'in sergileri başlıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
2004-2005 Eğitim- 
Öğretim yılında 
açılan kursların yıl 
sonu sergi 
açılışları başladı. 
HEM'in Karacaali 
köyünde açtığı ve 
Asiye Özoğlu'nun 
öğreticiliğini 
yaptığı Ev

Mefruşatı 
kursu sergisi 
yarın 
saat 15.00 de 
açılacak.
29 Mayıs 2005 
Pazar günü Küçük 
Kumla'da devam 
edecek olan 
HEM sergileri 
30 Mayıs Pazartesi 
günü Umurbey'de 
devam edecek.
HEM sergileri, 5

Haziran Pazar 
günü Katırh'da 
yapılacak sergi 
açılışından 
sonra 15 
Haziran 
Çarşamba günü 
saat 14.00 de 
Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi 
Salonunda 
yapılacak toplu 
sergi ve Belge 

töreniyle son 
bulacak. 
Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
“Kursiyerlerin 
bütün yıl 
boyunca 
yaptıkları 
çalışmaları 
sergiliyoruz.
Gemlik, 
Kumla 
ve Umurbey’de

açılan kursların halkın gezmesini 
yıl sonu sergilerini bekliyoruz” dedi.

Mat aşk fetf: 5 ûlû 1 milyon 185 bin kök
Gaziantep'te 
evlenmesine izin 
verilmeyen bir 
genç kız, 3 
kardeşini uçuru
ma attıktan sonra 
sevdiği 
amcasının oğlu 
ile aynı uçuruma 
el ele atlayarak 
intihar etti. 
Alınan bilgiye 
göre olay, dün 
sabah saat 05.30 
sıralarında 
Gaziantep'in 
merkez Şahinbey 
İlçesi Burç 
Beldesi'ne bağlı 
Sarı kaya 
Köyü'nde mey
dana geldi. 
Annesi öldükten 
sonra babası ve 
3 kardeşiyle bir
likte yaşayan 13 
yaşındaki 
Gülbahar Bolat'a, 
amcasının oğlu 
Mustafa Bolat 
(19) ile evlenmek 
istemesine 
babası Cuma 
Bolat izin verme
di. Bunun üzer
ine evlenemeye-

ceklerini anlayan 
Gülbahar ile 
Mustafa intihar 
etmeye karar 
verdi. Gülbahar 
Bolat bu sabah 
kardeşleri Fatih 
(6), Recep (7) ve 
Hatice'yi (9) de 
yanına alarak 
Mustafa Bolat ile 
köyün yakınında
ki 100 metre yük
seklikteki uçuru
mun başında 
buluştu.
Gülbahar Bolat, 
kardeşlerini birer 
birer uçuruma 
attıktan sonra, 
amcasının oğlu 
Mustafa Bolat ile 
el ele tutuşarak 
kendilerini uçu
rumdan boşluğa 
bıraktı.
Olay yerinde hay
atını kaybeden 5

kişinin cesedi, 
köylüler tarafın
dan bulundu. 
Durumun 
bildirilmesi üzer
ine olay yerine 
gelen jandarma 
ekipleri, 
Gülbahar Bolat'a 
ait bir hatıra def
teri buldu. Hatıra 
defterinde, 
"Bunu yapmaya 
mecburduk. 
Kardeşlerime 
bakacak kimse 
olmadığı için 
onları da 
öldürmek zorun
da kaldık" 
yazdığı öğrenildi. 
Ailelerine teslim 
edilen cesetlerin 
toprağa verildiği, 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü 
bildirildi.

Diyarbakır'ın ekiplerince gözaltına trollerde
Lice İlçe- Yolçatı alınırken, 250 bin kök
si'nde 4 Köyü'ndeki Hint kenevir dişi Hint
ayrı tarlada N.B'ye ait leri yakılarak keneviri ele
1 milyon 185 tarlada imha edildi. geçirildi.
bin kök dişi yapılan Öte yandan, Olayla ilgili
Hint keneviri kontrollerde Lice olarak
ele geçirildi. 935 bin kök merkez H.E gözaltı
Alınan dişi Hint Karahasan na alınırken,
bilgiye göre, keneviri ele Mahallesi'nd diğer 2
bir ihbarı geçirildi. e H.E, S.Y. kişiyi arama
değer Olayla ilgili ve S.E'ye çalışmaları
lendiren jan olarak N.B. ait tarlalarda sürüyor.
darma ve oğlu S.B. yapılan kon-

te Anadolu’da Mııı ■
Elazığ, Devlet Malatya, süreli fırtı
Malatya, Meteoroloji Tunceli, nayla birlikte
Tunceli, İşleri Genel Bingöl ve dolu yağışı
Bingöl ve Müdürlüğü Diyarbakır'ı na neden
Diyarbakır'ı Hava kapsayan olabileceği
kapsayan Tahminleri bölgede yer belirtilen
bölgede, yer Dairesi yer hortuma açıklamada,
yer hortuma Başkanlığı'n neden ola ilgililer ve
neden ola dan yapılan bilecek bulut vatandaşlar,
bilecek bulut açıklamada, gelişimi bek tedbirli J
gelişimi bek dün akşam lendiği ifade olmaları
lendiği saatlerine edildi. konusunda
bildirildi. kadar Elazığ, Bunun kısa uyarıldı.
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İM toi Wı 
Otobüs şmımuli o;ii yaralı

Muhtarlara ytt İM zam
Mustafakemalpaş 
a'da freni boşalan 
düğün otobüsü, 
şarampole uçtu. 
Otobüsün 
ağaçlara çarparak 
durabildiği kaza
da 25 kişi yara
landı.
Çetin GÜLER 
BHA
Kaza, dün saat 
15.30 sıralarında 
Mustafakemalpaş 
a-Güveçdere 
Köyü yolunda 
meydana geldi. 
İlçe Jandarma 
Bölük
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye 
göre, 
Güveçdere'deki 
bir düğüne dav
etli taşıyan Halil 
İbrahim

ŞENEN Salibe^ Malzemeleri îicareli 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları 
İpAğ

✓ Fanya
✓ Mantar, kurşun 
✓ İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri 
Kürek

s Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

Aydoğdu'nun(42) 
kullandığı oto
büs, Şapçı- 
Kömürcükadı 
Köyü Kavşağı 
yakınlarında virajı 
alamadı ve 
şarampole uçtu. 
Otobüsün şans 
eseri uçuruma 
yuvarlanlamadan 
ağaçlara çarparak 
durabildiği kaza
da, yaralanan 25 
kişi 
Mustafakemalpaş 
a ve Bursa'daki 
hastanelerde 
tedavi altına 
alındı.
Yolcuların büyük 
bir bölümünün 
ayaktaki tedavi
lerinin ardından 
taburcu edildik
leri bildirilirken, 

köprücük kemiği 
kiralan Ahmet 
Doğru (35) ile sol 
bacağı kırılan 
Feyzullah Uzel'in 
halen tedavi
lerinin sürdüğü 
öğrenildi. 
Bu arada, Halil 
İbrahim 
Aydoğdu,"Otobüs 
ün freni boşalın
ca araç kontrold
en çıktı. Daha 
sonra yoldan 
çıkan otobüs 
uçuruma yuvar
lanacağı an 
ağaçlara çarparak 
durabildi.
Verilmiş 
sadakamız var
mış. Ucuz atlat
tık" dedi.

BHA

Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, muhtar 
maaşlarının yüzde 
100 oranında art
tırıldığını açıkladı. 
Bu kararla, köy ve 
mahalle muhtar
larının 120 YTL olan 
maaşları 240 YTL'ye 
yükselecek.
Bakanlar Kurulu 
Toplantısı'nın ardın
dan bir açıklama 
yapan Çiçek, Süper 
Lig şampiyon
luğunu kazanan 
Fenerbahçe'yi kutla
yarak, Galatasaray'ı 
da centilmence 
mücadelesinden 
dolayı tebrik etti. 
Çiçek, Türk takım
larının Avrupa'daki 
turnuvalarda da 
başarıları tekrarla
maları dileğinde 
bulundu.
toplantıda, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'in, 
orta vadeli program
la ilgili bilgi sun
duğunu kaydeden 
Çiçek, 2003 yılında 
çıkartılan Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu gereği 
gelir-gider 
hesaplarının 3 yılda 
bir değer

Bağ-Kur’luya ttM kolaylığı
Bağ-Kur prim 
ödemeleri için 
Halkbank 
şubelerinin yanı 
sıra Halkbank tele
fon ve internet 
bankacılığı sistemi 
kullanılabilecek. 
Halkbank'tan 
yapılan yazılı açık-* 
lamaya göre, 
Halkbank, müşteri
lerine, Bağ-Kur 
prim ödemelerini 
banka şubesine 
gitmeden 
'Halkbank Dialog* 
veya internet

lendirildiğine işaret 
etti. Çiçek, toplantı
da Kamu Personel 
Rejimi'nin de gün
deme geldiğini ifade 
ederek, tasarı ile 
ilgili kısa bilgi ver
ildiğini ve temel 
dokümanların 
dağıtıldığını belirtti. 
Kamu Personel 
Reformu'nun çok 
kapsamlı bir tasarı 
olduğuna dikkat 
çeken Çiçek, 
dağıtılan doküman
ların ilgili bakanlık
lar tarafından ince
leneceğini ve 
konunun 
önümüzdeki 
Bakanlar 
Kurulu'nda ele alı
nacağını belirtti. 
Türkiye'de 60 bin 
köy ve mahalle 
muhtarı olduğunu 
hatırlatan Çiçek, 
Bakanlar 
Kurulu'nda muhtar 

bankacılığı 
üzerinden yapma 
imkanı sağlıyor. 
Açıklamada, Bağ- 
Kur ödemeleriyle, 
daha önce uygula

maaşlarının yüzde 
100 oranında arttırıl
masına karar ver
ildiğini bildirdi. 
Düzenlemenin 
kararname şeklinde 
gerçekleştirileceğini 
kaydeden Çiçek, 
Maliye Bakanlığı'nın 
kararnameyi süratle 
hazırlayacağını 
söyledi.Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül'ün, toplantıda 
dış siyasi gelişmel
er konusunda bilgi 
verdiğini anlatan 
Çiçek, kurulda ayrı
ca TBMM gündemi
nin de ele alındığını 
söyledi. Meclis'in 1 
Temmuz'da tatile 
gireceğini ifade 
eden Çiçek, Haziran 
ayı içinde Meclis 
gündeminde neler 
konuşulacağını 
değerlendirdiklerini 
bildirdi.

maya geçilen 
TEDAŞ, OSTİM, 
EGO ve TELEKOM 
kurumlarına bir 
yenisinin eklendiği 
de belirtildi.
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AB, ‘hızlı müdahale kuvvetleri1 kuruyor
Avrupa Birliği 
bugün, hızlı müda
hale kuvvetinin 2 
yeni "savaş 
grubunun" kurul* 
masına karar verdi. 
Brüksel’de yapılan 
Avrupa Birliği 
Savunma Bakanlan 
Toplantısında, yeni 
kuvvetler oluşturul
ması kararlaştmldı. 
Kuvvetlerden biri 
Fransa, Almanya 
ve Ispanya’dan 
oluşturulurken 
diğeri Polonya, 
Slovakya, Litvanya, 
Letonya ve 
Almanya tarafından 
oluşturulacak.

Avrupa Birliği, 
2007’ye kadar 13 
hızlı müdahale 
kuvveti kurmak 
istiyor. AB bunun
la, dünya çapında 
kriz bölgelerine 
daha çabuk müda
hale etmeyi ve 
ekonomik, siyasi 
tarafına askeri 
yönünü de ekle
meyi planlıyor. Bin

500 askerden 
oluşan taktik gru
pların 15 günde 
kriz bölgelerine 
müdahalesi plan
lanıyor.
Gün içinde İsveç, 
Finlandiya, Estonya 
ve Norveç’in de 
ayn bir kuvvet 
kurulmasına karar 
vermesi bekleniyor.

3 Ekimde ■« başlayacak
î

Filistin seçimlerine
onay çıkmadı

Filistin Seçim 
Komisyonu, genel 
seçimlerin plan
landığı gibi 17 
Temmuz’da yapıla
mayacağını, çünkü 
hazırlık için daha 
çok zamana ihtiyaç 
olduğunu bildirdi. 
Komisyon, 
bugünkü toplan
tısından sonraki 
açıklamasında, 
seçimlerin, yeni 
seçim yasası onay
landıktan sonra 
yapılabileceğini 
kaydetti.
Açıklamada, seçim
lere hazırlanmak

için yeni yasa 
onaylandıktan 
sonra en az 2 aya 
ihtiyaç duyulduğu 
belirtildi.
Komisyon, Filistin 
lideri Mahmud 
Abbas’dan yeni 
seçim tarihi için bir 
kararname yayınla

masını da istedi. 
Yeni seçim yasası, 
Abbas ile parla
mento arasında, 
seçimlere ne kadar 
adayın katılacağı 
konusunda çıkan 
anlaşmazlık 
nedeniyle 
bekletiliyor.

İngiltere'nin AB'den 
sorumlu Bakanı 
Douglas Alexander, 
Türkiye'nin katılım 
müzakerelerinin, bazı 
AB ülkelerinde 
yapılacak referandum 
sonuçlarından etk
ilenmeyeceğini 
söyledi.
İngiltere'nin AB'den 
sorumlu Bakanı 
Douglas Alexander, 
Türkiye'nin katılım 
müzakerelerinin, bazı 
AB ülkelerinde 
yapılacak Avrupa 
Anayasası referan
dumlarının olası 
olumsuz sonuçların
dan etkilenmeyeceği
ni ve müzakerelerin 
ekim ayında başlaya
cağını söyledi. 
AB Dönem 
Başkanhğı'nı 
1 Temmuz'da 
Lüksemburg'dan 
devralacak 
İngiltere'nin, 3 
Ekim'de Türkiye'nin 
katılım müzakereleri
ni başlatacağını

belirten Alexander, 
konunun Avrupa 
Anayasası'nın onay 
sürecindeki aksaklık
larla bağlantılı 
olmadığı ve 
Türkiye ile 
müzakerelerin 
başlangıcının sorgu
lanamayacağı 
mesajı verdi.
Alexander, referan
dumların AB'nin 
genişlemesini değil, 
anayasayı 
konu aldığını 
hatırlattı.
AB Genel İşler 
Konseyi 
çerçevesinde bulun

duğu Brüksel'de 
basına 
konuşurken, "eğer 
ortada onaylanacak 
bir anayasa kalırsa" 
İngiltere'de de 
referandum yapıla
cağını belirten 
Douglas Alexander, 
temkinli ifadelerle 
Fransa ve 
Hollanda'daki 
referandumlardan 
olumlu 
sonuç çıkmasını 
temenni etti. 
İngiltere'nin, anayasa 
referandumunu gele
cek yıl yapması 
öngörülüyor.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
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BAYRAMOĞLUNDAN

ŞOK KAMPANYA I
LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit
UYDU SİSTEMLERİ

i
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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 
aletlerL^azlab 
IÛM ÜRÜNLERDE 12 

MADARAN TABİİLER
BAYRAMOĞLU EMLAK TA Mgrkgr İbrahim Akıt 
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Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37
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arama ot dosta haklarına A8 üw
Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Denetleme 
Kurulu'nun, Türk 
Akredltasyon 
Kurumu'nun 
(TÜRKAK) 2002, 
2003, 2004 Yılları 
Eylem ve İşlem
lerinin Araştırılıp 
Denetlenmesine 
İlişkin Rapor'u açık
landı. Raporda kuru
ma ait 'usulsüzlük' 
ibareleri ve 'siyasi 
atamalar' gibi ifadel
er dikkat çekti. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının ilgili 
kuruluşu olan 
TÜRKAK hakkında 
hazırlanan raporda, 
TÜRKAK Genel 
Kurulu'nda kamu 
sektörü temsilci
lerinin çoğunlukta 
olmasının çeşitli 
uluslararası kuru
luşlarca eleştiri 
konusu yapıldığına 
dikkat çekilerek, bu 
durumun 
TÜRKAK'ın EA 
MLA'ya (Avrupa 
Akreditasyon Birliği 
- Karşılıklı Tanıma 
Anlaşması) 
katılımını engelleyen

önemli etmenlerden 
birisi olarak göster
ildiği ifade edildi. 
Ayrıca, bakanlık 
temsilcilerinin 
genellikle gönüllü 
piyasadaki akredita
syon ve uygunluk 
değerlendirme sis
temleri konusunda 
gerekli bilgilere 
sahip olmadıkları 
ifade edilerek, 
"Bakanlık temsilci
leri siyasi olarak 
atanmaktadırlar" 
denildi.
Yasada, akreditasy
on konusunda yetk
ili tek kuruluşun 
TÜRKAK olmasının 
öngörüldüğü ancak, 
yabancı belge
lendirme kuru
luşlarının faaliyet
lerinin, TÜRKAK'ın 
çalışmalarının iste
nen düzeylere 

gelmesini 
engellediğinin de 
belirtildiği raporda, 
TÜRKAK'ın yapmış 
olduğu akreditasyon 
sayısının yıllar 
itibarıyla artmasına 
rağmen yeterli 
olmadığı vurgulandı. 
Raporda "Kurum, 
akreditasyondan 
çok belge onaylama 
kuruluşu durumuna 
gelmiştir" denildi. 
Raporda kurumun 
tüm gelir ve gider
leri ayrıntılı olarak 
incelendiğinde, 
akreditasyon gelir
lerinin fazla 
olmadığı, bu gelirler 
artırılmadığı sürece 
gelirlerin giderleri 
karşılayamayacağı 
ve bütçenin açık 
vereceği de 
kaydedildi.

Sağlık Bakanhğı'na 
bağlı sağlık kurum 
ve kuruluşlarında 
hastalara verilen 
haklar da Avrupa 
Birliği'ne (AB) uyum
lu hale getirildi.
Bakanlık, hazırladığı 
yeni Hasta Hakları 
Yönergesi İle hasta
lara AB müktesebatı- 
na uygun haklar 
getirdi. İlk etapta 60 
hastanede başlatılan 
uygulama 81 ile 
yaygınlaştırıldı. 
100'den fazla yatağı 
bulunan hastanel
erde verecek olan 
Hasta Hakları 
Birimleri, başta özür
lüler, çocuklar ve 
yaşlılar olmak üzere 
tüm hastaların danış
manlığını ve 
savunuculuğunu 
yapacak. Hasta hak
larını ihlal eden 
sağlık çalışanlarına 
ağır cezalar getirildi. 
Sağlık Bakanlığı, 
gelişmiş tüm Avrupa 
ülkelerinde yıllar 
önce başlatılan 
Hasta Hakları 
Uygulaması'nın 
Türkiye'de etkin bir

şekilde sürdürülmesi 
için düğmeye bastı. 
Daha önce 60 has
tanede 'deneme* 
çalışmaları yapan 
bakanlık, uygulamayı 
81 ile yaygınlaştırdık
tan sonra Hasta 
Hakları Uygulama 
Yönergesİ'nde bazı 
değişiklikler gerçek
leştirdi. Yönerge ile 
hasta hakları uygula
malarının insan 
haysiyetine yakışır 
şekilde herkesin fay
dalanabilmesi, hak 
ihlallerinden korun
abilmesi ve gerek
tiğinde hukuki 
korunma yollarının 
fiilen kullanabilmesi 
hedefliyor.
Yönergeye göre, her 
ilde bir Hasta Hakları 
İl Koordinatörü 
görev yapacak. İl 
koordinatörü İl

Sağlık Müdürü'nün 
önereceği kişiler 
arasından, Valiliğin 
teklifi ve Sağlık 
Bakanlığı'mn onayı 
görevlendirilecek. 
Koordinatör İl Sağlık 
Müdürü adına hasta 
hakları uygulamaları 
görevini yürütecek. 
Bununla birlikte her 
ilde bir Hasta Hakları 
Kurulu oluşturula
cak. Biri başkan 
olmak üzere toplam 
8 kişiden oluşan 
kurul, hasta hakları 
uygulamalarını plan
lamak, değer
lendirmek, uygula
mak ve önerilerde 
bulunmak amacıyla il 
merkezlerindeki 
bütün kamu has
taneler ile ilçelerdeki 
100 yatak üzerindeki 
hastanelerde görev 
yapacak.
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Erdoğan 111.5 milyar tazminat kazandı Gül: Almanya bizi etkilemez
CHP Grup 
Başkanvekili Haluk 
Koç, Başbakan 
Erdoğan'ın 
"Şirketlerini kapat
tıktan sonra tazmi
nat yoluyla zengin
leşme tercihini 
ortaya koyduğunu" 
savundu. Başbakan 
Erdoğan'ın açtığı 
davalarda 111 milyar 
500 milyon lira 
tazminata 
hükmedildiğini 
bildirildi.
Koç, Parlamento'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Başbakan 
Erdoğan'ın çok sayı
da manevi tazminat 
davası açtığına 
işaret ederek, 
konuya ilişkin Adalet 
Bakanı Cemil 
Çiçek'e soru önerge
si yönelttiğini belirt
ti.
"Anlaşılan Sayın 
Başbakan, şirketleri
ni kapattıktan sonra 
tazminat yoluyla 
zenginleşme tercihi
ni ortaya koymuş"

diyen Koç, yanıtların 
"yargılamanın 
gecikmesi soru
nunun" Başbakan 
Erdoğan için geçerli 
olmadığını göster
diğini de söyledi. 
Koç, şöyle konuştu: 
"Hep poh
pohlanacaklar, 
(Beraber yürüdük 
biz bu yollarda) 
şarkısını söylemeye 
devam edecekler. Bu 
millet sizinle 
yürümek istemiyor. 
İcraatlarınız artık 
bardağı taşırdı. 
Köylüye, işçiye 
hakaret, memura, 
emekliye azarlama, 
hak arayana azarla
ma... Sayın 
Başbakan bu yönte
mi kullanarak ken
disini haklı çıkart

maya çalışıyor, aynı 
üslubu kendi 
grubunda da kul
lanıyor." 
Adalet Bakanı 
Çiçek'in soru öner
gesine verdiği yanıta 
göre, Ankara Asliye 
Mahkemelerinde 
Başbakan Erdoğan 
adına 57 manevi 
tazminat davası 
açıldı, bunlardan 31'i 
sonuçlandı, 26'sının 
ise görülmesine 
devam ediliyor. 
Davalardan 21'inin 
kabulüne, 10'unun 
ise reddine karar 
verildi. 21 davada 
ise 770 milyar lira 
tazminat istendi 
ancak mahkemel
erce 111 milyar 500 
milyon lira tazminata 
hükmedildi.

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, NATO Avrupa- 
Atlantik Ortaklık 
Konseyi Güvenlik 
Forumu'na katılmak 
üzere İsveç'e gitti. 
Gül, Esenboğa 
Havaalam'nda yap
tığı açıklamada, ilk 
kez düzenlenen 
ve bundan sonra her 
yıl bir konsey üyesi 
ülkede yapılması 
planlanan bu 
toplantılarda mütte
fik ve ortak konu
mundaki ülkelerin 
dışişleri bakanlarıyla 
gayri resmi çalışma 
yemekleri ve pan
ellerde bir araya 
geleceğini kaydetti. 
Gül, Orta Asya 
konulu bir panele 
kendisinin 
başkanlık 
yapacağını da söyle
di. Toplantılarda 
NATO'yu ilgilendiren 
konuların yanı 
sıra ortak 
konumundaki ülkel

erle ilişkilerin 
geliştirilmesinin ve 
NATO'nun diğer 
uluslararası 
örgütlerle işbirliğinin 
ele alınacağını ifade 
eden Gül, 
İsveç'in başkenti 
Stockholm'de yarın 
düzenlenecek kadın 
haklarına 
ilişkin panele de 
Devlet Bakanı Güldal 
Akşit ile katılacağını 
kaydetti.
Gül, Almanya'da 
erken seçimlere 
gidilmesi kararının 
Türkiye'nin AB 
sürecini etkileyip 
etkilemeyeceğinin 
sorulması üzerine, 
demokratik 
toplumlarda bu tür 
siyasi gelişmelerin 
her zaman ortaya 
çıkabileceğini, 
Türkiye'nin 
AB sürecinin bu 
tür gelişmelerden 
etkilenmeyeceğini 
belirtti.
"Türkiye'nin ilişki
leri, partilerle değil, 

ülkelerle" diyen Gül, 
Alman Hıristiyan 
Demokrat Birlik 
Partisi (CDU) Genel 
Başkanı Angela 
Merkel'in "AB 
zirvelerinde alınan 
kararların kendilerini 
bağladığı" 
yönündeki açıkla
malarını hatırlattı. 
Gül, Türkiye'nin 
üzerine düşenleri 
yerine getirmesi 
durumunda 
süreçte herhangi bir 
değişiklik olmaya
cağının altını çiz
erek, kendilerinin de 
3 Ekim'de müzak
ereler başlayacak 
şekilde hazırlıklarını 
yaptıklarını kaydetti. 
Bakan Gül, 
parlamentolarında 
sözde Ermeni 
soykırımına ilişkin 
karar alan ülkelere 
yönelik çalışmalar . 
hakkındaki soru 
üzerine, bu tür 
çalışmaların titizlikle 
yürütülmesi gerek
tiğini belirtti.

MİLTON 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 FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Akaryakıtta vurtııın Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Tatsız - Tuzsuz Umurspor -Sağlıkspor
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Coşkun, 15 
bin istasyonu dene
tlediklerini, 100 litre 
yerine 70-80 litre 
akaryakıt satan 
pompalarla 
karşılaştıklarını 
söylemesi dikkatleri 
istasyonların üzer
ine yöneltti.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Coşkun, 
250'si mühendis 530 
elemanla ve 41 sey
yar laboratuvar 
haline 
dönüştürülmüş 
araçla, dağıtım şir
ketlerinin tesis
lerinin yanı sıra 15 
bin istasyondaki 69 
bin akaryakıt, 6 bin 
gaz pompasını 
denetlediklerini 
açıkladı. Coşkun, 
yapılan denetimler 
sonucu, 100 litre 
yerine 70-80 litre 
akaryakıt satan 
pompalarla 
karşılaştıklarını 
söyledi.Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, akaryakıt 
ve LPG istasyon
larının denetimini 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
adına gerçek
leştirdiklerini, şimdi 
de Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'na (EPDK) 
bu hizmeti verecek
lerini belirterek, 
bugün itibaren çok 
daha aktif ve çok 
daha ciddi bir dene
tim başlıyor* dedi.

İSTASYONLARA 
714 MİLYAR LİRAYA 
KADAR CEZA 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu (EPDK) 
arasında, Petrol 
Piyasası'nda 
Yapılacak 
Denetimlere İlişkin 
Protokolün imzalan
masının ardından, 
alınacak önlemler 
de belli olmaya 
başladı.
Kaçak ve katkılı 
benzin satan istasy
onlara 714 milyar 
liraya kadar para 
cezası verilecek, 
tekrarı halinde de 
işyeri kapatılacak. 
Üç kez üst üste 
yapılacak dene
timde, hakkında 
olumlu rapor verilen 
istasyonlar, "turun
cu bayrak" asacak. 
Konuya ilişkin soru
larını yanıtlayan 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Ölçüler ve 
Standartlar Genel 
Müdürü Atilla Şahin, 
yeni protokolle, 
bakanlık ve 
EPDK'nın, denetime 
dönük güç birliği 
içinde hareket ede
ceklerini söyledi.

Şahin, denetim
lerin, yıllık 20 mily
on ton akaryakıtı, 11 
milyon 500 bin 
motorlu taşıtı, 75 
bin pompa, 3 bin 
500 LPG istasy
onunu ilgilendirdiği
ni ifade etti. 
Şahin ayrıca, ista

syonların dene
timine ilişkin pro
jenin ileriye dönük 
bir başka uygula
ması daha olduğunu 
söyledi. Şahin, 
araçlara takılacak 
minik cihazlarla, alı
nan ürünün bileşim
lerinin saptanabile
ceğini, buna ilişkin 
çalışmaların da 
sürdürüldüğünü 
kaydetti.
LİSANSSIZ 2 BİN 

AKARYAKIT BAYİİ 
KAPATILIYOR 
Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu 
Başkanı Yusuf 
Günay, şu anda 2 
binin üzerinde 
lisans alamayan 
akaryakıt bayii 
bulunduğunu 
belirterek, bu bayi
lerin kapatılmasına 
yönelik sürecin bu 
hafta başlayabile
ceğini bildirdi.

Yazımın başında tatsız, 
tuzsuz diye yazdım. Tabi bu 
bir yemeğe konması 
gereken gereçlerden biri. 
Seyrettiğim Umurspor - 
Sağlıkspor maçı da öyle bir 
şeydi.

Sağlıkspor, eğer galip 
gelir veya berabere kalsay
dı; terfi maçlarına gitmeyi 
hak edecekti. Ama ben 
Sağhkspor’da böyle bir arzu 
görmedim.

Umurspor’un kaybedecek 
hiçbirşeyi yoktu. Umurspor 
bu maçı sadece prestij için 
çıkıp oynayacaktı ki zaten 
öyle de oldu.

Takım maça her zaman 
söz sahibi olan Coşkun’dan 
yoksun çıkmıştı. Sporda en 
büyük sermaye sporcunun 
ahlakıdır.

Hiç yoktan beş maç ceza 
alan sporcuyu benim afet- 
mem çok zordur.

Umurspor maça iyi 
başladı ve 20. dakikada 
sahaya takım kaptanı olarak 
çıkan 8 nolu Arif’in çok şık 
golü ile takım öne geçti.

Sağhkspor’da bir canlılık, 
bir hareket yoktu.Bu durum 
maçın bitimine yakın bir 
zamana kadar devam 
ederken Umurspor’un 9 
forma nolu sporcusunun 
attığı golle skor 2-0 oldu. Bu 
golden sonra Sağhkspor’da 
biraz canlanma oldu ve 11 
forma nolu 
sporcuSağılıkspor’un ilk 
golünü atıp, durumu 2-1 
yaptı.

Yazımın başlığında ‘tatsız- 
tuzsuz’ yazdım. Çünkü; 
maçta futbol yönünden 
hiçbir güzellik yoktu. Ne bir 
ferdi güzellik ne de takım 
halinde yapılması gereken 
hareketler güzeldi.

Yüz akı
Balıkesir’deki maçta 

Suadiye Belediyespor’u 2-1 
yenen Döktaşı’ı Gemlik ve 
Gemlikspor olarak candan 
kutlarız.

3. Lige tergi maçlarında 
Balıkesir grubunda ter 
döken Döktaşspor, Kocaeli 
Suadiyespor’u 2-1 yenerek 
finale kalan diğer temsil
cimiz Nilüferspor’la beraber 
final maçları oynayacak
lardır.

Döktaşspor, İstanbul

Karadenizspor ile, 
Nilüferspor Soma Belediye 
spor ile oynayacak.

Biz spor haberlerini günü 
birlik veremiyoruz. Bu maça 
gidip yerinde görmek isityo- 
rumki; sizlerde futbolun ne 
kadar güzel bir spor 
olduğunu yazıp anlatabiley
im.

İşte yöremizin ve 
Bursa’mızın bu iki spor 
klübü bizim yüz akımızdır.

Lalaşahin - Gemlik

BakBi’Cafe’de
Hamburger 
yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut)

Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş)
Özel Gün ve Toplantılarınız için 

Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
TeL(0224) 512 3312 Hamidiye Malı. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Amatör Kümede dün oynanan Lalalşahin Gemlikspor 
maçı, grubunda sondan ikinci olan Lalaşahin’e 2-1 yenildil
er..

İçimden başka bir şey yazmak gelmiyor. Sadece sizleri 
bu haberi yazmayı kafi buluyorum.

İşte! Bu cümleyi tekrar yazıyorum. “Gülerim Kedinin 
çamaşır yıkamasına’’ diyorum.

Acaba bu maçta prim varmı?

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLDUNUZ

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Emzirmek, anneyi ve bebeği koruyor
Anne sütü, yeni 
doğan bebeğin süt 
çocukluğu 
devresinin en ideal 
besini. Özellikle 
'ağız' veya 'ağuz' 
(tıp dilinde 
kolostrum) için 
çok zengin bir gıda 
olan ve ilk 5 gün 
içinde verilen anne 
sütü, 'laktoferrin' 
ve 'bifidus' faktör
lerini bolca 
barındırması sebe
biyle çocuğun her 
açıdan gelişimi için 
büyük önem arz 
ediyor.
Her an bebek için 
hazır ve kolay olan, 
ısıtma ve soğutma 
gibi ek emeğe 
ihtiyaç duyulmadan 
verilen anne 
sütünü uzmanlar, 
gece yataktan kalk
madan emzirmeyi 
sağladığı için hem 
anne hem de bebek 
için faydalı buluyor. 
Uzmanlar, antikor
ların anneden 
bebeğe geçmesini 
sağladığı, bebeğin 
hastalıklara ve aler
jilere direncini

artırdığı ve hazmını 
kolaylaştırdığı için 
anne sütünün, 
bebek için ihtiyaç 
duyulan her şeyi 
verdiğini kaydediy
or. Eğer anne sütü 
yeterli miktarda 
geliyorsa, çocuğa 
ilk 6 ay hiçbir ek 
gıda vermeye gerek 
olmadığını dile 
getiren uzmanlar, 
anne sütünün 
çocuğun gelişimi 
için gerekli'öuıü'n 
maddeleri ihtiva 
ettiğini hatırlatıyor. 
Emziren annelerin, 
doğum sonrası 
kilolarından daha 

çabuk kurtul
duklarını da 
ifade eden 
uzmanlar, emzir
menin bebek ile 
anneyi de yakın
laştırdığını vur
guluyor. Anne 
sütünün 'sağlıklı 
ve güvenli' 
olduğuna dikkat 
çeken uzman
lara göre, pre
matüre doğum 
yapan annelerin 
sütü, prematür 

bebeğin gelişimini 
hızlandıracak bir 
yapıya sahip ve 
daha çok protein 
içeriyor.
Uzmanlar ayrıca, 
son zamanlarda 
yapılan çalış
maların, emzir
menin, menopoz 
öncesi görülen 
meme kanseri olgu
larını anlamlı 
ölçüde (yüzde 20 
kadar) azalttığını 
gösterdiğini 
bildiriyor. 
Uzmanlar, 
göğüsten emmenin, 
bebeğin ağzının ve 
çene kemiğinin 

düzgün 
gelişmesinde 
önemli bir faktör 
olduğunu ve 
konuşma bozuk
luğunu engellediği
ni de kaydediyor. 
Göğüsten emen 
bebeğin uterus 
kasılmalarına yol 
açtığını ifade eden 
uzmanlar, bunların 
da annenin daha az 
kanama geçirme
sine ve uterusun 
doğum öncesi 
haline daha çabuk 
dönmesine sebep 
olduğunu vurguluy
or.
EMZİRME TEKNİĞİ 
Uzmanlara göre, 
bebeğin emzir- 
ilirken doğru 
pozisyonda tutul
ması, göğüs 
ağrılarını önler ve 
yeterince beslen
meme ihtimalini 
ortadan kaldırır. İlk 
haftalarda bebek, 
omzunun ve 
kalçasının üstünde 
yan yatırılıp yastık
la desteklenirse 
(göğüs seviyesine 
çıkartarak) rahat 

emzirilebilir. 
Sezaryenli annelere 
futbol topu tutuşu 
pozisyonunu 
öneren uzmanlar, 
şunları kaydediyor: 
"Bebeğin başını 
elinizle tutup 
bacakları ve ayak
ları kol hizasının 
altında kalacak şek
ilde vücudunu kol
unuzla destekleyin. 
Yastık kullanarak 
göğüs seviyesine 
getirin. Bazı annel
er, yatarak 
emzirmeyi rahat 
bulurlar. Anne ve 
bebek birbirlerine 
doğru yan yatarlar. 
Bebeğin sırtına 
yastık koyarak 
arkaya doğru 
düşmesini engeller, 
kolunuzla da 
destek olabilirsiniz. 
Emzirmeden önce 
rahatça oturunuz, 
sırtınızı dik duruma 
getirmek için 
yastıklardan yarar
lanın."
Yeni doğan bebekte 
10 gün kadar süren 
bir refleksin, meme 
başını bulmayı 

sağladığını belirten 
uzmanlar, "Meme 
başını 
çocuğunuzun 
yanağına sürers
eniz, onun başını o 
tarafa çevirip 
memeyi ağzına 
aldığını göre
ceksiniz. Eğer bu 
refleks bebeğe 
yardımcı olmuyor
sa, hafifçe meme 
ucunu sıkarak bir 
damla sütün 
gelmesini sağlayın 
ve bebeğin ağzı 
üzerine değdiriniz. 
Çocuğunuz memeyi 
emmeye başladık
tan sonra gerçek
ten uygun şekilde 
emip emmediğini 
kontrol ediniz. 
Bebek sadece 
meme ucunu 
emmemeli, çenesi 
ile hemen meme 
başı arkasındaki 
süt bezlerine baskı 
yaparak süt sağ
malıdır. Bunun 
sonucunu şakak, 
kulaklarının ve 
çene kaslarının 
oynamasından 
anlayabilirsiniz.

HAÇİN M
Yazan : Zebercet COŞKUN

Naime Dürüye halasının iki kızını gördü 
çiçekli entariler ayak bileğinin üstünde... El 
ele duruyorlar, ağızları açık... Büyüğün 
saçları yüzüne dökülmüş yine... Küçüğün 
alnının üstünden çekilen bukleleri bir tutam 
gelin teliyle sıkı sıkı bağlanmış tepede. Bir 
tutam kumral saç, bukle olmuş telin 
üstünde dökülmüş.

Herkes kendi havasında... Annnesi tem
bihledi ama unuttu, gitti... Zekiye yok 
ortalıkta... O da bir yerlerdedir işte... 
Aramanın ne gereği var...

-Naime!
Bakındı Naime. Düğün evinin kapısından 

sesleniyor biri. Pembe entarili, sarı saçlı bir 
kız. Sara... Mektepten tanıyor Naime. Naime 
bu yıl Amerikan mektebine gitti. Birkaç ay... 
Ermeniler gelmeye başlayınca herkes çekti 
aldı kızını... Naime bu yıl başlamıştı zaten... 
Sara almasalardı ortayı bitirecekti.

Düğün evine girdi Naime. Sara elini tuttu. 
- Gel yanıma!.
- Koşun!. Koşun!, kadınlar bağrışıyorlar. 

Davulun sesi daha güçlü... Kadınlar birbirini 
itekleyip cam önüne koşuyorlar. Kafalar üst 
üste...

Çocuklar aralanıp, halka olmuşlar dışar- 

da. Ortada beş altı delikanlı. Kara şalvar, ak 
mintan, bellerinde işlemeli çevreler. El ele, 
yarım halka olmuşlar duyanda. Ortada beş 
altı delikanlı o. Kara şalvar, ak mintan, 
bellerde işlemeli çerçeveler. El ele, yarım 
halka olmuşlar.... Bir sağa, bir sola, iki 
sağa., iki sola... Ayaklar usuldan havaya 
kalkıyor... Davul güm, güm de güm güm... 
Omuzlar birbirine yaslandı şimdi, tek beden 
olmuş dalgalanıyorlar bir o yana, bir bu 
yana... İki uçtaki delikanlının ellerinde renkli 
yazmalar var. Sallıyorlar... Yazmalar rüzgar- 
lanıyor, havalanıyor. ‘Hey!” Dizler kırılıyor, 
çömelip, kalkıyorlar. Beller bükülüyor, eller 
aşağıda, omuzlar birbirine yaslanmış. ‘Hey!’ 
Yine ayakta. İki sağa, ayak uçları kalkıyor, 
sonra yine iniyor aşağı. İki sola... Hop!... 
Güm, güm de güm güm...

- İsmail! Gördün mü Naime?
Naime bakıyor ama, pek bir şey gördüğü 

yok. Sara’nın eli elinde yumuşacık. Toz 
pembe ipekliler giyinmiş, boynunnda elmas 
taşlı bir gerdanlık, kulaklarında elmas küpe 
ler var Sara’nın. Bir tutam teli fiyonk yapmış 
başına takmış. İki örgülü sarı saçlar 
göğsünün üstünde.

- Gördün mü?
- Gördüm görmesine ya, oyununu 

göremiyorum.
İsmail ceketini çıkarmış, ak mintanın kol

ları dalgalanıyor. Yeni katılmış oyuna, yeşil 
yazma onun elinde şimdi. Davulcu orta 
yerde, zurnacı onun hemen ardında. Gözleri 
pırıldıyor zurnacının. Davulcunun gözleri

yarı kapalı. Güm., güm de güm güm....
Indiryor tokmağı. Yere diz üstü oturdu 
şimdi, titriyor bir yandan da... Vuruyor davu
la, hem de titreyerek sırt üstü uzanıyor 
toprağın üstüne. Oyuncular diz kırıyorlar, 
omuz sallıyorlar. ‘Hey!’

Düğün evinin kafesleri yukarı kalktı. 
Kadınlar hep pencerelerde.... Tülbentti, baş 
açık. Sara pencerenin hemen dibinde, 
Naime de yanı başında. Başlarının üstünde , 
başlar var, onların üstünde yine kadınlar 
saçları telli. Ermeni kadınlar kapı önüne çık
mışlar, açıktan bakıyorlar. Tümünün saçı 
telli... Sultanların evinin üst katında iki 
ERmeni ailesi kalıyor... Mutfağı hep beraber 
kullanıyorlar. Et dövüyor Arşaloz hanım, 
şimdi mutfakta. Et tahtasının önüne otur
muş, elinde bir satır. Bir parça kızıl et var 
kara et tahtası üstünde. Çiğ köftelik.
Sarhoşlara meze olacak... Sultan ortalıkta 
dolanıyor... Güveyin bacısı, kolay değil.... Al i 
ipekliler giyinmiş, boynunda beşi birlikler, 
altın saçları ince ince örülmüş belini dövüy
or yürüdükçe, koşturdukça... Bebesi 
kucağında... Kolları hep anasının boynuna 
dolalı bebenin. Ağzı aralık, dilinin ucu diyar
da. Tek elle misafirlere su veriyor, şerbet 
dağıtıyor Sultan.

-- Makbule hanımı salıvermişler işittin mi 
ola?. ,

- İşittim.. İki kadın kulak kulağa vermişler 
düğün evinin bir köşesinde.

Devamı yarın...
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Çocukların en büyük sorunu diş ve göz
ilköğretim 
okullarındaki 
öğrencilerin sağlık 
durumlarının değer
lendirilmesi 
amacıyla yapılan 
araştırmada, çocuk
larda en sık rast
lanan sağlık soru
nunun diş çürükleri 
ve görme bozukluk
ları olduğu belirlen
di.
Uludağ Üniversitesi 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı'nca, 
Nilüfer Halk Sağlığı 
Eğitim Araştırma 
Bölgesi'nde bulu
nan 4 ilköğretim 
okulunda öğrenim 
gören öğrencilerin 
sağlık ve gelişme 
durumlarının değer
lendirilmesi 
amacıyla yapılan 
araştırmaya bin

SİNEMASI’NDA0 $İMDİ MAHKUM'MAVİ YALANLAR 

bu hafta Rez. Tel: 5136406
, ATLAS 

SİNEMASI’NDA 
BU HAFTA

414'ü erkek 2 bin 
793 çocuk katıldı. 
Öğrencilerin göz, 
diş ve genel 
muayeneden geçir
ildiği araştırmada, 
çocuklarda en sık 
rastlanan sağlık 
sorununun yüzde 
77.7 oranıyla diş 
çürükleri olduğu 
tespit edildi. 
Araştırmada, 
çocuklardaki sağlık 

0 ŞİMDİ MAHKUM-KARANLIK SIRLAR

Rez. Tel: 512 03 46

sorunları arasında 
yüzde 25.3 ile 
göz bozukluklarının 
ikinci, kulakla ilgili 
rahatsızlıkların da 
yüzde
23.2'lik oranla 3. 
sırada yer aldığı 
saptandı. 
Öğrencilerin kilo 
durumlarına göre 
de değerlendirildiği 
araştırmada, yüzde 
12.5'inin zayıf,

yüzde 6.2'sinin hafif 
obez, yüzde 
2.Tinin de "obez" 
denilecek kadar 
kilolu olduğu belir
lendi.
-ARAŞTIRMA 
SONUCUNUN 
DEĞERLENDİRMES 
İ-
Araştırma raporun
da, diş çürüklerinin 
gerekli koruma 
önlemleri 
alınmadığı takdirde, 
tanı ve tedavisinin 
zaman, personel ve 
maddi 
anlamda kayıplara 
yol açtığına, bu 
nedenle halk sağlığı 
açısından 
üzerinde durulması 
gereken bir konu 
olduğuna dikkat 
çekildi.
Diş çürüklerinin, 

kalıcı dişlerin 
çıktığı ilköğretim 
Çağı 
çocuklarında, 
erken tanı konul
ması ve tedavi 
edilmesi halinde 
hem diş
kayıplarının 
önleneceğine 
hem de vücuttaki 
bir enfeksiyon 
odağının 
ortadan 

kaldırılmış olacağı
na işaret edilen 
raporda, çocuklar
daki 
şişmanlığın da 
(obezite) üzerinde 
önemle durulması 
gereken bir konu 
olduğu vurgulandı. 
Raporda, 
obezitenin hipertan
siyon, insülin diren
ci ve ağır psikolojik 
strese yol açması, 
tedavisinin çok 
yönlü ve zor olması 
nedeniyle, önemli 
bir hastalık olduğu
na işaret edilerek, 
sayıları az 
olsa da obez öğren
cilerle ilgili önlem 
alınması gerek
tiğine dikkat 
çekildi.
Türkiye'de çocuk
lardaki kilo 
sorunuyla ilgili 
yapılan çalışma 
sayısının az olduğu 
belirtilen raporda, 
şu görüşlere yer 

•S3 _A\ J-J JlEİ J j J J2> E LN 
tİİL J LrC CJ T <C>

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00

verildi: 
"Giderek daha 
büyük sorun haline 
gelmekte olduğu 
bilinen obezite 
ve ortaya çıkardığı 
sağlık riskleri 
konusunda öğren
cilere ve 
ailelerine eğitim 
verilmelidir. Okul 
sağlığı çalışmaları 
içinde çocuk 
ve aile eğitimi bir
likte ele alınmalı ve 
mutlaka öğretmen 
işbirliği 
sağlanmalıdır. 
Çocuklar okula 
başlarken ve sonra
ki yıllarda, yılda bir 
kez muayeneden 
geçirilmeli ve bu 
muayeneler sırasın
da özellikle görme, 
işitme ve diş sağlığı 
yönünden incelen- 
meiidirler. Sağlıklı 
çocuklar 
toplumların gele
ceğinin güvence
sidir." dedi.

■
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VI

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 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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

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

1
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 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)

1
1

■
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METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
KanberoAlu-Esada|> 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
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

24 MAYIS SALI
FATİH ECZANESİ

OEMLİK 

[3ö5Z^3 
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2138 

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-Yaymcılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cadı Bor# Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günten ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kızamık aşı günleri uzatıldı 
Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı kızamık aşı günleri kampanyası bitimi 
25 Mayıs’dan 27 Mayıs gününe kadar uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre 
Türkiye’de 7 milyon bebek ve çocuğa kızamık aşışı yapıldı.
Sağlık 
Bakanlığı’nın, 
25 Nisan'da 
başlayan ve 
20 Mayıs'ta sona 
eren Kızamık 
Aşı Günleri 
Kampanyası, 
27 Mayıs'a 
uzatıldı. 
Bakanlıktan 
yapılan açıklama
da, 20 Mayıs 
itibariyle tüm 
Türkiye'de yak
laşık 7 milyon 
bebek ve 
çocuğun kızamık

aşılarının 
yapıldığı belirtil
di.
Açıklamada, 
aşılanmamış 
1 milyon 300 bin 
bebek ve çocuk 
bulunduğuna 
işaret edilerek, 
bu çocukların 
aileleri aşı ista
syonlarına 
çağrıldı.
Türkiye'de 
kızamık hastalığı 
geçiren ortalama 
her 
100 çocuktan

3'ünün hayatını 
kaybettiği vurgu
lanan açıklama
da, kampanya 
kapsamında 9 ay- 
5 yaş grubu arası 
bebek ve çocuk

lar ile 6-14 yaş 
arası çocukların, 
daha önce aşıla
ma öyküsüne 
bakılmaksızın 
aşılandığı 
kaydedildi.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
ORHANGAZİ ŞUBESİNDEN DUYURU

2005 - 2006 öğretim yılında uygulayacağımız 
dershanemize devam edecek öğrencilerle ilgili 
ücret çizelgesi aşağıda çıkarılmıştır.

Kurs Türü 
İlköğretim 4-5-6-7 
İlköğretim 8 
Lise -1 Lise 2 
Üniversiteye hazırlık

Ders saşti Uçreti. 
(K.D.V. Dahil) 

3.00 
3.80 
4.00 
4.50

Adres: Camikebir Mah. Gemlik Cad. No:12 
ORHANGAZİ
Te I: 573 12 00
Fax: 573 12 01

ABONE OLDUNUZ MU?
o ez

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN■OKUTUN
ABONE OLUN

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap

& Dergi ve Katalog basımı

Körfez Ofset
M ATB AACI l_l K-YAYIN CI l_l K-RE KLAMCI Ll K 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/8 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



5. Gemlik Özürlüler Şenliğine katılan Devlet Halk Dansları Topluluğu beğeni ile izlendi.

Gemlik 5. Özürlüler Şenlikleri için ilçemize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik 
Halk Dansları Topluluğu ve Gençlik Korosu'nun gösterileri izleyenlerin nefeslerini 
kesti. Önceki gece İskele Meydanında gösteriler ilgi ile izlendi. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Yalnız adam M Mundu
Balıkpazarı mahallesi Kuyulu Sokak 29 numaralı 
evinde yalnız yaşayan Nihat Deliçam (53) adlı şahıs 
ölü bulundu.
Dün, saat 18.30 sıralarında Deliçam’ın evinin 
bitişiğindeki komşuları, evden kötü kokular gelince, 
durumu polise bildirdi. Eve giren polis, Deliçam’ın 
cesediyle karşılaştı. Cesed Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgil 
soruşturma Cumhuriyet Savcılığınca başlatıldı.25 Mayıs 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Manastır yokuşundaki villaların önüne uçan servis aracından burnu bile kanamadan çıktı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

»ta adili ıliMİı Z _ ' 1 ...
Onarım için gittiği bir evdeki işini bitirip çalıştığı işyerine dönmek 
için servis aracıyla yola çıkan Rıfat Bircan(23) Manastır ram
pasında U dönüşü yaparken, birden villalarının önüne uçtu. 
Bircan, hurdaya dönen araç içinden burnu bile kanamadan çıktı.

Kazalar geliyorum demiyor..
Yaz sıcakları ile birlikte kazalarda artışlarda 

başladı.
Pazar günü gazeteyi hazırlarken ambulans sesi 

bizi bir haberin olduğunu duyurdu.
Sunğipek rampasında koca bir TIR, iki yol arası

na uçmuş. Aracın karşı yola geçmesini elekrik 
direği engel olmuştu.

Ambulans sesleri bize haberlerin haberciliğini 
yapıyor..

Dün, yine o tiz sesle irkildim..
Ardından arka arkaya haberler gelmeye başladı.
Bir aracın Manastır yolunda uçtuğu haberi geldi 

önce.
Koşarak olay yerine gittik.
Cidden önemli bir kaza.. Görülmeyen kaza denir 

ya o cinsten. Yolda U dönüşü yapan ticari bir araç, 
villaların önüne uçmuş.

Bu haberin sıcıklığı bitmeden, yine Istitiklal 
Caddesinden hızla geçen ambulansın sesi, yeni bir 
kazanın daha habercisi oldu.

Cadde de küçük bir kız çocuğu yola fırlayınca, ö 
zel bir aracın çarpması sonucu ayakları kırılmış..

Bu, bir iki gün içinde olan kazalar..
önümüzdeki aylar yaz tatili de başladığında, siz 

görün kazaları..
İstiklal Caddesinde kazaların önlemi, hız yapan

lara araçlara para cezası kesmekle alınır.
Geçtiğimiz haftalarda yine bu caddede bir resmi 

araçın yaptığı kazanın ölümle sonuçlanmasını 
anımsarsanız, etkili denetimin zorunluğu gündeme 
geliyor.

Görevlilerin salt park yasağı İle uğraşmaları 
yanında, hız kontrollerine de dikkat etmeleri 
gerekiyor.

Dün akşam saat
lerinde meydana 
gelen trafik kazası 
görenlerin yüreklerini 
hoplattı.
Rıfat Bircan adlı beyaz 
eşya servis aracının 
elemanı, işyerine dön
mek için hatalı dönüş 
yapınca, 5 metre 
aşağıdaki villaların 
önüne uçtu.

Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

Rıfat Bircan kazadan sonra 
karakolda ifade verdi.

Rıfat Bircan'ın kullandığı Boch-Siemens servis aracı, Manastır yokuşundan U 
dönüşü yaparken, villaların önüne düştü. Kazada şoförün burnu bile kanamadı.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Vicdanca

Özürlüler şenliği
Gemlik çok önemli bir etkinliğe ev 

sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 

özürlülerin şenliğine..
Ne yazık ki bizim dünkü gazetenin 

manşetinden de öğrendiğiniz üzere 
Gemliklilerin ilgisi pek zayıf.

Bu nasıl bir ilçe,nasıl bir ülke anla
mak olanaksız.

Vurdum duymazlık,aymazlık kol 
geziyor.

İlgili komite canını dişine takıyor.
Özürlü dostlar büyük bir heyecan 

içinde şenlik gününe hazırlanıyor.
Gel görki Gemlikliler katılma neza

ketini göstermekten bile aciz kalıyor.
Bu ülkenin insanına ne oldu ?
Duygular dumura uğradı.
Genlerden gelen konukseverlik 

niteliği kaybolmaya yüz tuttu.
Bu işin içinde bir iş var ama ne..
Biraz kurcalayalım.
Ekonomik kaygılar sosyal yaşamın 

önüne mi geçti?
Koyun can derdine mi düştü?
İşsizlik ve ona koşut olarak gelişen 

yoksulluk duyguları kör mü etti?
İnsanoğlu ruhunu mu yitirdi?
Bunların biri ya da tümü doğru ola

bilir.
Çünkü insanoğlunun duygularını 

küreselleşme canavarı yedi bitirdi.
Yediği yemekten bile zevk almayan 

insanları bu tür sosyal organizasyon
ların içine sokmak zorlaştı.

Giderek daha da zorlaşıyor.
Ancak ;
Yine de her şeye rağmen Gemlik 

için bu tür sosyal oluşumların katılmak 
gerekiyor.

Turistik yararlarını bir yana bırak- 
sak-ki olanaksız-bile en azından bir 
yıldır o şenliğe hazırlananlar için çok 
ciddi moral katkısı oluyor.

Oradaki katılım yoğunluğu "heves " 
körüklüyor.

Çalışma ve hazırlanma azmini 
kamçılıyor.

İşte bu gerçeği gözardı etmemek 
gerekir.

Bu arada;
Organizasyonu ilçemize kazandıran 

Tamer Sivri .kişisel gücünün üzerine 
çıkarak doğru bir etkinlik ortaya 
çıkardı.

Yaşamını özürlü dostlara adamış 
olan Tamer Öğretmen'in çabaları her 
türlü takdirin üzerinde..

Kaymakam Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı Tank Kurmay 
Albay Selami Saruhan ve Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'un desteklerini 
de unutmamak gerek.

Bu yıl beşincisi yinelenen şenliğin 
daha sonraki yıllarda adına yakışır bir 
ilgiyle karşılanması dileğiyle..

Öğrencilik yıllarında 
mekanımız Özgen Çay 
Bahçesi idi..

Okuldan kaçılan gün
ler..

1980 kuşağının okul 
günlerinden söz ediyo
rum..

20 gün kaytarırdık.. 21 
gün olursa sınıfta çak
mak var!...

Hele bir de bahar 
mevsimi geldi mi, 
öğrencilerin mekanıdır, 
Özgen ÇayBahçesi..

Özgen...
Çocukluğum, 

gençliğim...
Ne günlerdi...
Köy yollarından okula 

gelirken az çekmedim...
Benim köyümde 

erken başlardı 
köyümde..

Uludağ’ın tam 
karşısında şimdi antenli 
köy diyorlar, ne acı..

Eski adı Filidar ...Yani 
Gündoğdu Köyü.

Uludağ'a kar düştüğü 
anda köyümde karlıdır..

Taka minibüsümüz 
karlı yollarda arada bir 
vefasızlık yapsa da 
güzeldi o günler.

En yakın köyden tutu
lan bir traktörle okula 
geldiğim günler..

Burnumun direğinin 
sızladığı, parmaklarımın 
donduğu anlar..

Derse geç kalan köy 
öğrencileri..

Hemen izin kağıdı için 
çalınan baş muavinin 
kapısı..

Az çektirmedi bana 
hocammmmmm...

İnandıramazdım, kar 
var köyümde, diye...

Hocammmmm, takmış 
bana ...Hakikatten tak
mış..

Neyse...
Kültürpark, okulun 

bahçe duvarı ile bitişik

Özgen’den Kazohan’a 
ya, duvar yetmedi, tel 
sardı

yöneticiler..
Kaç kez atlarken ince 

siyah çoraplarımı 
kaçırdım.. Parka giriş 
ücreti

olan 50 kuruşu ver
memek değil, teli 
geçmek!..

Yasakları delmek 
yani...

Bir de Göl Çay 
Bahçeleri var ya..

Göle uzanan çay 
bahçesinde simit ve çay 
bir de tavla..Sıkı mı 
oynayabilmek?!

Göle uzanan o çay 
bahçelerinin yolundan 
bile geçemezdik!!!

1 Mayıs kutlamaları, 
Kahramanmaraş olayları 
...gibi günlerde okul 
sıraları

boşalırdı.
Birkaç kez okulun tüm 

idarecileri Özgen’i 
bastılar!...Baskın..

Sanki öğrencileri 
toplayıp sıralara oturta
caklar.

Özgen benim çocuk
luğumun kokusu...

Artık mekanım 
Kozahan...

Kozahan’daydım, dün 
sabah..

Hani o Bursa’nın ipek 
kozalarının satıldığı 
merkez Han..

Sadece tarihi dokusu 
yaşasa da ..Ona da 
şükür diyorum..

Handaki dükkanlarda 
Çin ipeği satılıyor;

Bursa ipeği bulma 
şansı da var.. Bursa 
ipeğini ve kokusunu da 
yaşatıyorlar..

Han’daki esnafın çay
cısı beni çok iyi tanır.. 
Hocam;diye çağırır..

Handan geçerken, 
;çay içer misin; demez 
mi? Pişman olmuştur

adamcağız;
Ne bilsin ki patlamak 

üzere olan buluta rağ
men açık havada 
çayımı içeceğimi..

Esnaf dükkanın 
kapısından bile bakamıy
or, gök gürlemesinden !..

Sandalye istedim.. 
Sağolsun benim için 
hemen sandalye-masayı 
çıkardılar, şemsiyeyi de 
tepeye taktılar

Ben çayımı öyle içer- 
immm.

Kapris ise evet; Bir 
şeyi yaşayacaksan 
tadını alacaksın;.

Hava iyice bozmaya 
başladı; Yanımdaki 
arkadaş şaşkın! Ablaaa; 
diyor ben hiç oralı bile 
değilim, bir güzel çayımı 
içtim, bir-iki..

Eh muhabbet de iyi.. 
Esnaf, kapılara çıkma 
cesareti buldu. Ne güzel 
işte.

Kapanmışlar; Meydan 
da bir masa, iki sandalye 
ve biz; Yağmur başladı, 
bir çay daha dememle 
çaycı, Hocam, bizim çay- 
ocağı çok güzeldir. 
Sevdiğin o eski Bursa işi 
kahve fincanlarında bir 
de kahve yapayım; diy
erek, çay ocağına aldı 
bizi.

Bu arada arkadaş 
çıldırdı; Da,Vicdan’a söz 
geçiremeyeceğini biliyor; 
Güzeldi velasıl;

Hele bir kış güneşi 
çıksın, seviyorum 
Kozahan’ı..O dokuyu;

Simit ve çay da iyi 
gidiyor.. Yazın kala
balığından birazcık 
rahatsız 
oluyorum;Genelde 
sabahları güzel oluyor..

Özgen’den Kozahan’a 
bir fotoğraftı anlattık
larım, sadece birkaç 
karelik ...Güzelliklere....

SAHİBİNDEN
SATILIK

KİRALIK 
DEVRE MÜLK

İlk Sahibinden Satılık 
2001 Model Mazda 323 Familia 

1500 Motor, 50 bin Km. 
Tel: (0.532) 262 90 46

Kalkan Clup Patana 
Tatil Köyü’nde

19 Haziran - 4 Temmuz arası j 
KİRALIK DEVRE MÜLK 

Diş Hekimi Özcan Vural 
Ev Tel: 513 18 99 

GSM: 0.536 817 21 05
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Manastır yokuşundaki villaların önüne uçan servis aracından burnu bile kanamadan çıktı

Onarım için gittiği bir evdeki işini bitirip çalıştığı işyerine dönmek 
için servis aracıyla yola çıkan Rıfat Bircan(23) Manastır rampasın
da U dönüşü yaparken, birden villalarının önüne uçtu. Bircan, hur
daya dönen araç içinden burnu bile kanamadarfçıktı.
Ev servisinden 
dönen Boch- 
Sıemens aracı, U 
dönüşü yaparken 
villaların önüne 
uçtu.
Olay, dün saat 
18.oo sıralarında 
Cumhuriyet 
Mahallesi çıkışında 
bulunan otobüs 
durağı önünde

! meydana geldi. 
Rıfat Bircan(23) 
adılı sürücünün 
kullandığı 16 ZD 
222 plakalı Boch- 
Siemens Gemlik 
Servis aracı, bir 
onarım sonucu 
Yeni Mahalle 
Yokuşuna dönmek 
için Cumhuriyet 
Mahallesi çıkışın
daki villaların 
önünde bulunan 
otobüs durağı 
önünden U dönüşü 
yaparken, direksi 
yon hakimiyetini 
kaybedince, yoldan 
5 metre aşağıdaki

Villaların önüne uçan 16 ZD 222 plakalı servis aracı hurdaya
döndü. Sürücü Rıfat Bircan şans esiri yara almadan kurtuldu.

villaların önüne 
uçtu.
Villalırın önüne ters 
olarak düşen araç- 
tak şoför Rıfat 
Bircan, hurdaya 
dönen servis 

aracından burdu 
bile kanamadan 
sağ çıktı.
VİLLALARDA OTU
RANLAR KORKTU 
Evlerinin önünde 
bir aracın uçması 

nedeniyle meydana 
gelen şidditli ses
ten kapılarına 
koşan villa sakin
leri, Belediyeden 
şikayetçi oldular. 
Evlerinin üzerinde
ki Manastır 
Yolunun yaya 
kaldırımlarının 
önüne duvar 
örmeyen 
belediyenin sorum
lu olduğunu 
söylediler. 
Kazaların sık sık 
meydana geldiğini 
söyleyen villa 
sahipleri, yağışlı 
havalarda kazaların 
arttığına dikkat 
çekerek can ve mal 
kayıplarının olma
ması için 
belediyenin 
gerekirse 
Kaymakamlığın 

önlem almasını 
istediler.
İFADESİ ALINDI 
Kazadan sonra ara
banın içinden çıkan 
sağ çıkan sürücü 
Rıfat Bircan, 
emniyette verdiği 
ifadesinde, U 
dönüşü yaparak 
Gemlik’teki büro
suna gideceğini, 
ancak, yolun ıslak 
olması nedeniyle 
direksiyon 

Kazayı yapana sürücü Rıfat Bircan’ın 
emniyette ifadesi alındı.

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Soygun
Bazı benzin istasyonları 70 • 80 litre benzini 
100 litre olarak satıyorlarmış.
Bunları söyleyen Sanayi ve Ticaret Bakanı... 
Başında bulunduğu teşkilat ne yapar?
Bilip karşıdan bakar..
Soydurup, doyursunlar diye.

■ —|

bettiğini söyledi. 
Görenleri hayrete 
düşünen kazadan 
burnunun üzerinde 
küçük bir çizikle 
atlatan Rıfat 
Bircan’ı görenler 
“Verilmiş sadakası 
varmış, Bu çocuğu 
Allah korumuş 
dediler.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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5. Gemlik Özürlüler Şenliğine katılan Devlet Halk Dansları Topluluğu beğeni ile izlendi.

Halk Dansları gösterileri nefes kesti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik 5. Özür
lüler Şenlikleri için 
ilçemize gelen 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Gençlik 
Halk Dansları 
Topluluğu ve 
Gençlik 
Korosu'nun 

gösterileri 
izleyenlerin nefes
lerini kesti.
İskele Meydanını 
dolduran kalabalık 
ilk kez izleme fır
satı buldukları 
genç sanatçıların 
gösterilerini 
nefeslerini tutarak 
izlediler.

25 kişiden oluşan 
Solist ve sazların 
da bulunduğu 
Gençlik Halk 
Dansları topluluğu 
yurdun çeşitli 
bölgelerinden 
oyunları 
Gemliklilere 
izlettirdiler. 

Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Kaymakam 
Adayı Recai Karal, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ve İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'un da 
zevkle izledikleri 
gösterilerin ardın
dan Gemlik'teki

kuruluşların 
oluşturdukları 
folklor ekipleri

gecenin ilerleyen eğlenceli
saatlerine dakikalar
kadar halka yaşattılar.

Hu Mu taııt sınavı s«;liiı »te
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
13 Mayıs 2005 
tarihinde yapılan 
İlköğretim 
okulları 8. sınıf 
öğrencilerinin 
katıldığı "2005- 
OKS Deneme 
Sınavı" sonuçları 
açıklandı.
İlçe genelinde 
1321 öğrencinin 
girdiği sınavda 
ilk üç sırayı Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
aldı.
İlçemizde her yıl 

yapılan deneme 
sınavı, İlçe Milli 
Eğitim müdür
lüğü ve İlçede 
faaliyet gösteren 
özel dershaneler 
arasında 
sağlanan işbirliği 
ile gerçekleştir
iliyor.
Öğrencilerden 
her hangi bir 
ücretin talep 
edilmediği sınav 
bu yıl Körfez Fen 
Dershanesinin 
katkılarıyla 
yapıldı.

Ferdi 
sırala
malarda ilk 
üç dere
ceyi Şehit 
Cemal 
İlköğretim 
Okulu 
öğrencileri 
alırken 
TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulundan 
dört, 100 
Yıl,

Birinci olan öğrenci Necati ERES
Cumhuriyet ve 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okullarından 
birer öğrenci ilk 
on derecede yer 
aldılar.
Asıl sınavda 
yaşayacakları 
gerginlik ve 
heyecanı 
yaşayan bu 
sınavda tadan 
öğrencilerin 
sıralaması şöyle: 
1- Necati Eres, 2- 
Ece çakır, 3- 
Recep Tarik

Kantarcı (Ş. 
Cemal İ.Ö.O.) 4- 
Sinem Erkmen, 
5- Pelin Kaya, 
(TSO Gazi İ.Ö.O.) 
6- Ayberk Aygan, 
(100. yıl İ.Ö.O.) 7- 
Cem Hakan 
Başaran, (TSO 
Gazi İ.Ö.O.) 8- 
Burcu Cura, 
(Cumhuriyet 
İ.Ö.O.) 9- Tuğçem 
Şahin, (TSO Gazi 
İ.Ö.O.) 10- Melih 
Pehlivan, (Ş. 
Şenol İ.Ö.O.)

‘Gıdı Mit’ M 
konferans düzenlenecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
tarafından "Gıda 
Mevzuatı" konulu 
konferans düzen
lendi.
Cuma günü saat 
14.00 de yapıla
cak konferansa 
konuşmacı 
olarak İl Tarım 
müdürlüğü'nden 
uzman kişiler

katılacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Ticaret Borsası 
ve Esnaf 
Odası'nın talebi 
üzerine İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
tarafından organ
ize edilen 
Konferans Esnaf 
Kredi Kooperatifi 
Toplantı salonun
da yapılacak.
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toi Lisesi basketbol'da Muammer Agım'a 75 bin YTL
fl

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Lisesi 
Kız Basketbol 
takımı Bursa 
Gençler 2. 
küme'de final 
oynayacak. 
Basketbolda 
Gemlik'in sesi 
olacaklarını 
duyuran Gemlik 
Lisesi Kız 
Basketbol 
takımı, sırasıyla 
Karacabey 
Anadolu lisesi, 
Bursa Milli 
piyango Lisesini 
yenerek yarı 
finale kalan 
başarılı bas- 
ketçiler, üçüncü 
maçlarında 
İnegöl Lisesi'ni 
31-26 yenmeyi

başararak adını 
finale yazdır
mayı başardı. 
Gemlik Lisesi 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Gemlik'in son 
yıllarda sporda 
atılım yaptığını 
hatırlatarak

"Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi'nin 
Erkekler voley
bolda aldığı bir
inciliğin yanına 
biz de Gemlik 
Lisesi olarak 
Kızlar 
Basketbolda bir
inci sırayı almak 
istiyoruz" dedi.

ödenek gönderildi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'ne Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
75 bin YTL ödenek 
gönderildiği 
öğrenildi.
Konu hakkında bilgi 
veren Muammer 
Ağım devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr.
Mehmet Küçükkeçe, 
daha önce talep 
ettikleri 55 bin 
YTL'nin üzerinde 75 
bin YTL olarak gön

derilen ödeneğin 
hastanenin 
ihtiyaçlarında kul
lanacaklarını 
söyledi.
Döner Sermayeden 
Röntgen cihazı ve 
monitör ihalesinin

Cuma günü yapıla
cağını hatırlatan 
Küçükkeçe, gönder
ilecek ödeneğin acil 
ihtiyaçların gider
ilmesinde kullanıla
cağını söyledi.

Yeni Milli Eğilim Şube Müdürü
görevine başladı

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
• z Fanya
«s Mantar, kurşun
• z İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

vıdigtr malındır ile hrjnetini'Jeyi;
ŞEKERSÖZ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
vekaleten 
yürütülen Şube 
Müdürlüğü'ne 
atanan Hüseyin 
Zan dün göreve 
başladı.
Eskişehir İnönü 
ilçesi İlçe Milli

Eğitim Müdür 
yardımcılığı 
görevinden 
Gemlik'e atanan 
Hüseyin Zan, 28 
yıllık eğitimci. 
Dün resmen 
göreve başlayan 
ve hizmet yılının 
16 yılını idarecik- 
te geçiren 
Hüseyin zan, evli 

ve iki çocuk 
babası.
Yaklaşık iki yıl
dan buyana bu 
görevi vekaleten 
yürüten Veysel 
Ozmen'in bugün 
İmam Hatip 
Lisesi'ndeki 
eski görevine 
döneceği 
öğrenildi.
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Omlardan KKTC bayrağına protesto
Mısır 
Parlamentosu'nun 
cumhurbaşkanını 
halkın seçe
bilmesinin önünü 
açan 76. Madde 
değişikliği ile ilgili 
referandum bugün 
yapılacak. 
Tagamma Partisi, 
Walf Partisi ve 
Nasırist Parti, yarın 
yapılacak referandu
mu boykot edecek
lerini önceden 
açıklamıştı. Yüksek 
yargı üyesi bin 
kadar hakim de, 
Devlet Başkanı 
Hüsnü Mübarek'i 
tekrar seçtirmeye 
yönelik olduğu 
gerekçesiyle 
referandumu 
boykot ediyor. 
Ülkede referandum 
öncesi gazeteler 
dışında bir 
propaganda 
faaliyeti Gözükmüy
or ama, Hüsnü 
Mübarek'in Ulusal 
Demokrasi Partisi 
ve devlet daireleri 
ile cadde ve sokak
lara Devlet

Başkam'mn 
fotoğrafları ile dövi
zleri asılarak, halk 
oy kullanmaya 
çağrılıyor.
Öte yandan, Mısır 
halkının büyük bir 
bölümü referandum
dan ya habersiz ya 
da oy kartları çık
madığı için referan
duma katılmaya
cağını bildiriyor. 
Vatandaşlarla 
yapılan röportajlar
dan, referandumla 
ilgili iyi bir hazırlık 
yapılmadığı ve 
ıvûsırıiıar in birçoğu
nun konudan haberi 
olmadığı ortaya 
çıkıyor. Bu konuda 
konuşan taksi 
şoförü Falah Fehmi, 
"Referandumdan 

haberim var, fakat 
oy kartım çıkmadığı 
katılmayacağım" 
diyor. Mısırlı Ali 
Mehdi de, "Yarın 
gidip oyumu kul
lanacağım; çünkü 
bu vatandaşlık göre
vim" şeklinde 
konuşuyor. Üniver
site öğrencisi Akif 
Seyid ise, "Bu bir 
vatandaşlık hakkıdır 
ve demokrasi için 
gidip oy kul
lanacağım" diyor. 
Mısırlı genç kız 
Vanda Helver da, 
"KTmierın oy kullan
ma hakkı olduğunu 
bile bilmiyorum. 
Bu nedenle referan
dumdan da haberim 
yok" diye 
konuşuyor.

imerini ve diğer 
gazeteler, Avrupa 
Birliği 
Komisyonu'nda 
Kıbrıs Türkleri'yle 
ilgili konulardan 
sorumlu büroda 
çalışan bürokratların 
odasında KKTC 
bayrağı ve KKTC 1. 
Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın 
fotoğraflarının bulun
masını, Rum 
Yönetimi'nin sözlü ve 
yazılı olarak Avrupa 
Komisyonu nezdinde 
protestoda bulu
nacağını yazdı. 
Simerini, konuyla 
ilgili haber dün Rum 
basınında çıktıktan 
sonra, Rum Dışişleri 
Bakanı Yorgo 
Yakovu'nun talimatıy
la Rum AB Daimi 
Temsilcisi Nikos 
Emiliu'nun protesto
da bulunacağını 
belirtti.
Haravgi'ye göre, 
Yakovu dün 
DruKsefae yaptığı 
açıklamada, gir
işimde bulunula
cağını, çünkü Avrupa 
Komisyonu bürokrat
larının sadece 
namuslu ve dürüst

olmakla kalmayıp, 
bunu davranışlarıyla 
da göstermeleri 
gerektiğini savundu.
Yakovu, 
Genişlemeden 
Sorumlu Komiser Oli 
Rehn'le 
görüştüğünde 
konuyu gündeme 
getireceğini de söyle- 
di.Gazeteye göre, AB 
Komisyon Temsilcisi, 
ilgili bir soruyu yanıt
larken olayın 
prosedürel yanına 
ağırlık verdi ve söz 
konusu fotoğrafın, o 
bölümde çalışan 
bürokratın izni 
olmadan çekildiğine 
dikkat çekti. AB 
Komisyonu 
Temsilcisi, söz 
konusu fotoğrafın 
çekimi ve yayımlan
masının kaçak şek
ilde, yani yetki ver
ilmeden yapıldığını 
da vurguladı. Aynı 
temsilci, bürokratları

na da destek çıktı ve 
komisyon bürokrat
larının, geleneksel 
olarak odalarını özel 
eşyalarıyla süslediği
ni belirtti.
Fileleftheros ise 
haberi, "Sahte 
Devletin Bayrağının 
Çekilmesi İçin 
Lefkoşa'dan Sert 
Girişim - Komisyon 
Temsilcisi Bürokratın, 
İşgal Bölgelerinin 
Sembollerini 
'Hatıra' Olarak 
Kullandığını 
Söylüyor" başlık ve 
spotlarıyla yayımladı. 
Gazete, komisyon 
temsilcisi bayan 
Fransue 
Le Ber'ın "Avrupa 
K nm.i s yn n n1 n un 
politikaları resmi 
kişiler tarafından 
belirlenmiyor, politika 
belirleme kararları 
Brüksel'de alınır" 
açıklamasına da 
yer verdi.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI
GENÇ ODASI

^2 DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ” ADA PANSİYON

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel : (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Memura %5 zam yapılacak 
IMF, bu yılı da kap
sayan 3 yıllık bütç
eye temel oluştura
cak hedefler belirle
di. IMF’nin projek
siyonuna göre, 2006 
ve 2007 yıllarında 
memura verilecek 
zam oranı sınırlı.

Yağışlar devam edecek

IMF, bu yılı da kap
sayan 3 yıllık bütç
eye temel oluştura
cak hedefler belirle
di. IMF’nin projek
siyonuna göre, 2006 
yılında memurlara 
ortalama yüzde 5.5, 
2007 yılında da 
yüzde 5 zam yapıla
cak.
IMF sözleşmesinin 
4’üncü maddesi 
gereğince yapılan 
incelemelerden 
sonra hazırlanan 
Türkiye raporunda, 
2005 yılı ile birlikte 
2007’ye kadar 
uzanan 3 yıllık 
bütçelemeye temel 
oluşturacak biçimde 
gelir ve harcama 
hedefleri öngördü.

Faiz kalemi dışında 
diğer harcamalar 
için sınırların belir
lendiği bu projeksiy
ona göre, gelecek 
yıl 124.3 milyar 
YTL’si vergi olmak 
üzere toplam 126.2 
milyar YTL gelir, 
99.5 milyar YTL de 
faiz dışı harcama 
yapılacak.
Dolaylı vergilerin 
ulusal gelir içindeki 
payı korunurken, 
doğrudan vergilerin 
ulusal gelire oranı 
azaltılacak. Böylece 
toplam vergi gelir
lerinin ulusal gelire 
oranı da düşecek. 
Gelecek yıllarda da 
yüzde 6.5’lik faiz 
dışı fazlanın korun
masını isteyen IMF, 

kamu sektörünün 
2006 yılında 34.5 
milyar YTL, 2007 
yılında da 37.5 mil
yar YTL faiz dışı 
fazla vermesini 
öngörüyor.
SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARI 
Sosyal güvenlik 
kurumlarına yapıla
cak aktarımın gele
cek yıl 21.5 milyar 
YTL, 2007 yılında da 
23.1 milyar YTL 
olması öngörülüyor. 
Bu projeksiyona 
göre, sosyal 
güvenlik kurumları- 
na yapılan aktarım
lar gelecek yıl 
yüzde 8.5, 2007 
yılında yüzde 7.1 
oranında artış 
gösterecek.

Türkiye'yi etkisi altı
na alan sağanak 
yağışların, hafta 
sonuna kadar 
devam edeceği 
belirtildi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, halen 
Türkiye'nin kuzey 
ve doğu kesim
lerinde mevsime 
uygun olarak 
görülen sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışların, 
hafta sonuna kadar 
devam edeceği 
belirtildi.
Açıklamada şu bil
gilere yer verildi: 
"Bugün Türkiye'nin 
kuzey, iç ve doğu 
bölgelerinde bekle
nen sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların, yarın 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı, Karadeniz

ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusunda 
sürmesi bekleniyor. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlar, yarın 
Trakya, Marmara'nın 
batısı, Orta 
Karadeniz'in iç kes
imleri, Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey
doğusunda etkili 
olacak. Perşembe 
ve Cuma günleri; 
Güneydoğu 
Anadolu ile Doğu 
Anadolu'nun güneyi 
dışında tüm yurtta 
yağış bekleniyor. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 

şeklinde görülecek 
yağışların, özellikle 
Perşembe günü, 
güney ve İç Ege, 
Batı Akdeniz, Batı 
ve Orta Karadeniz'in 
iç kesimleriyle 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
etkili olacağı tahmin 
ediliyor. Yağışlı 
hava önümüzdeki 
hafta sonunda da 
yurdun iç ve batı 
kesimlerinde etkisi
ni sürdürecek. Hava 
sıcaklığı yurdun 
iç ve doğu kesim
lerinde biraz azala
cak, diğer yerlerde 
önemli bir 
değişiklik 
olmayacak."

Sitil telefonlarda cini fani BAYRAMOĞLU’NDAN

ŞOK KAMPANYA I
Ev ve işyeri telefonu 
chat’a açılıyor. 
Birçok kişinin bil
gisayar kullanımıyla 
yazılı olarak gerçek
leştirdiği sohbet 
ortamını telefona 
taşıyan 444Chat 
hizmeti başladı. 
Artık herkes ev veya 
iş yerindeki sabit 
hatlı telefonları kul
lanarak chat yaptığı 
kişiyi sesini dinley
erek seçebilecek. 
Internet ortamında 
chat yapmaktan daha 
kolay ve güvenli olan 
444Chat hizmeti, 
sabit telefonlardan 
444Chat harflerinin 
yer aldığı 444 2428 
numarasını çevirerek 
gerçekleşiyor.
Üyelerin seçtikleri 
kişilerle ister telefon
la mesajlaşarak ister 
konuşarak chat yapa
bildiği hizmet için 
sadece şehir içi tele
fon ücreti ödeniyor. 
Kullanıcılar arzu 
ettikleri yaş, cinsiyet 
gibi gruplarda chat 
yapmak istedikleri

insanları kendi ses
lerini dinleyerek 
seçebildikleri gibi, 
kendileriyle ilgili bil
gileri de karşı tarafla 
paylaşabiliyorlar.
444Chat hizmetinin 
içinde belirli konular
da oluşacak sohbet 
odalarına üye olmak 
da mümkün.
İlk etapta İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de 
sunulan bu hizmetin, 
telefon kul
lanıcılarının, 
internet kul
lanıcılarından fazla 
olması nedeniyle 
daha büyük kitlelere 
ulaşması bekleniyor. 
Yakında

gurbetçiler de yarar
lanacak 
Önümüzdeki aylarda 
444Chat sayesinde, 
üyelerin 
Almanya’daki yakın
ları ile sabit telefon 
hattı ücreti karşılığın
da konuşabilmelerini 
sağlayacak teknik 
altyapı da hazır
lanacak. Cep telefon
larından da alan 
kodu çevirmeden 
kullanılabilecek 
444chat yanında 
internet kullanıcıları 
için de 
www.444chat.com.tr 
adı altında bir inter
net sohbet sitesi 
bulunuyor.

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
LÜM ÜRÜNLSRPS 12

AYA.VARAN TAKŞjTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’rıda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

http://www.444chat.com.tr
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AKP grubunda türban gerilimi Kadın Sağlığı Köşesi
Op. Dr. Yaşar ALTUN Tel: 514 29 48

Mutluluk nedir? Ne değildir?

AK Parti TBMM 
Grup Toplantısı'nın 
basına kapalı 
bölümü "türban" 
kavgasına sahne 
oldu. Leyla Şahin'in 
Türkiye aleyhinde 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'ne 
(AİHM) açtığı dava
da, hükümetin 
"başörtüsü yasağı 
gereklidir" şeklinde 
savunma yapması, 
AK Parti'de rahatsı
zlığa yol açtı. AK 
Parti Tokat 
Milletvekili Resul 
Tosun grup toplan
tısının basına kapalı 
bölümünde söz 
alarak, hükümetin 
"türban" savun
masını sert bir dille 
eleştirdi. 
Anayasa'nın 13. ve 
24. maddelerine 
göre başörtüsünün 
serbest olduğunu 
belirten Tosun, 
hükümetin 
Anayasa’ya ve 

yasaya aykırı bir 
savunma yaptığını 
söyledi. Tosun, 
yasalarda başörtüsü 
yasağı olmadığına 
işaret ederek, 
başörtüsü yasağının 
sadece yorumdan 
ibaret olduğunu 
kaydetti. Anayasa 
Mahkemesi karar
larının ve 
başkanının yorum
larının bunda etkili 
olduğunu dile 
getiren Tosun, 
"Hükümetimiz keşke 
böyle bir savunma 
yapmasaydı. Böyle 
bir savunma kabul 
edilemez. Yasalara 
aykırı bir savun
madır. Başörtüsü 
yasağını savunan 
anlayış çok yanlış" 
diye konuştu.
Tosun'un sert 
eleştirilerine cevap 
veren Başbakan 
Erdoğan ise, 
Türkiye'nin AİHM'de 
yaptığı savunmanın 
hükümetin bir

savunması 
olduğunu kaydetti. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Mustafa 
Bumin'in tartış
malara yol açan 
"türban" değer
lendirmesinin ardın
dan hükümetin ve 
AK Parti'nin tavrını 
ortaya koyduğunu 
ifade eden 
Başbakan Erdoğan, 
türban sorununu 
"toplumsal muta- 
bakat"la "zamana 
yayarak" çözecek
lerini söyledi. Şu 
anda Türkiye'de tür
ban sorununun 
çözümü konusunda

kurumlar arasında 
bir mutabakatın 
oluştuğunu kayde
den Erdoğan, 
"Ancak halkın 
seçtikleri arasında, 
devletin zirvesinde 
bir mutabakat yok. 
Mutlaka toplumsal 
mutabakatı aramak 
gerekir. Sabretmek 
lazım. Tüm 
arkadaşlardan biraz 
sabırlı olmasını 
istiyorum. Biz bu işi 
yavaş yavaş 
zamana yayarak 
çözeceğiz. Dikkatli 
olmamız gereken bir 
konu" değer
lendirmesini yaptı.

Bağırsaklar besinlerin sindirimi için, yumur
talıklar yumurta üretmek için, erbezleri sperm 
üretmek için tasarlanmıştır ve her üç durumunda 
doğal ayıklama sürecinin (bir canlının genlerini 
bir sonraki kuşağa aktarmasına yardımcı olan 
özelliklerin bozulmadan korunması) temelini oluş
turan genetik çoğalmaya bir katkıda bulunduğu 
açıkça ortadadır. İşte mutluluk bağırsaklarımızın, 
yumurtalık ve erbezlerimizin çalışması için vardır. 
Yiyecek ve cinsellik insanlarajputlulluk veren 
nöro kimyasallar salgılatır. Bundan sorumlu gen
ler (yeme ve çiftleşme genleri) kendilerini ayakta 
tutmak amacıyla bu dürtüleri canlı tutar.

Bu genleri sadece yemek ve çiftleşmek ayakta 
tutmaz. Başka mutluluk kaynak-larıda bu hususta 
rol oynar. Çocuklarımızın büyüyüp yaşamda 
başarılı olmasını sağlamak, iş hayatında ve oyun
da üstün gelmek, dostlar edinmek, bir takım üyesi 
olmak, yoksullara yardım etmek gibi etkinlikler 
bile mutluluk verebilmektedir.

Doğal ayaklanmanın temel ilkelerinden bir 
tanesi de aç kalmak, yani her zaman mutlu olmak
tır. Genlere katkıda bulunan yeme, cinsellik ve 
toplumsal saygınlık gibi şeylerin bağımlılık yarat
tığı, bunların insanda giderek daha da büyük bir 
açlığa neden olan geçici bir mutlu-luğa yol açtığı 
varsayılır. İnsan oğlunun tüm çabası karın doyur
maktır ama asla doymak bilmez.

Bağımlılık bugünlerde çok daha ciddi bir 
sorun. Avcı - toplayıcı dönemde bin bir güçlükle 
yaşanan çoşkular artık elimizin altında. Artık 
alışveriş merkezleri, abur cubur yiyecekler, sanal 
alemde cinsellik gibi şeyler var. Alkol ve ağrı kesi
ciler var. Tüketim çılgınlığı rüzgarına kapılıp git
mek yerine, insanların bu bitmez, tükenmez istek
lerinden soyutlandığı basit bir yaşam herkesin 
arzusu gibi görülüyor.

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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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Yabancı Sermaye 
Derneği (YASED) 
Başkanı Şaban 
Erdikler, "Maliye 
Bakanımızın geçen 
yıl vermiş olduğu 
kurumlar vergisi ile 
ilgili beyanına sadık 
kalınacağı ümidini 
hala taşıyorum"! 
dedi. Yabancı 
Sermaye Derneği 
(YASED) Başkanı 
Şaban Erdikler, 
"Maliye Bakanımızın 
geçen yıl vermiş 
olduğu kurumlar 
vergisi ile ilgili 
beyanına sadık kalı
nacağı ümidini hala 
taşıyorum ve bu 
çerçevede Kurumlar 
Vergisi oranının 
2006'da yüzde 
27'ye, 2007'de 
yüzde 24'e 
indirilmesinin ciddi 
beklentisi içindey
im" dedi.
Erdikler, Türkiye 
Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri 
Birliği

tarafından düzenle
nen "AB'ye Uyum 
Sürecinde Türk 
Sigorta Sektörü" 
konulu 1. Ulusal 
Sigorta 
Sempozyumu'nda 
yaptığı konuşma
da, Çinliler'in 
birbirlerine beddua 
edeceklerinde, 
"büyük değişiklik
lerin olduğu 
dönemde yaşa" 
dediklerini 
aktararak, 
Türkiye'de de 
bugün ciddi 
değişikliklerin 
yaşandığına işaret 
etti. Türkiye'de, 
eskiden ticari hay
atın kolay olduğunu 
belirten Erdikler, 
sadece ticari ve 
mali bilançolardan 
bahsedildiğini, 
bugün 
ise artık bilanço 
sayısının arttığını 
anlattı.
Ümidimi hala 
taşıyorum

Konuşmasında 
Türkiye'deki 
Kurumlar Vergisi'nin 
yüksekliğinden de 
bahseden Erdikler, 
"Maliye Bakanımızın 
geçen yıl vermiş 
olduğu kurumlar 
vergisinin beyana 
sadık kalınacağı 
ümidini hala taşıyo
rum ve bu 
çerçevede 2006 
yılında kurumlar 
vergisi oranın yüzde 
27'ye, 2007 
yılında yüzde 24'e 
indirilmesinin ciddi 
beklentisi içindey
im. Bunlar 
dahi benim değer
lendirmelerime göre 
yeterli değil" diye 
konuştu.

B Kursu

Endüstri Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Onur KARAKAŞ

Yenişehir Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nufüs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet Haşan EFE

StBursa Bağ-Kur İl Müdürlüğünden aldığım Bağ- 

Kur sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Halil KAYALI

BakBiİCafeMe
Hamburger 
yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Tel, (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu’nun almış 
olduğu kararlarlardan biri, 
spor kulüplerini çalıştıran 
hocaların muhakkak ki 
lisanslı hoca olması gerekli 
olduğudur.

Takımları çalıştıracak 
kişilerin lisanslı olmaları 
gereklidir. Ne varki önüne 
gelen futbol bulgisinden 
yoksun, bir haftalık kurstan 
eline aldığı lisansla, takım 
çalıştırabilir belgesiyle 
piyasaya çıkıyorlar. Bu 
işlemin doğru olduğuna 
inanmıyorum.

Zira hiç futbol oyna
mamış kişilerin aldıkları 
diplomalarla pek başarılı 
olmadıklarına şahit olmak
tayız.

Evet futbol oynamış 
kişiyi bana göre 6 haftada 3 
gün oynatacak hemde 
takım çalıştırabilir belgesini 
vereceksiniz. Kursa katılan 
kişilerin, çok ciddi bir 
sınavdan geçmesi gerek
tiğine inanıyorum.

Bu hocaların şapkalarını 
çıkartıp, önüne koymaları 
gerektiğine inanıyorum. 
‘Acaba ben takım çahştıra- 
bilirmiyim?’ diye düşün
meleri gerekir.

Teknik Direktör olan kişi
lerin yanında en az bir sene 
kurs görmeleri gerekir. Bu 
hocalardan ojıay aldıktan 
sonra lisanslı oynamalılar.

Yukarıda yazdığım vasıf
sız kişiler bir sene sonra 
daha yükbek, yani profesy
onel takım çahştınmak için 
antranörlük derneğinden 
açılacak ‘B Kursuna’ iştirak 
etmeleri için davet aldık
larını iyi biliyorum.

Bir takım çalıştırmamış 
bu kişiler gene binr haftalık 
kursla B Lisansı alıp pro
fesyonel takım çalıştırabilir

lisansı alınca ne olur bir 
düşünelim!

B kursuna katılmak için 
lisanslı kişilerden istenilen 
miktar; 3.5 milyar lira.

Amatör kümede takım 
çalıştıran kişiler , ayda 
çalıştırdığı takımdan 
zannederim 200 - 250 bin 
YTL alıyorlar, veya hiç 
alımıyorlar.

Antranör derneğinin 
düşündüğü mesele gene 
hocaların önünü açmak 
ama 3,5 milyar çok kolay 
bulunabilen bir meblağ 
değil.

Sporcunun daha verimli 
olması için muhakkak ki, 
bilgili çalıştırıcıların olması 
gerekir.

Bir hoca yetenekli ise ve 
B kursuna katılmak için bu 
parayı edemezse ne olur? 
Bulursa bir amatör takım 
çalıştırır.

Bu para bir defada alın
mayıp, taksite bağlanırsa 
belki bir kaç kişi bulun
abilir.

Antranönlerin sadece 
para sıkıntıları yok. İşsiz 
olarak piyasada yüzlerce 
antranör dolaşıyor.

Antranör derneği sadece 
kursa gelinsin bizde 3,5 
milyarı alalım şeklinde 
düşünmemelidir.

Ben hatırlıyorum, 
Türkiye’de açılan ilk 
antranör seminerinin bir 
haftalık gidiş-geliş hariç 
konaklama ve iaşe bedeli 
federasyon tarafından 
karşılanmıştı.

Bu yazıyı antranör 
derneği okurmu? dikkate 
alırmı? bilemem.

Haydi genç çalışmayan 
hocalar bulun, 3,5 milyarı 
verin. Lisansınız B 
katagorisi olsun.

19.05.2005

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 5/3 06 70
GSM: (0.537) 49131 30

M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE M 

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Niye kilo veremiyorsunuz?
Kilo vermek için 
elinizden geleni 
yapıyor ve hala kilo 
veremiyorsanız, bir 
yerlerde yanlış 
giden bir şeyler var 
demektir.
Sonu gelmeyen haf
talar boyunca 
sadece salata ve 
meyva yiyerek kilo 
vermeye çalışıp 
başarılı ola
madıysanız, yalnız 
değilsiniz. Bu aslın
da herkesin 
yaşadığı bir prob
lem. Hatta 
bazılarımız bunun 
sonucunda o kadar 
demoralize oluyoruz 
ki, tüm kilo verme 
planlarımızdan 
vazgeçmeye karar 
verebiliyoruz.
İşte 10 klasik diyet 
hatası ve bunlardan 
kaçınma yöntemleri: 
Kısa vadeli düşün
mek
Kilo vermede 
başarılı olmanın tek 
yolu bunu, yaşam 
tarzınızda 
yapacağınız bir 
değişiklik olarak 
görmektir. Kısa bir 
dönem boyunca aç 
kalmayı diyet olarak

algılayanların elde 
edeceği tek şey, kısa 
zamanda diyeti 
bırakmak olacaktır. 
Çünkü zor gelecek
tir. Bu nedenle de 
sağlıklı ve dengeli 
bir beslenme pro
gramı uygulamak en 
yiyişidir. Çoğu 
diyetisyen kadın
ların, günde 1300- 
1500 kalori alması 
gerektiğini belirtiyor. 
Eğer örneğin 1000 
ya da altı kalorilik 
bir diyet uygula
maya kalkarsanız, 
sürekli aç kalmaktan 
ötürü o diyeti bırak
manız çok 
muhtemeldir. Üstelik 
dengeli bir diyetle 

pek çok farklı 
besinden de fay
dalanabilirsiniz. 
Ünlülerin diyet
lerini takip etmek 
Jennifer Aniston 
gibi görünme 
fikri çekici 
gelebilir ama pek 
çok diyetisyen, 
bu sene çok 
moda olan ünlü
lerin diyetlerini 
eleştiriyor. 
Jennifer Aniston 
ve Geri

HalliweH'in favori 
diyetler olan Atkins 
diyeti şüphesiz işe 
yarıyor. Ancak bu 
diyet, alınan karbon
hidratı ciddi şekilde 
kıstığı ve proteini 
artırdığı için ideal 
olmaktan uzak. 
Çünkü karbonhidrat
lar dengeli beslen
menin önemli bir 
parçası ve bol pro- 
tein-az karbon
hidratlı beslenme 
vücudun kalsiyum 
kaybetmesine neden 
oluyor. Ünlülerin 
yaptığı çoğu diyet, 
belli bir besin ya da 
besin grubunu pro
gramın dışında tut
maya yönelik 

olduğundan, bağlı 
kalınmaları ve 
başarılı olunması 
zor diyetlerdir. 
Bunun yerine hem 
karbonhidrat, hem 
de protein içeren az 
yağlı bir diyet tercih 
edilmelidir.
Yedikleriniz 
konusunda kendinizi 
aldatmak
Diyetinizi harfiyen 
uyguladığınızı 
düşünüyor ola
bilirsiniz. Ancak 
eğer hala kilo ver
miyorsanız, o zaman 
yedikleriniz 
konusunda kendinizi 
kandırıyor ola
bilirsiniz. Örneğin 
çayın yanında 
yediğiniz o 2 tane 
bisküviyi, ya da 
doğum günü par
tisinde elinize tutuş
turulan pastayı, 
ağzınıza attığınız bir 
avuç fıstığı, ya da 
yerdiğiniz grissini- 
leri saymayı unutuy- 
orsunuzdur belki, ya 
da kendinizden bile 
saklıyorsunuzdur. 
Ama bunlar birik
tikçe kilo veremem
enizin sebebi olup 
çıkıveririler. Eğer 

kilo verememekten 
şikayet ediyorsanız, 
bir beslenme gün
lüğü tutun ve yiyip 
içtiğiniz her şeyi 
yazın. Haftanın 
sonunda, eğer 
dürüstçe her yiyip 
içtiğinizi 
yazdıysanız, niye 
kilo veremediğinizi 
göreceksiniz. 
Egzersizi pro
gramınızın dışında 
bırakmak 
Pek çok insan 
zayıflamak iste
diğinde, aldığı kalori 
miktarını azaltıyor 
ama egzersizi bu 
programa dahil 
etmeyi düşünmüyor. 
Tabii ki egzersiz 
olmadan kilo vere
bilirsiniz. Ama egz
ersiz metaboliz
manızı hızlandıra
cağından, sadece 
diyetle vereceğiniz
den fazla kaloriyi 
yakabilirsiniz. Bir 
çoğumuz haftada bir 
kez aerobik bir egz
ersiz yapmanın 
yeterli olduğunu 
düşünüyor. Ancak 
metabolizmayı hızlı 
tutmanın en iyi yolu 
günde 20-30

dakikayı egzersize 
ayırmak.
Yapabilecekleriniz 
arasında ise, asan
sör yerine merdiveni 
kullanmak, toplu 
taşıma araçlarından 
erken inmek ve 
eve/işe yürümek, 
bisiklete binmek yer 
alıyor. Tabii 
seçenekleri çoğalta
bilirsiniz. Uzaktan 
kumandayı kullan
mak yerine yeriniz
den kalkıp kanalı 
değiştirmek bile haf
tada fazladan 200 
kalori demektir. 
Bazı besinleri tama
men liste dışı tut
mak Çoğumuzun 
kafasında diyet, çok 
sevdiğimiz çikolata, 
kızartma vb gibi bazı 
besinleri kesinlikle 
yememekle eş 
değer.Ancak eğer 
uzun vadeli bir diyet 
yapmak istiyorsanız, 
sevdiğiniz besinleri 
hiç yemeden o 
diyete devam edebil
meniz mümkün 
değil. Aslında işin 
hilesi şu: Sevdiğiniz 
besinlerden ufak bir 
porsiyonu arada bir 
yemek.

HAÇİN „
Yazan : Zebercet COŞKUN

-Horantası teslim olmamış!..
- Olur mu? Bile bile ölüme gelir mi ola?
- Ne diye öyleyse taze avradı günlerce 

karakolda beklettiler?
- Gavur eziyeti! Ne ola, ne bitti belli mi 

ola? On beş yirmi gün bu... Karakollarda... 
Avrat başıya...

- Heyya!..
- Bir yukarıdaki bilir galan olanı, biteni... 

Susuyormuş... Hiç konuşmuyormuş 
Makbule Hanım. Anasıyınan, babasıyınan 
bile konuşmuyormuş... Kapanmış odalara.

- Canına, neyine kıyıp etmese!.
- Yok be bacı!. Can tatlı!. Herif gelseyidi 

bir.. Galan kabullenir mi, kabullenmez mi 
avradı orasını da Tanrı bilir...

- Ne edeceğidi? Avradın ne suçu var 
bunda? Ta baştan kendiyin suç!.

Zaten o günü.. Hani, ilk tutulduğu gün, 
bilmiş başına geleceği de atına atlamış, 
kaçıyormuş... Çarşı içinde yakalamışlar... 
Haçin’dan çıkmadan!..#

- Gelir mi ola bittaha buralara?
- Yavaş ol bacı!.. İşiten olmasın!.. Gavur 

dolu evler, odalar... Ortalıklar da karışık..
- Parayı, pulu hacı ağazadeyi teslim etmiş 

de kaçıyormuş. O günkü gün. Yanında 

taşısa bir bela, avrada teslim etse olmaz... 
Hacı ağazadeye vermiş... onun evinden 
çıkıyormuş yakalandığında...

Dışarıda oyun sürüyor... Daha geniş bir 
halka olmuşlar şimdi. Kollar birbirinin 
üstünde , eller biribirilerinin omuzlarında, 
baştakiler boşta kalan ellerini arkadan kendi 
bellerine dayamışlar. Renkli yazmalar 
uçuşuyor. Döndükçe toprağa, tepeledikçe , 
topladıkça... Beller öne bükük, gözler yerde, 
bacaklar yay gibi... “Heyy! Güm, güm de 
güm, güm doğruldular. İsmail başını 
kaldırdı. Sarı gözlerdinde yeşil bir ışık pırıyl- 
dadı... Alnında boncuk boncuk terler... 
Renksiz yüzüne kan geldi birden.

Sara, pencerenin önünde, elmas gerdan
lığı bir yanıyor, bir sönüyor, gün vurmuş 
saçındaki bir tam tel ışıldıyor. Yanakları al al 
oldu şimdi. Gözlerini yere indirdi. Eli 
Naime’nin elinde... Yumuşacık, sıçacık.

- Ağabeyin bize bakıyor!
Sultan bebesi kaynanasının kucağına 

verdi. Uyudu kaldı çocuk... Tepsi elinde 
Sultanın... Gül şerbetleri... mis kokulu...

Güm güm de güm güm... Davulun sesi 
kesildi birden...

Arşaloz hanımın elindeki et tokmağı 
havada kaldı. Kulak veriyor. Kütüğün 
üstünde kızıl etler yam yassı olmuş. 
Entarisinin kolunun yüzünde gezdiriyor. EH 
havada kaldı, tokmağın ucuna et parnçaları 
yapışıp, yam yassı... Çağrışlar var. Kadınlar 
çağrışıyorlar içerde çocuklar koşuyor... 
Düdükler çın çın... Erkek sesleri. Davulun

tokmağı bir kez daha indi poflayarak.
Aşaroz hanımın elindeki tokmak et tah
tasının üstüne düştü.

- Süleyman! Süleymanım
- Süleyman!.
- Güveyi götürüyorlar!
- Aaaay!
- Sultan bacım bayıldı mı ola?
Düdük sesleri, erkek sesleri, çocuk ağla

maları, kadın çağrışları..
- Gidi kötü Aram!. “ Arşoloz hanım, kendi 

kendine söyleniyor.” Gidi kötü Aram!. Ben 
biliyorum... Bu herif tümümüzün başına bir 
iş getirecek!. Gidi namusuz...” ;

- İsmail... İsmailim! Gadanı alayım, ne 
ediyorlar sana?

- Ağabey!...
Mutfağın içi boşalıverdi.
Herkes sofaya, cam önüne seyirtiyor. 

Arşoloz hanım bir başına et tahtasının 
önünde. Altında başma yüzlü bir minder. 
Yerlere sahanlar, tencereler. Ocakta odunlar 
aleve alev... Bir kazan, hemen yanıbaşında 
bir başka kazan... Kaynıyorlar düğün 
yemekleri... Güvey gitti düğün yemekleri 
ocakta... Şerbet bardakları bir yanda, üst 
üste diz dize... Güvey gitti, düvün bitti... 
Arşoloz hanım et tahtasının başında kendi 
kendine konuşuyor. Kendi söylüyor, kendi 
dinliyor...

“ Ne varmış sürdürecek? Olan olmuş 
biten bitmiş... Sen şimdiye bak! Sen gele
ceğe bak!. Hem gidi koca kafalı Aram.

Devamı yarın....||
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Beyni çalıştıran besinler
Bazı yiyecekleri 
daha fazla yiyerek 
hafıza, algılama 
yeteneği ve dikkati 
artırıp, daha hızlı 
düşünebilmenin 
mümkün olduğunu 
belirten uzmanlar, 
sınavlara hazır
lanan öğrencilere 
beyinlerinin daha 
iyi çalışması için şu 
besinleri öneriyor; 
Bazı yiyecekleri 
daha fazla yiyerek 
hafıza, algılama 
yeteneği ve dikkati 
artırıp, daha hızlı 
düşünebilmenin 
mümkün olduğunu 
belirten uzmanlar, 
sınavlara hazır
lanan öğrencilerin 
beyinlerinin daha 
iyi çalışması için 
zencefil, kimyon, 
havuç, ceviz, fındık, 
fıstık, lahana, 
karides gibi besin
leri almalarını öner
iyor.
Diyetisyen Ferin 

Batman, yaptığı 
açıklamada, yak-

SİNEMASINDA0 ŞİMDİ MAHKUM ’MAV' TALANLAR
BU HAFTA Rez. Tel: 5)3 64 06

, ATLAS 0 ŞİMDİ MAHKUM -KARANLIK SIRLAR 
SİNEMASI’NDA n T , cınno

Bu HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

laşan sınav günleri 
öncesinde, ilköğre
tim ve liselerin son 
sınıflarında okuyan 
öğrenciler için 
"beynin daha iyi 
çalışmasına 
yardımcı olacak 
yiyecekler" hakkın
da bilgi verdi.
Batman, öğrenci
lerin sınavlar için 
son hazırlıklarını 
yaptıklarını, ancak 
pek çoğunun, "kon
santre olamamak
tan, öğrendiklerini 
çabucak unutmak
tan, dikkatini vere- 
meyip aynı sayfayı 
tekrar tekrar 
okuduklarından" 
yakındıklarını 
söyledi.

Vücudun küçük bir 
bölümünü oluştu
ran beynin, yiye
ceklerle alınan 
enerjinin yüzde 
20’sini harcadığını, 
beynin, kanın 
taşıdığı oksijen ve 
glikozla beslendiği
ni kaydeden Ferin 
Batman, 
"Araştırmalar, belirli 
yiyecekleri daha 
fazla yiyerek 
hafızanızı, algılama 
yeteneğinizi, dikka
tinizi artırıp, daha 
hızlı düşünebile
ceğinizi gösteriyor" 
diye konuştu. 
ODAKLANMA İÇİN 
CEVİZ, FINDIK 
Batman, bir konuya 
"odaklanma" için 

ceviz, fındık, fıstık, 
soğan ve karides 
gibi yiyeceklerin 
yenmesini önerdi. 
Batman, şunları 
söyledi: 
Ceviz, fındık, fıstık 
gibi yiyecekler kon
feranslarda, kon
serlerde, uzun 
araba yolculukların
da, sinirleri 
kuvvetlendirirken, 
beyindeki haber 
alma maddelerinin 
oluşumunu 
hareketlendirirler. 
Soğan, aşırı yıpran
maya, fiziksel 
yorgunluğa karşı 
kanı sulandırır, 
beyin oksijeni daha 
iyi alır.
Karides, beyin 
besinidir. Vücuda 
önemli omega 3 
yağ asitleri sağlar. 
Dikkat verme 
süresini daha uza
tır." 
STRESSİZ 
ÖĞRENME İÇİN 
LAHANA 
Öğrenmenin artırıl
ması için çeşitli 
önerilerde bulunan 
Batman, şunları 
kaydetti: 
Lahana, tiroit bez
lerinin aktivitesini 
yavaşlattığı için 
daha stressiz 
öğrenmeyi sağlar.

Stresin getirdiği 
atıştırma kriz
lerinde, düşük 
kalorisi sayesinde 
bol bol çiğ olarak 
yenebilir.
Limon- Portakal, C 
vitamininden dolayı 
canlandırır, algıla
ma yeteneğini 
artırır. Çalışma ve 
sınav öncesi, 
limonata veya por
takal suyu için. 
Yaban mersini, 
beynin kanla daha 
iyi beslenmesi için, 
uzun süreli bir 
öğrenmede ideal bir 
meyvedir." 
EZBER İÇİN HAVUÇ 
Hafızayı 

güçlendirmek için 
de havuç, ananas, 
avokado, zencefil, 
kimyon gibi yiyecek 
ve baharatların 
tüketilmesini 
isteyen Ferin 
Batman, bu besin
lerin yararlarını 
şöyle anlattı: 
Havuç, beyin 
metabolizmasını 
canlandırarak, 
hatırlama yeteneği
ni arttırır, bir şey 
ezberlerken bir 
küçük tabak sıvı 
yağlı havuç salatası 
yiyin.
Uzun bir metin 
ezberleyebilmek 

için fazla miktarda 
C vitaminine ihtiyaç 
vardır. Ananas 
bunu sağlar, ayrıca 
önemli bir element 
olan mangan içerir. 
Avokado, kısa süre
li hafıza içindir. 
Fazla miktarda yağ 
asidi içerir.
Çalışırken yarım 
avokado yeterlidir." 
YENİ FİKİRLER 
ÜRETMEK İÇİN 
ZENCEFİL 
Yaratıcılığın geliştir
ilmesi için zencefil 
yenmesini öneren 
Batman, zencefilin 
içerdiği maddelerin 
beynin yeni fikirler 
üretmesini 
sağladığını söyledi. 
Batman, "Zencefil 
alındığı zaman kan 
sulandığı için 
vücutta daha 
serbest akar, beyin 
oksijenle beslenir" 
diye konuştu. 
Kimyonun da 
içerdiği uçucu 
yağların bütün sinir 
sistemini uyardığını 
söyleyen Ferin 
Batman, "Aniden 
bir fikre, bir buluşa 
ihtiyacı olan kimy
on çayı içmelidir. 
Çay, bir fincana iki 
tatlı kaşığı dolusu 
kimyon eklenerek 
yapılabilir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

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

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

613 14 26

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

613 10 79
613 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE

25 MAYIS ÇARŞAMBA 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
TEL:513 20 05

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2139 

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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Yılanlı dağ koruma altına alındı
Bayburt merkeze 
bağlı Kırkpınar 
Köyü'nde, şifa kay
nağı olduğu iddia 
edilen yılanların 
bulunduğu Kırklar 
Dağı, koruma altına 
alındı. Bayburt 
Kültür ve Turizm 
Müdürü İsmail 
Çarpatan, gazete
cilere, yılanların 
bulunduğu Kırklar 
Dağı'nın koruma 
altına alındığını 
açıkladı. Çarpatan, 
şöyle dedi:"Şifa kay
nağı olarak görülen 
yılanlar için köy her 
yıl büyük 
oranda ziyaretçi 
akınına uğruyor. 
Yılanların çeşitli cilt 
hastalıkları 
için iyi oldukları 
söyleniyor. Birçok 
kişi, mayıs ayında 
toprak altından 
çıkan ve haziran 
ayında kaybolan 

yılanları rahatsızlık
ları olan bölgelere 
koyarak şifa bekliy
or." Vali Musa 
Küçükkurf un 
konuyu çok 
önemsediğini ifade 
eden Çarpatan, söz
lerini şöyle 
sürdürdü:"Yöreye 
gelen ziyaretçilerin 
daha iyi mekanlarda 
ağırlanabilmesi 
için içerisinde 
piknik alanları, 
kamelyalar ve hasta 
dinlenme odalarının 
bulunacağı bir tesis 
için proje hazır
latarak çevre düzen
lenmesi yaptırmayı 
planlıyoruz. Bu 
amaçla hazırlaya
cağımız projeyi 
bakanlığımıza 
sunacağız." 
Kırkpınar Köyü 
Muhtarı İlhami 
Ulusoy da yılanlar
dan şifa uman

birçok hastanın köy
lerine geldiğini 
belirterek, 
'Köyümüze bu 
vesileyle Türkiye'nin 
dört bir yanından 
hatta yurt dışından 
bile insanlar geliy
or" dedi. Yılanların 
bel fıtığı, migren, 
cilt hastalıkları ve 
yaraları ile vücut 
ağrıları gibi hastalık
ların tedavisinde 
kullanıldığını kayde
den Ulusoy, şunları 
söyledi: "Köyümüze 
sedyede bile hasta
lar gelip şifa buldu
lar. Kırkpınar 
Köyü'nün girişindeki 
Kırklar Dağı mevki

inde 10-20 Mayıs 
tarihlerinde 
çıkan yılanlar, 
köylüler tarafından 
toplanıyor. 
Toplanan yılanlar 
bidonlara yerleştir
iliyor ve 10 günlük 
süre zarfında süt ve 
toprakla 
besleniyor. Daha 
sonra yılanlar yör
eye tedavi amacıyla 
gelen hastanın 
şikayetçi olduğu 
bölgeye koyuluyor 
ve bu şekilde bek
leniyor. Yılanla 
tedavi olanlardan 
3 YTL ile 6 YTL 
arasında ücret 
alınıyor."

Muğla'nın Gökova 
Körfezi'nin Akyaka 
kıyılarında balıkçı 
ağlarına takılan 
kuyruğu 3 metre 
uzunluğundaki 
balık herkesi şaşırt- 
tı.Akyaka Orman 
Kampı kıyılarında 
karides avına çıkan 
balıkçıların ağlarına 
ilginç bir balık 
takıldı. Balıkçıların 
12 metre derinliğe 
attıkları ağdan, 
karides yerine bu 
kez kuyruğu 3 
metre uzunluğun-, 
daki ilginç bir balık 
çıktı. 130 kilo ağır
lığında ve 110 san

timetre uzunluğun
daki balığın 
kuyruğunun 3 
metre civarında 
olması, balıkçılarını 
hayretler içinde 
bıraktı. Uzun yıllar 
bölgede avlanan 
balıkçılar ilk defa 
böyle bir balık türü 
ile karşılaştıklarını 
söylediler. Balıkçı 
Hüseyin Baştürk'ün 
ağlarına takılan 
ilginç balık, hemen 
tekneye alınarak, 
Akyaka'ya getir
ilirken, balığın bir 
köpekbalığı türü 
olabileceği tahmin 
ediliyor.

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri 

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap 

& Dergi ve Katalog basımı

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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



I Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, yeni çıkan yasaya göre Gemlik Belediyesi’nin en düşük oranı uyguladığını söyledi

“Tabela vergisi yasalara uygun”
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, tabela vergisinin 1993 yılından beri eski yasalara göre uygulan
makta olduğunu belirterek, “Yeni çıkan yasaya göre Gemlik Belediyesi en düşük oranı uyguluyor” dedi. Haberi sayfa 4’de

T

İznik Gölü'nün Orhangazi'ye bakan kıyıla 
ında görülen köpüklenme, vatandaşları 
tedirgin etti. Göl sularının adeta deter
janlı su gibi köpürdüğü bildirildi. 6’da

GFMI İK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

26 Mayıs 2005 Perşembe korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gencali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı ve 30 kişilik grup, AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ı ziyaret ederek, sorunlarına destek istediler

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gencali Köyü Kurşunluya 
bağlanmak istiyor

Büyükşehir Belediye Yasası’nın çıkmasından 
sonra, Gemlik’in köylerinden Gencali, ilginç bir 
durum ile karşılaştı.

Gemlik’ten yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan bu 
köy, Gemlik Belediyesinin bir mahallesi kabul edildi.

Gencali Köyü, Orman Köyü statüsünde kalabilsey- 
di, muhtarlık olarak konumunu sürdürecekti.

Yasaya göre, Gemlik’in mahallesi oldu.
Oysa, Gencalliden daha yakın olan Engürücük 

köyü, orman köyü kabul edildiği için, köy statüsünde 
kaldı.

Gemlik Belediyesi Gencali Köyüne ne gibi hizmet 
götürebilir?

Su işi BUSKİ’ye bağlandı.
Yollarını mı yapar, çöplerini mi toplar?
Aylar geçmesine karşın, öğrendiğimize göre bir 

hizmet götürülememiş.
Gencali Köyü halkı, kendine daha yakın olan 

Kurşunlu Belediyesi ile birleşmek istiyor.
Bir ara Cami Yaptırma Derneği 800 imza toplayıp

Gemlik’e bağlanmak isteğini siyasilere götürmüş..
Cami Demeğinin işine bakın allah aşkına!
Kurşunlu ve Gencali uzun yıllar süren bir mera 

konusunu Muhtar Nalcı ile Başkan Demir arasında 
çözdü.

Bu İki yerleşim yeri fiziki olarak zaten iç içeler.
Kilometrelerce ötedeki bir başka belediye ye 

bağlanmanın anlamını anlamak çok zor.
Ak Parti İl Başkanı Sayın Hayrettin Çakmak, güzel 

söylemiş.
Ne demiş: "Halka rağmen siyaset yapılmaz” demiş.
Köy sakinlerinin önüne koyun sandığı, halkın isteği 

çıkar, sorun da biter.

Kurşunlu Belediyesine bağlanmak isteyen Gencali Köyü ve Kumsaz 
sakinleri, Ak Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ı İl Başkanlığında ziyaret 
ettiler. Gencali ve Kumsaz’lılar, Gemlik Belediyesinden hiçbir hizmet 
alamadıklarını belirterek, konuyla ilgili referandum yapılmasını istediler.
30 kişilik Gencali ve 
Kumsaz sakini, 
Gencali Köyü Muhtarı 
Mejdi Nalcı ile birlikte 
Ak Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak’ı 
ziyaretlerinde, 
Kurşunlu beldesine 
bağlandıklarında yılla- 
ca süren mera soru
nun çözüleceğini ve 
köylerine hizmet gele
ceğini iddia ettiler. 
Çakmak, konunun 
siyasi olduğunu 
belirterek. Gencali 
Köyüne gelip durumu 
yerinde inceleyeceği 
söyledi.
Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 3’de

İlköğretime 
kayıtlar 
1 Haziran’da 
başlıyor

Velilerin tatil 
programlarının 
etkilenmemesi ve 
hazırlıkların zamanın
da tamamlanabilmesi 
amacıyla Milli 
Eğitim Bakanlığı

aldığı karar üzerine 
ilköğretim okullarına 
kayıtların 1 Haziran 
2005 tarihinde 
başlayacağını 
açıkladı.

Haberi sayfa 4’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada Bir
Diş Hekimi Özcan VURAL

Trafik suçları...
İstanbul 3. Sulh Ceza 

mahkemesi sürücünün 
gıyabında ve imzası 
olmadan Trafik polisinin 
düzenlediği tutanağı iptal 
kararının arkası nedir 
biliyor musunuz Sayın 
okurlar...

“Ey sürücü , bu ülkede 
Trafik suçu işlemek 
serbesttir. Yeter ki yakalan
ma, suçu işlediğin yerden 
hızla kaç. “

Bu karar suç yerinden 
kaçmaya teşviktir...!

Trafik sorunları başına 
bela olmuş bir ülkede, 
trafik düzeninin tamamen 
bozulması cadde ve 
sokakların kaosa e sir 
olması, mala - cana gelen 
zararların kat kat artması 
demektir...

Bu karar Hak - Hukuk , 
daha da önemlisi toplum
sal düzen için şart olan 
Adalet duygusunun darbe 
alması demektir...

Adam arabasını yasak 
yere park edip çekip git
miş. Trafik polisi trafik 
düzenine aykırı olan bu 
durum için ceza yazmak 
ımahkemece geçerli 
olması için) için o arabanın 
başında nöbet tutup 
sürücünün dönmesini bek
lemek zorunda.

Mahkeme böyle diyor...!
Adamın işleri var, bir 

kaç gün arabasının yanına 
gelmedi ne olacak.?

Polis orada bekleye
cek...!

Ama başka bir adam 1 
dakika Eczaneden zorunlu 
ilaç almak için durmuş , 
anında yakalandı... 
Bastıracak cezayı...

Kırmızı ışıkta geçiyor, 
Trafik polisi görmüş 
plakasını almış..
Mahkeme olmaz diyor...!

Eğer Trafik polisi yaya 
ise oradan geçen bir taksi 
bulup, peşine düşecek, 
önünü kesip yakalamaya 
çalışacak ki tutanağı imza
latsın...

Yakalayamadı ceza öde
meyecek.

Kaçan kurtulacak.
Ama kırmızı ışıkta dal

gınlıkla geçen dürüst 
vatandaş Trafik polisinin 
düdüğünü duyunca yasalara 
- düzene saygısından 
duran uygar vatandaş 
ödeyecek cezasını..

Çünkü bu memlekette 
asıl suç medeni - uygar 
insan olmak..

Büyük gazetelere baktım 
çoğu yazar bu ülkenin en 
büyük sorununun Trafik 
ve Kazaları olduğunu 
unutup , suç işleyerek 
ceza alanların yanında yer 
aldılar.

Kararı destekleyen 
yayınlar yaptılar...

Bu yanlış yayınları 
görünce insanın aklına gali
ba bu yazarların da Trafik 
suçları var ödemeden 
kaçmanın yolları yapıy
orlar diye kötü düşünceler 
geliyor...

Sonra ne oldu... “ 
Yakalanmazsam ceza yok” 
diyen vatandaş Trafik 
kurallarını korkusuzca ihlal 
etmeye başladı.

Yalnız İstanbul ‘ da 
Trafik suçu oranı bir aya 
içinde iki kat arttı..

Aslında Kara yolları 
trafik yasasının 116 mad
desi bu suçları işlemiş 
olan kişilerin otolarının 
plakalarına göre ceza 
tutanağı düzenlenir diyor.

Sayın 3. Sulh Ceza 
mahkemesi yargıçı bu 
yasanın bir cümleden 
destek bularak bu kararı 
vermiş.

Bütün uygar ülkeler de 
plakaya ceza yazma siste
mi vardır.

Patagonya ‘ da bile 
vardır...!

Sürücüyü “ Vur kaç ‘a 
teşvik eden bir adaletin 
topluma karşı yapılan bir 
kötülük olduğu 
düşünülmüyor mu.. ?

Bu ülke son zamanlar 
da akıl almaz bir

hızla “ Taşları bağlayıp 
.köpekleri serbest

bırakır bir hale geldi.
Biribiri ardına suçluyu 

koruyan , masum 
vatandaşların aleyhine 

yasalar - uygulamalar 
yapılıyor... Türkiye 
bireyin ve toplumun 
Adalet duygusunun 
giderek sarsıldığı bir ülke 
haline geliyor..

Yakında yaşanmaz hale 
de gelecek...! Bu sözümü 
unutmayın.

Bir zaman sonra Özcan 
Vural haklıymış diye
ceksiniz...

Şafak Demir Çelik 
ve Ozan Kimya’ya 
teşekkür belgesi

Gemlik Vergi Dairesi yetkilileri 
tarafından Kurumlar Vergisi’nde ilk üç 
sırayı alan kurumlar ziyaret edilerek, 
teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurumlar 
Vergisi’nde ilk 
üç sırayı alan 
kurumlara 
teşekkür 
Belgesi verildi. 
Gemlik'te 
kurumlar 
düzeyinde 
ödedikleri 

vergilerle 
yıllardır 
adından söz 
ettiren Şafak 
ve Ozan 
Kimya şirket
leri Gemlik 
Vergi Dairesi 
tarafından 
Devlete 
katkılarından 
dolayı 
teşekkür bel
gesiyle onur
landırıldılar. 
İlk belge 
ziyareti birin
ci ve üçüncü 
sırayı alan Şafak 
Demir Çelik ve 
Karataş Demir 
Çelik Sanayi 
Şirketine yapıldı. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Yasa ve 
Müdür Yardımcısı 
Mithat Önalan'ın 
ziyaretinde firma 
sahipleri Özcan ve 
Haşan Türüdü, 
güler yüzlü 
Vergi elemanlarını 
görmekten mutlu 
olduklarını dile 
getirdiler.
İkinci teşekkür 
ziyareti ise yıl
lardır Gemlik Vergi

^hk pemir Çelik sahipleri Haşan ve Özcan 
urüdü teşekkür belgesini alırken görülüyor

Ur
Ozan Kimya sahibi Hüseyin Ozan 

teşekkür belgesini alırken görülüyor

Rekortmenleri 
sıralamasında ilk 
sıralarda yerini 
koruyan Ozan 
kimya sahibi 
Hüseyin 
Ozan'a oldu. 
Demirtaş Organize 
Sanayi 
Bölgesindeki iş 
yerinde ziyaret 
edilen Hüseyin 
Ozan, yapılan 
uygulamadan 
mutlu olduğunu 
dile getirdi. 
Önümüzdeki 
aylarda birçok 
işletmenin çalış
masına son vere
ceğine dikkat

çeken Ozan, 
"Enflasyonun 
düşmesiyle birlik
te reel kazançta 
da azalma oldu. 
Hesabını iyi 
yapamayan 
işletmeler 
önümüzdeki 
aylarda yol 
olmaya mahkum
lar" görüşünü 
savundu.
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Yasa, 
önümüzdeki yıllar
da da başlattıkları 
bu uygulamaya 
devam edecekleri
ni söyledi.
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Gencali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı ve 30 kişilik grup, AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ı ziyaret ederek, sorunlarına destek istediler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in 
Büyükşehir 
Sınırlarına dahil 
edilmesinden 
sonra Gemlik'e 
bağlanan 
Gencali Köyü'nün 
Kurşunlu'ya 
bağlanması için 
yapılan girişimler 
devam ediyor. 
Gencali Köyü 
Muhtarı Mejdi 
Nalcı ile 30 kişiden 
oluşan oluşan 
köy heyeti dün AK 
Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak'ı 
ziyaret ederek, 
sorunlarını 
dile getirdiler.
Yapılan toplantıda 
Gencali halkının 
şikayet ve dilekleri
ni dinleyen İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak halka rağ
men siyaset yapıla
mayacağını söyledi 
ve Gencali halkına 
destek vereceği 
sinyalini verdi. 
Köy olarak köy ve 
beldenin sınır
larının birleşik 
olduğuna dikkat 
çeken köy halkı 
yıllardan bu yana 
süre gelen mera 
sorununun da 
Kurşunlu ile bir
leşmeyle çözüme 
kavuşacağını 
öne sürdüler. 
Gemlik'ten hiçbir 
hizmet alamamak
tan yakınan 
Gencali Köyü halkı 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak'a gerekirse 
referanduma 
gidebileceklerini 
söylediler.
Gencali Köyü ile 
Kurşunlu arasında
ki mera sorununun 
ancak birleşmeyle 
çözüme kavuşa
cağını dile getiren 
Gencali ve Kumsaz

• halkı "Gemlik'ten 
şu ana kadar hiçbir 
hizmet alamadık, 
bazı kişilerin

30 kişiden oluşan grup, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak'tan Gencali sorunlarına destek vermesini istediler.

topladıkları imza 
kampanyası 
göster m eliktir.
Biz Kumsaz halkı 
olarak Kurşunlu'ya 
bağlanırsak daha 
iyi hizmet ala
cağımızı biliyoruz" 
dediler.
BİZİ OYUNA 
GETİRDİLER 
Daha önce 
toplanan imzaların 
kendilerini oyuna 
getirmek için tez
gahlandığını öne 
süren vatandaşlar, 
cami yaptırma 
derneğinin başlat
tığı kampanyanın 
gerçekleri yansıt
madığını öne 
sürdüler.
Daha önce Cami 
Yaptırma Derneği 
üyelerinin Gemlik'e 
bağlanmak için 
topladıkları imza 
kampanyasına 
açıklık getiren bazı 
vatandaşlar kendi
lerinin kullanıldığını 
söylediler.
"Gemlik Belediye 
otobüsleri sizi 
Bursa'nın her 
semtine taşıyacak" 
diyerek, propagan
da yapıldığını 
söyleyen bazı 
vatandaşlar, 
"Bizlere camiye 
imam getirecekleri
ni söyleyerek 
belediye otobüs
lerinin halkı

Bursa'nın çeşitli 
semtlerine 
taşıyacaklarını 
söyleyerek bizleri 
kandırdılar" dediler. 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak'a ziyarete 
gelerek sıkıntılarını 
dile getiren 30 
kişilik Gencali 
ve Kumsaz'da 
yaşayan vatan
daşların isteklerini 
dinleyen İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
"Biz siyasiler sizler 
için varız, sizlerin 
isteklerini yerine 
getirmek bizi erin 
vazifesidir. Biz AK 
Parti olarak halka 
rağmen siyaset 
yapmayız. Siz ne 
istiyorsanız 
araştırır yerine 
getiririz" dedi.
GEMLİK'TE 
KALMAK 
İSTEYEN 
ÇOĞUNLUKTA 
OLMALIDIR 
Gemlik'e bağlan
mak isteyenlerinde 
görüşlerine açık 
olduklarını dile 
getiren Çakmak, 
Gemlik'e bağlan
mak için imza kam
panyası başlatan 
bazı kişilerin de 
görüşlerinin göz 
ardı edilemeyeceği
ni söyleyerek, 
"Atacağınız 
İmzalara dikkat 
edin, bize müracaat 

eden 800 kişinin 
isteği Gemlik'e 
bağlanmak 
yolunda" 
demesine Gencali 
ve Kumsaz'dan 
gelen vatandaşlar 
tepki gösterdi. 
Bu insanların bazı 
kişiler tarafından 
oyuna getirildiğini 
söyleyen Kumsaz 
halkı, şimdiye 
kadar Gemlik 
belediyesi'nden 
hiçbir hizmet 
alamadıklarını 
öne sürdüler. 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
sadece toprak 
istediğini belirten 
Gencali halkı, 
"Haftada bir gelen 
çöp aracı bize nasıl 
hizmet edecek, 
kendi halkına 
hizmet edemeyen 
belediye bize nasıl 
hizmet verecek" 
diyerek tepkilerini 
dile getirdiler. 
REFERANDUM'DA 
İDDİALIMISINIZ 
Yapılacak referan- 
dum'da Kumsaz ve 
Gencali halkı 
olarak iddialı olup 
olmadıklarını soran 
İl Başkanı Hayrettin 
Çakmak'a 
"Referandumda 
yüzde 90 
Kurşunlu'ya 
bağlanma kararı 
çıkacaktır" diyerek

büyük güvence 
veren vatandaşlara 
Çakmak, destek 
sözü verdi.
"Gencali'ye geliriz, 
ortamı yerinde 
görürüz ve siz hak
lıysanız isteklerinizi 
yerine getiririz" 
diyen AK Parti İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak'a güven 
veren Gencali ve 
Kumsaz halkı "İmza 
kampanyasında 
bizi oyuna getiren
ler şimdi pişman 
olduklarını 
söylüyorlar, 
belediye araçları 
Kumsaz'a gelip 
Bursa'nın her sem
tine yolcu taşıya
cağını söyleyerek 
bizi kullandılar.
Yapılacak kampa
nyada bizler 
kesinlikle 
Kurşunlu'ya 
bağlanmak iste
diğimiz yolunda 
oy kullanacağız" 
dediler.
Referandumda 
kendilerine 
güvenlerinin olup 
olmadığını soran 
AK Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak'a 
güven sözü veren 
Gencali ve 
Kumsaz halkı 
"Yapılacak 
referandumda 
yüzde 90 olumlu 

Mertçe Sinan
MERTOĞLU

Caniler
ABD'de meme kanserine yakalanan siyah kadınların 
tedavisine tanı konulduktan üç ay sonra başlanıyormuş. 
Mazlumların tenleri kara, kalpleri beyaz...
Zalimlerin ise;
Tenleri beyaz, kalpleri kara, kapkara...
Bunlar insanlığın sözde hamisi
Ne hamisi?
Canisi, canisi...

oy çıkacaktır" 
diye garanti 
sözü verdiler. 
SİYASİLER 
VATANDAŞ İÇİN 
VARDIR 
Siyasilerin vatan
daşlar için var 
olduğunu söyleyen 
AK Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
Başbakan ve AK 
Parti Genel 
Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Haziran ayı 
başında Bursa 
Uludağ'da yapıla
cak toplantıya 
katılımından sonra 
Kumsaz'a gelerek, 
durumu yerinde 
inceleyeceklerini 
söyleyerek, 
"Siz bize 
isteğinizi ilettiniz. 
Biz de sizin 
bu önemli 
konumunuzu 
yerine getirmek 
için çaba göstere
ceğiz. Bu kararlar 
siyasidir, oturur 
konuşuruz.
'Biz Kurşunlu'da 
kalmak istiyoruz' 
diyenlere 
kulaklarımızı 
tıkayamayız. 
Halka rağmen 
siyaset yapılmaz" 
diyerek, isteklere 
karşı olumlu 
olduklarını dile 
getirdi.
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Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, yeni çıkan yasaya göre Gemlik Belediyesi’nin en düşük oranı uyguladığını söyledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik 
Belediyesi’nin 
uygulamaya 
koyduğu yeni 
tabela vergisi 
hakkında açıkla
mada bulunan 
Esnaf Odası 
Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Yeni çıkan 
yasaya göre 
Gemlik Belediyesi 
en düşük oranı 
uyguluyor" dedi. 
Tabela vergisinin 
1993yıhndan bu 
yana eski yasalara 
göre uygulanmak
ta olduğunu 
hatırlatan Talan, 
"Esnafımız 
yasaları bilmediği 
için tedirgin 
oluyor, yeni çıkan 

yasa her ne kadar 
yüzde bin zam 
ön görüyorsa da 
en düşük oranda 
uygulanıyor" 
dedi.
Esnaf arasında 
son uygulanan 
tabela zamlarının 
tepki çektiğine 
dikkat çeken 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan, 
Işıklı ve Işıksız 
tabelalarda 
uygulamaya 
başlanılan yeni 
yasa hakkında 
açıklamada 
bulundu.
Önceki yıllarda 
ışıksız tabelalara 
uygulanan 
metrekare birim 
fiyatının 250 bin 
lira olduğunu 
bildiren Talan,

Işıklı tabela 
birim fiyatının 
ise metrekare 
fiyatının 375 bin 
lira olduğunu 
söyledi.
1993 yılından 
buyana aynı 
yasanın uygula
narak zam

yapılmadığına 
dikkat çeken 
İbrahim Talan, 
"Yeni çıkan yasayı 
çevre ilçelerde 
kontrol ettik.
Yeni çıkan yasaya 
göre ışıksız tabela 
metrekare fiyatı 20 
bin ile 100 bin YTL 

arasında, ışıklı 
reklamlarda ise 30 
bin ile 150 bin YTL 
arasında, Gemlik 
Belediyesi bu 
oranın alt sınırı 
olan ışıksız 
tabelalarda 
20 bin, ışıklı 
tabelalarda ise 

30 bin YTL fiyatı 
yasa gereği uygu
lamaktadır" dedi. 
Çıkan kanuna 
karşı çıkmanın 
mümkün 
olamayacağını 
savunan Oda 
Başkanı İbrahim 
Talan, oda olarak 
her çıkan kanunu 
yakından takip 
ettiklerini 
belirterek 
"Esnafımız için 
her yasayı 
kontrol ediyoruz. 
Onların çıkarını 
takip etmek 
bizim mecburi 
işimizdir. Yasa 
gereği Gemlik 
Belediyesi en 
düşük ücreti 
uyguluyor." 
şeklinde 
konuştu.

köâretime kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB), velilerin 
tatil program
larının etkilen
memesi ve 
hazırlıkların 
zamanında 
tamamlanabilme
si amacıyla aldığı 
karar üzerine 
ilköğretim 
okullarına 
kayıtlar bu yıl 
1 Haziran’da 
başlayacak. 
Eğitim-öğretim 
kurumlan 10

Haziran 2005 
Cuma günü tatile 
girecek. Ancak, 
okul kayıtları 
tatilden önce alın
maya başlanacak. 
Bundan önce 
okullara kayıtlar 
ağustos ayında 
başlayıp okullar 
açılıncaya kadar 
devam ediyordu. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, bir süre 
önce yayımladığı 
genelgede, "kayıt
ların başlama tari

hinin ailelerin tatil 
programlarını etk
ilediği, okulların 
eğ iti m-öğreti m e 
hazırlıklı olarak 
başlayamadığı, 

kayıtlar süresince 
karmaşa 
yaşandığı ve 
bakanlığın öğret
men ihtiyacının 
gerçekçi manada 

tespit edileme 
diği"gerekçeleriy 
le ilköğretim 
kurum larında 
kayıtların 1 
Haziran'a çek
ildiğini kaydet
mişti. Genel 
liselere kayıtlarla 
ilgili takvimde ise 
herhangi bir 
değişikliğe 
gidilmedi. Genel 
liselere kayıtların 
tarihleri, ağustos- 
eylül aylarında 
yapılacak şekilde 
valiliklerce

belirlenecek.
Öte yandan, spor 
liseleri ile 
Anadolu Güzel 
Sanatlar 
Liselerine öğrenci 
kabul takvimi de 
belirlendi. Bu 
liselerde okumak 
isteyen öğrenciler 
eğitim-öğretim yılı 
sonundan itiba 
ren 29 Tem muz 
2005 Cuma günü 
mesai saati biti 
mine kadar pos 
tayla veya şahsen 
başvuracaklar.
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Haznedar Beyaz eşya
mağazası açıldı

İlçemiz yeni bir 
beyez eşya ve 
mobilya mağazasına 
daha kavuştu.
Demirisubaşı 
Mahllesi Semerciler 
Yokuşunda hizmete 
giren Haznedar 
Siemens Beyaz 
Eşya Mağazası’nın 
açılışını Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
birlikte yaptı. Açılışta 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal kurt’ta 
bulundu.
Kurban kesilerek 
hizmete giren 
Haznedar 
Mağazasının açılışın
da konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik’in 
hergün yeni bir mod
ern mağazaya kavuş
tuğunu belirterek iş 
yeri sahiplerini kut
ladı ve bol kazançlar 
diledi.

Gençliğinde; bir bakan bir 
daha bakar güzellikte sırım gibi, 
sarışın, yakışıklı, şık giyinen bir 
erekke güzeli.. Yine de öyledir. 
Nice gence taş çıkartır. Onu 
deniz yedek subay olarak, bem
beyaz giysileri içinde bir güz 
günü gördüğümde 10 yaşında 
idim. Yanında yürüyen bir 
büyüğüme sormuştum. Dayıl 
Kim bir subay? Cevaplamıştı 
bin. “Cafer Ali Beyin oğlu, 
Muhtar Alemdar’ın kaynı Tevfik” 
diye.

Beraberliğimiz tanışlığımız 
tam 55 yıl önceye dayanır. Tevfik 
Solaksubaşı ağabeyile CHP’nin 
ilçe kongresi vardı o pazar günü. 
Parti ilçe merkezi Ba|ıkpazarında 
şimdiki Çakıcının kahvesi 
olduğu yer. Parti merkezi 
önünde o zamanki CHP. Parti 
Başkanımız Rahmetli Kerim Bey 
(Kumla), Rahmetliler Şevket 
Taran, Haşan Bekçe, Ekrem 
Bekçe, Danış Ekim, Hakkı Usta 
(Önür) Balıkçı Sait Reis (Aydın) 
Allah uzun ömür versin İbrahim 
Aker, ben şimdi pek hatırlaya
madığım Kumla’dan birkaç 
CHP’li. Kongre delegesi birini 
şimdi hatırladım Rahmetli Haşan 
Kaygısız. Tevfik Solaksubaşı 
Bey de, Kerim Bey ve diğer 
Kumla’lı hemşerilerini görünce o 
da guruba dahil oldu. Rahmetli 
Kerim Bey (Kumla) kendisine 
“Hoşgeldiniz” dedi ve topluluğa 
tanıştırdı. Herbirimizin elini sıktı. 
Hal hatır soruldu. Kongre saati 
gelmişti, Kalktık Atlas 
Sinemasına gittik. Tevfik Bey 
başarılar dileyerek aramızdan 
ayrıldı.

O gün, bugün dostluğumuz, 
birbirimize olan sevgi ve 
saygımız devam eder. Sorunları 
en sert şekilde tartışsak da küs
meyiz, gücenmeyiz. Çabuk par- 
lasa da kin tutmaz. Mütevazidir, 
kibiri-gururu yoktur. Tam bir halk 
adamıdır.

Tevfik Solaksubaşı, ekonomik 
alanda en üst düzeyde görev 
almış bir hemşerimizdir.

25 yıl Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasında Meclis Üyeliği 
ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
Odalar Birliği delegeliğinde 
bulunmuştur.

Bu görevleri esnasında 
Gemlik’in sanayi yönünde 
gelişmesi için büşük uğraş ver
miş bunun sonucu iledir ki 
bugün Gemlik bir sanayi şehri, 
liman şehri.

O’nu bu çalışmaya zorlayan 
deruhte ettiği görev ve Gemlik’in 
eskiden var olupta sonradan yok 
olan gelir kaynaklarıydı. 
Gemlik’te Sunğipek’ten başkan 
kuruluş yok. Bağcılık, balıkçılık 
yok olmuş. Halk bir tek zeytinin 
gözüne bakar olmuş. Sunğipek 
kadro fazlası ile çalışır halde.

Gemlik insanına yeni iş 
sahaları açılıp istihdamı için 
önce dostu ve arkadaşı Asım 
Kocabıyık’ın boru tesislerinin 
Gemllk’e getirilmesini sağlamış, 
onlarca aile insanı iş güç sahibi

olmuştur bu sayede.
Hamiyetli iş adamı hemşerim- 

iz Sn. Asım Kocabıyık’ın ilçeye 
çeşitli alanlarda okul, cami, 
park,iş makinaları gibi yardım
ların sağlanmasında onun 
katkıları olmuştur.

Azot sanayinin Gemlik’e getir
ilmesinde çok uğraş vermiştir. 
Kuruluşun Tuzla Çiftliğindeki 
şimdiki yerine mi yoksa Şükrü 
Kaya Çiftliğindeki yere mi kurul
ması tartışmalarında ağırlığını 
koyarak binlerce zeytin ağacının 
kesilmesine önleyerek doğa 
sevgisini kanıtlamıştır. Fabrika 
şimdiki yerine kurulmuştur.

Gemlik, velhasıl bu şekilde 
bir sanayi ve liman şehri olmuş
tur.

Bu durum ilçeye sürekli göç 
getirmiş, hizmetler zamanında 
ve süratli yerine getirilememiştir. 
Büyüme sağlıklı olmamıştır.

Ben ve benim gibi düşünen 
bazı arkadaşları ve hemşeriler- 
imiz Gemlik’in turizm yönünden 
gelişmesi, eski güzelliğinin 
korunması, kongreler, spor 
çalışmalarına dönük bir yapılaş
maya yönelinmesini savun
muşuzdur. Kendileri ile anlaşa
madığımız konu da budur.

Kendileri itiraf etmese de; 
ilçenin aşırı göç alması sanayi 
ve liman şehri olmasının, sağlıklı 
gelişememesinin Gemlik’in eski 
güzelliğinin kaybolmasının 
hüznünü gönlünde duyduğuna 
inanıyorum.

Tevfik Solaksubaşı 8 dönem 
Odalar Birliği Yönetim Kurulu 
üyeliği, 6 yıl İKV Yönetim 
Kurulu üyeliği, 10 yıl 
Milletlerarası Ticaret Odaları 
Türkiye Temsilciliği görevlerin 
de bulunmuştur. Halen de millet- 
larası Ticaret Odası Türkiye 
Temsilciliği görevi devam ediyor.

Gemlik’li bir iş adamının bu 
derece üstün ve uzun süre 
Türkiye’nin en büyük kuru
luşlarında ve nice güçlü iş 
adamlarını aşarak görev almış 
olması bizler içinde övünülecek 
ve gurur duyulacak bir durum
dur.

O kadar büyük iş adamlarına 
rağmen ve seçimle gelinebilinen 
o makamlara gelmek, uzun süre 
görev almak takdir edilir ki; hiç 
te kolay değildir. Tevfik 
Solaksubayı ağabeyimiz bunu 
başarmıştır.

Odalar Birliği camiasında 
böylesi, uzun süre görev yapmış 
bir başkası olsun sanmam.

Kendilerine iş hayatında, 
kuruluşlardaki görevlerinde 
başarılar, diliyor sevgi ve 
saygılarımı, sağlıklı bir yaşam 
dileklerimi sunuyorum.

Görev nedeni ile dünyayı 
gezen Sayın Tevfik Solaksubaşı 
ağabeyimden, gördükleri yerlere 
ait bilgileri ve anılarını yaz
malarını, görüş ve öğütlerini 
gelecek kuşaklara aktarmasını 
diliyorum. Kendilerinden bu bek
leniyor. Topluma ödemesi 
gereken borcudur bu...
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ABD'ye insan hakları suçlama?
VI

Uluslararası af 
örgütü Amnest 
International, 
işkenceye olan 
kesin karşıtlığı 
zayıflatmaya çalış
makla ABD'nin, 
uluslararası insan 
haklarına zarar 
verdiğini öne sürdü. 
Bugün yayınlanan 
yıllık raporda, 
Uluslararası İnsan 
Hakları Örgütü'nün, 
dünyadaki mezalim
leri önleme ve ceza
landırmada karar 
verici konumda 
olma ve gerekli 
vasıtalara sahip 
bulunma yönünde 
yetersiz olduğu 
belirtildi. Bu yetersi
zliklere örnek olarak 
Darfur, Demokratik 
Kongo ve Haiti'deki 
olaylar örnek gös
terildi.
Rusya'nın 
Çeçenistan'a, Çin'in 
ise Sincan 
eyaletinde 
Uygurlar'a yönelik 
insan hakları ihlal
lerinin devam 
edildiğine dikkat 
çekilen raporda;

Mısır, İsrail, Nepal 
ve Orta Asya ülkesi 
Özbekistan'da da 
mevcut durumların 
yaşandığı bildirildi. 
Merkezi Londra'da 
bulunan af örgütü, 
Washington'un 2 
yıldır süren "teröre 
karşı savaş") ile 
insan hakları ihlal
lerinde lider konum
da olduğunu kay
detti. Raporu açık
layan örgütün Genel 
Sekreteri İrene 
Khan, "Dünyanın en 
güçlü ülkesi bur
nunu hukuk ve 
insan hakları düze
nine sürterse, diğer- 
ierirîe, köfü davran
mak konusunda izin 
vermiş olur" dedi. 
'Özgürlük' ve 'adalet 
'sözcüklerinin 
işkencenin yeniden 
tanımlanması ve 

sterilize edilmesi 
için kullanılmakta 
olduğuna işaret 
eden Khan, ABD 
Ordusu'nun, tutuk- 
lulara kötü muame
leyi gizlemek 
amacıyla "gergin 
ortam" ve "hassas 
idare" gibi terimler 
kullandığını belirtti. 
Küba'nın 
Guantanamo 
üssünde yüzlerce 
yabancı terör 
şüphelisinin süresiz 
tutulmasını 
"günümüz gulagı" 
diye tanımlayan 
Khan, "ABD'nin, 
bazı tutukluları 
sorgulanmak üzere, 
işkence uygulaması
na yer verildiği bili
nen ülkelere gizlice 
transfer etmesini" 
eleştirdi.

KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
Rumlar'ın açtığı 
mülkiyet davaları 
konusunda devlet 
olarak gereken ted
birleri aldıklarını, 
konunun kontrolleri 
altında olduğunu, 
başarılı sonuçlar ala
caklarına inandık
larını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Talat, 
davalar sayesinde 
Rumlar'ın ayrım
cılığının da ortaya 
çıktığını, 
görüşmelerin başla
masının ise Rum 
tarafının Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel 
Sekreteri'ni tatmin 
etmesine bağlı bulun
duğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
Kıbrıs Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları 
Birliği (KTMMOB) 
yon etîCîîeriHi ksbuı 
etti. KTMMOB 
Genel Başkanı Ahmet 
Ulaş, ziyarette yaptığı 
konuşmada, ilk kez 
bir cumhur
başkanının genel 

4 M

kurullarına katıldığını 
kaydederek, Talat'a 
teşekkür etti.
Çözüm, barış ve 
demokrasi mücade
lesinin her aşamasın
da yer aldıklarını 
anlatan Ulaş, şimdi 
de 
Cumhurbaşkam'mn 
yanında olduklarını 
ve desteklerini 
sürdüreceklerini kay
detti. KTMMOB 
olarak uluslararası 
örgütlere üyelik için 
Talat'tan destek 
isteyen Ulaş, inşaat 
sektörünü ele almak 
için bir konut kurul
tayı yapacaklarını 
kaydetti.
Rumlar'ın açtığı 
kişisel davalara 
değinen Ulaş, bu 
konunun tehlikeli 
olduğunu, 
Cumhurbaşkanı 
Talat'ın konuyla ilgili

C3
düşüncelerini öğren
mek istediklerini 
belirtti. Ulaş, konuş
masının ardından 
Talat'ın birliklerine 
bağlı EMO'nun 75 
numaralı üyesi 
olduğunu kaydederek 
Cumhurbaşkanına 
bir anı plaketi sundu. 
Cumhurbaşkanı Talat 
konuşmasında, 
inşaat sektörünün 
Kıbrıs sorunuyla 
yakından ilgili 
olduğunu belirterek, 
mülkiyetin bir sorun 
olduğunu, ancak 
bunun yasal yollar
dan halledilemeye
ceğini söyledi.
Talat, bu konunun 
baskıve rahatsızlık 
yaratabileceğini, 
insanları 
sinir edebileceğini, 
ancak bu şekilde 
çözülemeyeceğini 
vurguladı.

i
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

I
S

I 
ı

t
“KALİTEDE ÖNCÜ, 

I FİYATTA ÖLÇÜ”
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w '
Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK

Rezervasyon Tel: 539 03 03

i
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel : (0.224) 363 98 72

1
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TBMM Genel 
Kurulu'nda, Adli 
Sicil Kanunu'nun 
yeni TCK'ya uyu
munu öngören yasa 
teklifi kanun- 

I (aştırıldı. Yeni 
yasaya göre, adli 
sicil bilgileri, kul
lanılış amacı belir
tilmek suretiyle ilgili 
kişiye veya vekiline, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına, kamu 
kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları
na verilebilecek. 
Yabancı devletler 
tarafından istenilen 
adli sicil bilgilerinin 
verilmesinde, 
karşılıklılık ilkesi 
gözetilecek.
Adli sicil bilgileri, 
mahalli adli 
sicillerde 
Cumhuriyet 
Başsavcılıklarınca, 
Asliye 
Mahkemelerinin 
bulunmadığı ilçel
erde kaymakamlık

Anaokullanna zam yok
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2005-2006 
eğitim-öğretim yılın
da müstakil 
anaokullanyla 
ilköğretim okulları 
bünyesinde bulunan 
ana sınıfı ücretlerine 
zam yapılmaması 
kararı aldı.
48-72 ay yaş grubu 
çocukların bakıldığı, 
okul öncesi eğitimin 
anne ve babalarca 
öneminin kavratıl- 
ması ve bu yaş 
grubu çocukların ana 
okuluna gönder
ilmesini teşvik etmek 
için, bakanlık bir dizi 
karar aldı. 2005-2006 
eğitim-öğretim yılı 
için kayıtları, 10 
Haziran 2005 tari
hinde başlayacak 
olan okul öncesi 
eğitim kuramlarında 
ikili eğitime geçilecek 
ve daha fazla 
çocuğun okul öncesi 
eğitimden fayda
landırılması 
sağlanacak. İlköğre
tim okullarının 
tümünde bulunan 
ana sınıfları ikili 
öğretime geçecek. 

la rca, merkezi adli 
sicilde ise Adalet 
Bakanlığı Adli Sicil 
ve İstatistik Genel 
Müdürlüğünce ver
ilecek. Yeni yasa, 
kesinleşmiş ceza ve 
güvenlik tedbirlerine 
mahkumiyete ilişkin 
bilgilerin otomatik 
işleme tabi bir sis
tem kullanılarak 
toplanmasına, 
sınıflandırılmasına, 
değerlendirilmesine, 
muhafaza edilme
sine ve gerektiğinde 
en seri ve sağlıklı 
biçimde ilgililere 
bildirilmesine dair 
usul ve esasları 
belirliyor.
TBMM Genel 
Kurulu'nda AK Parti

BAYRAMOĞLU’NDAN

ŞOK KAMPANYA I
LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit

Mevcut uygulamanın 
dışında, ana 
sınıflarında sabahçı 
ve öğlenci şeklinde 
ikili öğretime 
geçilmesiyle öğle 
yemeği kaldırılacak, 
bunun yerine çocuk
lara beslenme saati 
konacak. Müstakil 
ana okullarında ise 
sınıfların yarısı tekli 
eğitim (tam gün) 
olurken, diğer yarısı 
ikili eğitim şekilde 
olacak. Bakanlık, 
tamamen tekli 
eğitime geçilmemesi 
konusunda ise 
çalışan anne ve 
babaların dikkate 
alınması nedeniyle 
tekli eğitimin tama
men kaldırılmadığını 
bildirdi.Eğitimi Genel 
Müdürü Remzi İnanlı, 
gelecek yıldan 
itibaren okul öncesi 

Kastamonu 
Milletvekili Hakkı 
Köylü'nün yasa tek
lifi ele alındı. Yapılan 
görüşmeler son
rasında teklif 
yasalaştırıldı. 
Yeni yasa, kesin
leşmiş ceza ve 
güvenlik tedbirlerine 
mahkumiyete ilişkin 
bilgilerin otomatik 
işleme tabi bir sis
tem kullanılarak 
toplanmasına, 
sınıflandırılmasına, 
değerlendirilmesine, > 
muhafaza edilme
sine ve gerektiğinde 
en seri ve sağlıklı 
biçimde ilgililere 
bildirilmesine dair 
usul ve esasları 
belirliyor.

eğitim kuramlarına 
zam yapılmama 
kararıyla birlikte özel
likle "varoş" olarak 
tabir edilen gecekon
du semtlerinde 
yaşayan, maddi 
imkanı bulunmayan 
ailelerin çocukların
dan ücret alınmaya
cağını açıkladı.
İHA'ya bu konuda 
açıklamalarda bulu
nan Genel Müdür 
İnanlı, okul öncesi 
eğitimin önemine 
vurgu yaparak, bu 
okulların yaygın
laştırılmasına gayret 
ettikleri bildirdi. İnan
lı, maddi imkanı 
olmayan velilerin 
muhtarlıklardan ala
cakları "fakirlik 
ilmühaber" belge
siyle başvurmaları 
halinde ücret alın
mayacağını söyledi.

İznik Gölün'deki köpürme 
tedirgin ediyor

İznik Gölü'nün 
Orhangazi'ye bakan 
kıyılarında görülen 
köpüklenme, vatan
daşları tedirgin etti. 
Göl sularının adeta 
deterjanlı su gibi 
köpürdüğü bildirildi. 
Sahil şeridine vuran 
köpükler, gölün 
hızla kirlendiğini 
gündeme getirdi. 
Gölde önceki yıllar
da meydana gelen 
"alg" (yosun) patla
masının tekrar 
yaşanmasından 
korkuluyor.
Orhangazi Ziraat 
Odası'nda görevli 
mühendisler tarafın
dan gölden alınan 
köpükler, tahlil için 
Halk Sağlığı

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

ALETLEf^^İHAZLAR
UlMdİRÜN^

AYA VARAN TAKŞİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224|5133437

Laboratuan'na gön
derildi. Köpüklerin 
yapışkan olması, 
kimyasal bir 
sebepten ötürü 
oluştuklarını akla 
getiriyor.
İlçe Sağlık Grup 

Başkanı Ömer 
Alkan, köpüklerin 

kanalizasyon atık
ları yüzünden oluş
tuğunu 
düşündüğünü, 
ancak tahmin yürüt
menin doğru olmay
acağını söyledi. 
Köpüklerin kaynağı, 
laboratuar tahliliyle 
belli olacak.
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'AB sürecimle çok yanlış yapıldı' Kadın Sağlığı Köşesi
Op. Dr. Yaşar ALTUN Tel: 514 29 48

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Türkiye'nin AB 
üyeliği sürecinde 
çok yanlış 
yapıldığını savu
narak, "Çok büyük 
hatalar yapıldı. Ne 
teklif edilirse 'İyidir' 
anlayışıyla 'Aferin' 
alabilme uğruna işin 
özü gözden 
çıkarılmış, iş çığırın
dan çıkarılmıştır. 
Koca Türkiye, en 
haklı olduğu davada, 
en ihtiyaç duyulan 
konuda elindekini 
avcundaki israf etti. 
'Yanlıştır' diyemedi, 
sürüklendi gitti" 
dedi.
Baykal, partisinin 
grup toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin AB ile 
ilişkisi konusunda 
"Özel statü" 
kavramının ortaya 
atılmaya başlandığı
na dikkati çekti. 
Baykal, bunun 
herkes için büyük 
hayal kırıklığı yarat
tığını kaydederek, 

"Şimdi resmi ağızlar
dan değil de yavaş 
yavaş, 'Siz üyeliği 
bir kenara bırakın, 
bunun bir sürü 
güçlüğü var. Özel 
statü içinde AB ile 
ilişki kurmayı düşün
mez misiniz?' 
denilmeye başlandı" 
diye konuştu.

CHP Genel Başkanı 
Baykal, 6 Ekim'de 
AB'nin Türkiye 
raporunun açıklan
masından sonra, 
CHP'nin rapora karşı 
endişe ve tepkilerini 
anında ortaya koy
duğunu ve o tavrı 
bugüne kadar 
sürdürdüğünü 
belirterek, "AB 
konusunda gitmekte 
olduğumuz yerin 
Avrupa değil, 
Avrupa'nın kenarın
da ikinci sınıf bir yer 
olduğu ortaya çıktı" 
dedi.
Konuşmasında 
hükümetin 
özelleştirme poli
tikalarını eleştirmeyi

sürdüren Baykal, 
"Ne laf dinliyorlar, 
ne söz dinliyorlar. 
Ne gerçeklere 
saygıları var.
Stratejik kurumlara 
değer verdikleri yok, 
bildikleri yolda gidiy
orlar. ERDEMİR'i sat
acaklarmış. Serbest 
piyasa ekonomisine 
inananlar bile 
kıyamet koparıyor, 
'Yapmayın, etmeyin' 
diye. Kimseyi din
ledikleri yok" dedi.
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'nin 
aldığı kararın 
Türkiye'de herkesi 
rahatsız ettiğini 
ancak, buna 
karşın Türkiye'nin, 
"hakkını kavraya
mayan, kendine

güvenmeyen" bir 
davranış sergilediği
ni kaydeden Baykal, 
"Karar sonrasında 
hükümet ve bazı 
çevreler, daha karar 
doğru dürüst okun
madan, 'Aman 
Avrupa'yı üzmeyin, 
yeniden yargılay
alım' dediler. Hiç 
kimse AİHM'in bu 
kararına 'Ne bu' 
diyemedi. Ama ben, 
bu kürsüden söyled
im. ’AİHM, bu 
kararında PKK'ya bir 
terör örgütü ve onun 
başına da terör 
örgütünün başkanı 
diyemiyor' dedim. 
Kimseden, hükümet
ten, medyadan tepki 
gelmedi" diye 
konuştu.

Kadın ve spor
Hekimliğin kurucusu Hipokrat’ın sir sözü 

vardır; ‘Kullanılan gelişir, kullanılmayan yok 
olur’ diye.

Sanayi devriminden önce insanın genel 
üretimindeki fiziksel etkinliği yüzde yüze yakın 
iken günümüzde bu oran dörtte bire inmiştir. 
Hareketsiz modern yaşam biçimi beraberinde 
sağlık risklerini getirmiştir. Hareket azlığı 
sonucu kalp damar hastalıkları, yüksek tansiy
on, şeker hastalığı, duruş bozuklukları, şiş
manlık, stres gibi hareket azlığı hastalıkları 
ortaya çıkmıştır. Hareketsiz yaşam tarzı, yük
sek kolestrol düzeyi, yüksek tansiyon, şişman
lık, ağır sigara alışkanlığı, stresli ev ve iş 
yaşantısı kalp ve damar hastalıklarının başlıca 
nedenleridir.

Spor yaparken şu hususlara dikkat edilme
lidir;

1) Aynı yaş, aynı boy ve aynı kiloya sahip 
insanların bile kondisyon düzeyleri farklı ola
bileceğinden her şahıs kendine uygun sürede 
ve tempoda hareketler yapmalıdır.

2) Spora başlamadan önce mutlaka sağlık 
kontrolünden geçmelidir.

3) Haftanın en az üç günü, kişi
kendine uygun spor, günde birer saat olmak 
üzere düzenli olarak yapılır.

Düzenli sporun insan sağlığına ve vücuda 
katkıları söyle özetlenebilir; Kondisyonu 
artırarak günlük oksijen tüketimini ertırır ve 
neticede enerjisini spor yapmayanlara göre 
daha ekonomik biçimde sağlamasına neden 
olur. Eklemlerin ve kanların hareket kabiliyeti
ni artırır, kireçlenmeyi önler, tansiyonu 
düşürür, stresi azaltır, kiloyu düşürür, yaşam 
kalitesini arttırır.

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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Çalışma Bakanı 
| Murat Başesgioğlu, 
I "Eğer ekonomiye 
faydası olacaksa, bir 
uzlaşmayla, asgari 
ücretin bölgesel 
olması konusunda 
bizim yaklaşımımız 
müspet olur" dedi. 
Başesgioğlu, Ankara 
Sanayi Odası’nın 
(ASO) mayıs ayı 
olağan meclis 
toplantısına katıldı. 
Başesgioğlu, burada 
yaptığı konuşmada, 
kendisinden önce 
söz alan ASO 
Başkanı Zafer 
Çağlayan’ın sözler
ine ilişkin değer
lendirmelerde bulun
du.
Başesgioğlu, 
OECD’ye göre 
Türkiye’nin istihdam 
vergilerinin ağırlığı 
sırasında 30 ülke 
içinde 14’ncü 
olduğunu, işgücü 
maliyetleri açısından 
ise ilk 6 ülke içinde 
yer aldığını bildirdi. 
Sabit sermaye 
yatırımı yapabilmek 
için AB ülkelerinde 
100 birim kaynak 
gerekiyorsa, 
Türkiye’de 67 birim 
kaynak gerektiğini 
belirten 
Başesgioğlu, bu 
rakamların, 
Türkiye’de yatırım 
yapmanın daha 
avantajlı olduğunu 
gösterdiğine dikkati 
çekti. Başesgioğlu, 
bu rakamlara karşın, 
işletmelerin 
üzerindeki yüklerin 
az olduğunu da ifade 
etmek istemediğini 
söyledi.
Türkiye’nin bazı

uluslararası kuru
luşlara üye 
olduğunu anımsatan 
Başesgioğlu, bu 
çerçevede birtakım 
sözleşmelere imza 
atıldığını anlattı. 
Başesgioğlu, şöyle 
devam etti:
"Bu sebeple, ucuz 
işgücünün olduğu 
ülkelerle kendimizi 
kıyaslamamamız 
lazım. Bugün Çin’de 
yaklaşık 2 milyon 
tutuklu ve hükümlü 
çalışıyor. Türkiye’de 
böyle cebri bir 
çalıştırmanın olması 
mümkün değil. Bu 
ne Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün 
standartlarına ne de 
başka standartlara 
uygun. Hindistan’da 
bugün 397 milyon 
işgücü var, bunun 
yüzde 93’ü kayıtdışı. 
Böyle kayıtsız, kural
sız, işgücünün ucuz 
olduğu ülkelerle 
kendimizi kıyasla
mamız doğru değil. 
Bizim o şartlarda 
işçi çalıştırmamız 
mümkün değil. 
Meseleye bu açıdan 
bakılmalı."
SSK’ya, Ocak 2005 
itibarıyla yaklaşık 5 
milyon işçinin bildiri
minin yapıldığını 
bildiren
Başesgioğlu, bu işçi
lerin 586 bininin tek
stil sektöründe

çalıştığını açıkladı. 
Başesgioğlu, "Oysa 
dün, Sayın 
Başbakan ile birlikte 
tekstil sektörü 
toplantısına katıldım. 
Orada ifade edilen 
rakam 3 milyondu. 
Burada, kayıtlı ve 
kayıtdışı istihdam 
arasındaki farkı 
büyük ölçüde görüy
oruz. Ayrıca bize 
bildirimlerin yüzde 
55’ i de asgari ücret 
üzerindendir. Bu da 
kayıtdışının başka 
bir şeklidir" diye 
konuştu.
Başesgioğlu, 
hükümete geldik
lerinden bu yana, 
işletmelerin rekabet 
koşullarının iyileştir
ilmesi için yaptıkları 
çalışmaları 
anlatırken, 2003 ve 
2004 yıllarında İşsiz
lik Sigortası işveren 
kesintisini 1’er 
puan düşürerek 
uyguladıklarını ve 
bunu da kalıcı hale 
getirdiklerini anım
sattı. Asgari ücretin 
geçen yıl yüzde 34.1 
oranında artırıldığını 
belirten 
Başesgioğlu, ancak 
bu artışın yüzde 
20’sinin işverenlere 
yansıtıldığını, 
kalanının Hazine 
tarafından karşı
landığını ifade etti.

BakBi’Cafe’de

yediniz mi?
Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 

Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut)
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.

Tel. (0224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Tutum ve akşam yemeği
Aşağı yukarı bir sene evvel 

yapılan Gemlikspor kon
gresinde bugünkü başkanın 
listesinden istemeden 
seçildim.

Bir yerde memnun olmadım 
diyemem., kendi kendime. 
Eğer vazife verilirse en iyisini 
yapmaya özen gösteririm 
demiştim.

Yönetimin içinde bir tek 
uzun müddet futbol oynamış 
kişi bendim.

Vazife taksiminde idare 
heyeti diye ortada bir listinin 
kimin ne vazife alacakları belli 
değil sadece Başken, Genel 
Sekreter, ve Muhasip olarak 
çalışacak iki arkadaşa vazife 
verildi.

Nedense vazife tanzimi hep 
birden yapılır, herkes kendi 
çizgisinde yürür idi.

Spor kulübünde sadece iki 
kişiyle idare edilemez.

Neler olması gerekirdi?
1- Başkan
2- Başkan Vekili
3- Spordan sorumlu kişi
4- Spordan sorumlu genel 

kaptan
5- Lokal Amiri
6- Muhasip
7- Genel Sekreter
8- Mürakiplar gibi, 
Burada herşey başkanın 

sorumluluğunda oluşur, yapıl
ması gereken işler, alınan 
idare heyeti kararı uygulanır.

Ne varki, 10 ay gibi uzun 
bir müddet içinde toplan
mamız üç seferi geçmedi, alı
nan kararları gelip karar def
terine imzamısı attık.

Kim ne yapacak sadece 
içimizde iki arkadaş hariç 
kimse bilmiyor.

Suya sabuna dokunmadan 
maçlara gittik, geldik.

Burada gerekli olan hoca 
kadromuzda bir kişi vardı. 
Teknik Direktörlük yapan bir 
arkadaşı ararken benim 45 
senelik ve Başkanında 
arkadaşı olan Coşkun Çet- 
intaş, Yalova’dan gelip, git
mem şartı ile içimize geldi.

Kulüp Başkanı ile konuş
malarında çoşkun; ‘Ben içniz- 
den Barbaros ile çalışırı’ 
demiş.

Ben ve Coşkun hocayla 
Kulüp Başkanının karşısında 
konuşmamızda başkan; ‘Ben 
bu işi ikinize bırakıyorum’ 
dedi.

Hareketler Coşkun ve 
bendeydi. Coşkun hoca 
kendine göre bir plan yapıp, 
Yalova’dan haftada bir gün 
geleceğini idman günleri ve 
genç takım maçlarına benim 
gitmemi benden istedi.

Transferleri Coşkun hoca 
gelmeden ben bitirmeye 
çalıştım. Öncelikle Gemlik 
gençlerini tercih edip çok 
uzun zamandan beri dışarıda 
oynayan kalecimizi, 
Umurspor’dan Ufuk’u ve bir 
evvelki seneden kadro dışı 
çağrılmayan bir arkadaşı 
Zeynel’i takıma oynamasada 
alacağına inandığım takıma 
ağabeylik ve takıma idman 
verebilecek bir arkadaşı, 
Kubilay’ı takıma kattım.

Takıma içeriden, yahut 
dışarıdan iki futbolcu alacak 
olduk, birinin lisans işlemleri
ni yapmadığından olmadı.

Takım şampiyonluk veya 
ikicinlikle yola çıktı.

Sayın Coşkun Hoca bana, 
‘sen idmanlarda olacak ,ben 
ise hafta bir maçtan maça 
geleceğim’ dedi ve ben bir 
nebze kabul ettim.

Her gece soğukta idmanlar
da bulunuyordum. Hazırlık 
maçları umumiyetle gece 
olduğu için takip ediyordum. 
Aldığmız futbolcuları dene
mek, görmek için bir maçta 
doğal hakkım olan ‘yahu şunu 
şurada bir beş, on dakikada 
deneyim görelim dedimse de 
ne gezer, bugün oynatılan 
gençleri kenarda gördüm. 
Ömer Hoca’ya yahu şunu koy 
bir görelim , özel maçta takı
ma koymaya korkuyorum 
dediği kişi ve kişiler bugün 
takımı tamamlıyor.

GRUP AİLE 

ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 51306 70
GSM: (0.537) 4913130

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İLAN,
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahalle / Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü m2 imar Durumu Haz. His. Tahm. Bedeli (YTL) Geçici Bedeli (YTL) İhale Tarihi Saati

1 Orhaniye Mah. Mermerağıl Tarla 12 335 5 2.002 Plan Dışı Tam 5.100 1.020 10.06.2005 09.30

2 Osmaniye Mah. Çakaldere Zeytinlik 28 407 48 1,481,63 Plan Dışı Tam 3.200 640 10.06.2005 10.00

3 Orhaniye Mah. Manastır Arsa 6 mil 653 201 563,29 Konut Alanı Tam 40.000 8.000 10.06.2005 10.30

4 Orhaniye Mah. Mermerağıl Çalılık 14 335 248 21,781 Plan Dışı Tam 60.000 12.000 10.06.2005 11.00

5 Umurbey Bostanlık Çalılık 95 8453 1,056,38 Plan Dışı Tam 2.700 540 10.06.2005 11.30

6 Umurbey Bostanlık Çalılık 95 8454 2,528,51 Plan Dışı Tam 6.400 1.280 10.06.2005 14.00

7 Umurbey Bostanlık Çalılık 95 8455 2,528,51 Plan Dışı Tam 6.400 1.280 10.06.2005 14.30

8 Cihatlı Köyü Livadiye Çalılık 6 1556 6,538,82 Plan Dışı Tam 16.500 3.300 10.06.2005 15.00

9 Engürücük K. Bayırbahçeleri Çalılık 17 2110 4,843,49 Plan Dışı Tam 19.500 3.900 10.06.2005 15.30
10 Engürücük K. Çamlık Tarla 19 2111 720,22 Plan Dışı Tam 11.000 2.200 10.06.2005 16.00

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde taşınmaz mallar karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı 
Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetiyle ayrı ayrı satış ihaleleri yapıla
caktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit 
yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden vekalet ile (Tüzel 
kişilerden ise 2005 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulnacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale 
saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaat
larda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Hâzineye ait taşınmaz mal satışları KDV ve vergi, harçlardan muaftır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “httpZwww.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. B -2382

Muayene 
saatlerini 
başhekim 
belirleyecek 

Poliklinik muayene 
başlama ve bitiş saat
leri artık başhekim
lerin inisiyatifinde ola
cak. Başhekim 
isterse, mesai saatleri 
dışında ve tatil gün
lerinde de muayene 
ve tedavi yapılabile
cek.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar, illere gön
derdiği genelgede, 
hastanelerde hizmet 
sunumunda yeni bir 
anlayışa gidildiğini 
belirterek, çalışma 
esaslarına ilişkin yeni 
düzenlemeler 

yapıldığını 
anımsattı.Ünüvar, 
poliklinik muayene 
başlama ve bitiş saat
lerini belirleme yetk
isinin başhekimlere 
verildiğini ve polik
linik ve tedavi hizmet
lerinin mesai saatleri 
dışında tatil gün
lerinde de verilebile
ceğini belirterek, bu 
düzenlemeye uyul
masını istedi. Ünüvar, 
"Yataklı tedavi kurum- 
larının hasta yoğun
luğu nedeniyle, sağlık 
hizmetlerinin kesintiye 
uğramaması amacıyla 
farklı çalışma saatleri 

uygulamasına imkan 
verilmiştir" dedi.
HEKİM SEÇME 

ÖZGÜRLÜĞÜ 
Yataklı tedavi kurum- 
larında çalışan her 
klinisyen uzman 
hekime, poliklinik 
hizmeti verme zorun
luluğu getirildiğini 
kaydeden Ünüvar, 
"Hekim seçme uygula
ması teşvik edilmiştir" 
dedi.
"HASTA REHİN 

ALMAYIN"
Ağır ve acil müdahale 
gereken hastaların 
sosyal güvencesine 
bakılmaksızın 

muayene ve tedavi 
edilmesi gerektiğini 
anımsatan Ünüvar, 
hastanelerde hasta 
odalarının 1-2 kişilik 
yapılmasına özen gös
terilmesini istedi.
Hastaların rehin tutul

ması ya da rehin 
kalmasının kesin 
olarak yasaklandığını 
vurgulayan Ünüvar, 
hastanın tüm bakımın
dan hemşirelerin 
sorumlu tutulduğunu 
kaydetti.
DOKTORA SUÇLUYU 
BİLDİRME 
ZORUNLULUĞU 
Ünüvar, genelgede, 

hastanede tedavi 
edilen vakalarda bir 
suçun işlendiğine dair 
bir belirtiyle karşılaşıl
ması durumunda 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı veya 
polise haber ver
ilmesinin zorunluluk 
olduğunu bildirdi. 
Ünüvar, hastanelerin 
poliklinik, servis, lab- 
oratuvar, ameliy
athane, mutfak, . 
çamaşırhane, bahçe 
gibi hizmet birim
lerinin temizliklerinin 
hizmet alımı yoluyla 
yapılabileceğini 
kaydetti.

(23)

Yazan : Zebercet COŞKUN

Hey gidi kötü Aram! Yine mi çöllere 
düşmek istiyor? Unuttun mu Haleb’in 
sıcağını, yılanının, çıyanını? Olur, otur
duğun yerde!... Basma kimsenin kuyruğu
na!.... Ne varmış sürdürecek... Yanan yan
mış, giden gitmiş.... Sen şimdiye bak!... Sen 
şimdiden sonraya bak!... Var mı bir 
ilişenin? Olan olmuş... Giden gitmiş,... Yine 
bir iş getirecekler bu milletin başan... Yine 
çöllere szürdürecekler yerlerinde duruna- 
mayıp... Otur oturduğun yerde ve Tanrına 
şükret!... Evimiş yaparsın bir yıla varmaz, 
mal imiş edinirsin... Gül bahçelerin, bağın, 
üzümün sağ olsun!. Ne olmuş? Ermeni’si 
Türk’ü mü varmış bu işin? Hep insanız... 
Aynı hamurdan, aynı çamurdan!...”

MÜRSEL EFENDİ’yle Mihran Katayan 
yatsıdan sonra çıktılar evden. Mürsel efen
dinin koltuğu altında bin bohça var. Yine 
soluğu tıkanıyor Mürsel efendinin. Aylar var 
ki, çekiyor bu derdi. İllet geldi oturdu bir 
kez bedenine, kolayına gitmez.. Cami önün
den geçtiler. Oralar ıssız, sessiz, fakat 
sokaklar şenlikli. Şarkı sesleri geliyor 
aşağılardan. Kapı önlerinde Ermeni kadın
lar var, çocukları ara. Akşam sohbeti ediy

orlar.
- Yapar mı ola?
Mihran Katayan ses etmedi...

Düşünüyor... Hem de kara kara... Arşalos 
hanımkinden başka değil düşündükleri.. 
“Yavaş yavaş olur bu işler... Milleti 
incitmeden... Sataşan mı oldu sana? Bir 
davamız var, biliyoruz, anladık, ben
imsedik... Ama bunlar büyük işler... Şu 
kafesin ardında, sus, pus bekleyen kadının 
suçu ne burda? Oğlunu al, kapat karakol
lara”

Bostanlık çayı boyunca yürüyorlar. Su 
gümbürdemiyor artık, şırıldıyor. Uzaktan 
uzağa kurbağa sesleri geliyor..

- Az dinlenelim, Mürsel! Sen soluk 
soluğa kaldın!

- Yok bir şeyim... Bir an önce varmalı!
- Zahiti salıvermişler!
- Biliyorum! Ondan umutlandık biz de... 

Zahitli salıverdilerse Süleyman’ın, İsmail’in 
suçu ne?

- Hacı Ağazade Aram’ı görmüş daha 
karakolun kapısında!

- Biz de kumandanı görek bir!
Yukarı mahalleye geldiler, protestan 

mektebinin hemen yanındaki üç katlı bir 
evin önünde durdular. Pencedrelerde ışıklar 
var sarı, kızıl, mavi... Sokak kapısına üç 
dört ayak merdivenle çıkılıyor. Mihran 
Katayan merdivenleri çıktı, Mürsel efendi 
koltuğunda bohçayla sokağın ortasında 
bekliyor. “Tak, tak, tak” Pencerelerden 

başlar uzanıyor. Fısıltılar, konşmalar “Tak, 
tak, tak!- ”

- Kim o?
- Hacı Tartatyan efendi evde mi?
- Benim... Kimsin?

- Mihran!
Mihran’la Mürsel efendi bir süre bekledil

er. Mürsel efehndi üç ayak merdiveni çıktı. 
Soluğu hışıldıyor. Kapı gıcırdadı, elinde bir 
idare lambası Hacı Tartatyan göründü.

- Hayrola?
- Mürsel de vari... Bir ricamız olacak?
- Hayrola? Gelin içeri!
- İÇeri girmeyelim. İşimiz acele ve de 

nazik.. Şey.. Biliyorsunuz. İsmail’i karakola 
aldılar bugün ikindi üstü.. Bir de 
Süleyman... Vehbi efendinin Süleyman.. 
Bilirsin! Düğünü vardı bugün.. Gelin ortada 
kaldı.. Bir suçlar da yok!

- Silah bulmuşlar!
- O bahanesi!... Oğlan gezici başkatip... 

Elbet tabancası olacak... Dağlarda, bayırlar
da tabancasız dolanılır mı? O bahanesi...

- Olabilir!... Bana ne diyeceksiniz siz?
- Diyeceğimiz!... sen kumandanı yakın

dan tanırsın!... Hani beraber gitsek kapısı
na? Rica etsek? Bu çocuklar zararsız 
insanlar! Hele Süleyman. Saçı telli gelin 
görümünün evinde kaldı. Usul usul 
konuşuyorlar. Kulak kulağa.. Pencerelerden 
uzanan başlar var, içerde merdiven başında 
kıpırdayan gölgeler var.. Hiç biri bir şey 
işitemiyor...
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Mit, fe Mama saırcş açlı
Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye'de yüzde 
85'î aşan diş çürük
leri ve diş eti 
hastalıklarını önle
mek için harekete 
geçti. Hastalığın 
tüm toplumu tehdit 
eder duruma 
gelmesi üzerine, 
diş sağlığı konusu 
1. derece öncelikli 
eylem planına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Sağlık 
Bakanlığı 
Türkiye'de birey
lerinin doğumdan 
itibaren düzenli diş 
hekimi kontrolü ve 
eğitimi yoluyla ağız 
ve diş sağlığı bilgi
lerinin artırmak, 
doğru tutum ve 
alışkanlıkları oluş
turmak ayrıca 
koruyucu dış 
hekimliği uygula

SİNEMASPNDA° ŞİNIDİMAHKUM ’MAVİ YALANLAR 
BU HAFTA Rez. Tel: 5136406

, ATLAS 0 ŞİMDİ MAHKUM-KARANLIK SIRLAR
SİNEMASI’NDA n , . clonQ

BU HAFTA Rez- Tel: 512 03 46

malarıyla hastalık
ların yaygınlığının 
azaltılmasını hede
fliyor. akanlık bu 
amaçla,Türkiye 
genelinde eğitici, 
koruyucu ve tedavi 
edici uygulamaları 
kapsayan "Ağız ve 
Diş Sağlığı 
Programı" hazır
ladı. Program, "Aile 
Hekimliği Pilot 
Uygulaması 
Hakkında Kanun" 
uyarınca Sağlık 
Bakanlığı'nca tespit 
edilecek illerde 
pilot uygulaması 
yapılacak. Bunun 

yanı sıra varolan 
sorunların gider
ilmesi ve tedavi 
ihtiyaçlarının 
karşılanması 
amacıyla Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan Diş 
Hastaneleri, Ağız 
ve Diş Sağlığı 
Merkezleri ile Diş 
Tedavi ve Protez 
Merkezleri açıl
masına hız verildi. 
Geçtiğimiz yıl 5 
yeni Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi ile 
ünite kapasiteleri 
artırılan 3 Ağız ve 
Diş Sağlığı

Merkezi'yle birlikte 
toplam ünite sayısı 
435'ten 585'e 
çıkarıldı. Yine 
geçtiğimiz yıl 1219 
sayılı Kanuna 5181 
sayılı Kanuna ekle
nen Geçici 4. 
madde uyarınca 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan "Diş 
Protezciliği" dalın
da ustalık belgesi 
alan kişilere, Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan, "Diş Protez 
Teknisyenliği 
Meslek Belgesi" 
verildi.Bu arada 
5181 sayılı Kanun 
ile Değişik 41. 
madde ve yine bu 
kanunla 1219 
sayılı Kanuna ek 7. 
madde ile sahte 
dişçilere uygulanan 
cezai müeyyideler 
artırıldı.
Öte yandan, 81 İl 
Sağlık Müdürlüğü 
bünyesindeki Ağız 
ve Diş Sağlığı Şube 
Müdürlükleri'nin 
yaptıkları topluma 
yönelik ağız diş 
sağlığı eğitim 
faaliyetleri Türkiye 
geneline yaygın
laştırıldığı 
belirtildi.

Akdeniz ateşi 
hastalığına dikkat
Kahramanmaraş İl 
Sağlık Müdürü 
Sıtkı Güvenç, 
Akdeniz 
Bölgesi'nde 
görülen Akdeniz 
ateşi hastalığına 
karşı vatandaşları 
uyardı.Güvenç, 
yaptığı açıklama
da, Akdeniz ateşi 
hastalığının 
genetik bir 
hastalık olduğunu 
belirterek, "Bu 
hastalık isminden 
de anlaşılabileceği 
gibi Akdeniz 
Bölgesi'nde 
yaşayan insanlar
da görülen bir 
hastalıktır. Daha 
çok Türk ve Arap 
kökenlilerde 
görülen aıTesel' 
Akdeniz ateşi 
hastalığının 
genetik yatkınlığı 
bulunur. Ateş, 
karın ağrısı, göğüs 
ve eklem ağrıları 
görülür. Ataklar 
24-48 saat sürer. 
Hastalıkta görülen 

belirtiler, atakların 
olduğu 
dönemlerde 
görülür. Normal 
zamanda sağlıklı 
insanlardan fark
sızdırlar. Bebekte 
Akdeniz ateşinin 
görülebilmesi için 
anne ve babanın 
taşıyıcı olması 
gerekir" dedi.Bu 
hastalığının kalıt
sal bir hastalık 
olduğunu vurgu
layan Güvenç, 
1997 yılında bu 
hastalığa yol açan 
genin bulun
duğunu belirtti. 
Güvenç, hastalıkla 
ilgili şunları kay- 
detti:"Hastanın 
ataklar esnasında 
ve atak dışı 
zamanlarda 
muayene edilmesi 
ve bazı laboratu- 
var incelemeleri ile 
tanı genetik 
inceleme olmadan 

da kolaylıkla 
konur.

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 03
Statyum 514 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 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 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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gitim-Sen’in kapatılma karan bozuldu
Tüzüğünde ana dilde 
eğitimi savunduğu 
gerekçesiyle kapatıl
ması istenen Eğitim- 
Sen'le ilgili, Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu 
kararını açıkladı. 
Kurul, oybirliğiyle 
Yerel Mahkeme'nin 
verdiği Eğitim-Sen'in 
kapatılmaması 
yönündeki kararı 
bozdu. Bundan son
raki süreçte Yerel 
Mahkeme'nin, 
Kurul'un verdiği 
karar bağlayıcı 
olduğundan, Eğitim- 
Sen'le ilgili kapatma 
kararı vermesi 
gerekiyor.
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, dün 
sabah saat 09.00'da, 
Yargıtay 
Başkanvekili 
Mehmet Handan 
Surlu başkanlığında 
toplandı. Toplantıda 
Kurul, Eğitim-Sen'in 

kapatılması yönünde 
Yerel Mahkeme'nin 
verdiği kararı esas
tan bozdu. Toplantı 
sonrası Kurul'dan 
yapılan yazılı açıkla
mada, "25 Mayıs 
2005 günlü Hukuk 
Genel Kurulu'nda 
yapılan görüşme 
sonucunda, Eğitim
sen Sendikası ile 
ilgili direnme 
kararının oy bir
liğiyle bozulmasına 
karar verilmiştir" 
denildi.
Genelkurmay 
Başkanlığının talebi 
ve Ankara Valiliği'nin 
suç duyurusu üzer
ine açılan davada, 
Ankara 2. İş 
Mahkemesi, Avrupa 
İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ne 
(AİHS) göre 
sendikanın kapatıl
mayacağına karar 
vermişti. Yargıtay 9.

«W

Hukuk Dairesi ise 
AİHM'e göre dernek 
kurma özgürlüğünün 
ulusal güvenlik, 
toprak bütünlüğü 
veya kamu düzeni 
sağlanması amacıyla 
sınırlandırılabileceği
ni ve mevzuata göre 
Türk vatandaşlarına 
Türkçe'den başka bir 
dilin ana dil olarak 
okutulamayacağını 
gerekçe göstererek, 
Yerel Mahkeme'nin 
kararını oybirliğiyle 
bozmuş ve 
sendikanın kapatıl
masını istemişti. 
Yerel Mahkeme'de 2. 
defa görülen davada, 

Ankara 2. İş 
Mahkemesi verdiği 
kararda direnince 
dava Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu'na 
gönderildi.
Bugün toplanan 
Kurul ise Yerel 
Mahkeme'nin diren
me kararını oybir
liğiyle bozdu.
Bundan sonraki 
süreçte mahke
menin, Yargıtay 
Hukuk Genel 
Kurulu'nun verdiği 
karar doğrultusunda, 
Eğitim-Sen'in kap
atılması yönünde 
karar vermesi 
gerekiyor.

Ertelenen konferansa tepki

Yükseköğretim 
Kurulu 
Başkanhğı'nın 
(YÖK), ertelenen 
"İmparatorluğun 
Çöküş Döneminde 
OsmanlI Ermenileri: 
Bilimsel Sorumluluk 
ve Demokrasi 
Sorunları" konulu 
toplantıyla ilgili 
açıklamasında, 
"Böylesi oluşum
ların üniversite 
ortamlarında yer 
bulması Türk yük
seköğretimi adına 
bir talihsizlik olarak 
değerlendirilmiştir" 
denildi.YÖK'ten 
yapılan yazılı açıkla

mada, üniver
sitelerin temel işlev
lerinden birinin, 
araştırmalar sonun
da elde edilen bilgi
lerin yaygınlaştırıl
ması olduğu ifade 
edildi.Yaygınlaştırm 
a işleminin her türlü 
bilimsel yayın, kon
ferans ve toplantı 
gibi etkinliklerle 
gerçekleştirilebile
ceğine değinilen 
açıklamada, bilimin 
gereği olarak bu 
süreçte her türlü 
düşünce ve 
görüşün yer bulmuş 
olmasının bek
lendiği kaydedildi.

g^SARDHAlUAR^TOPLU
"TÜKETİM

Miti lifli Mı Gemlik Şuta 
Mıjıs ■ lirlhiıit ıjıhjtı

SİZİN İÇİN SÜRCKÜ 
ÖZ€L FİVATLRR

Marketler 
«=> Bakkallar 
«=> Büfeler 
■=> K.Yemişçiler 
•=> Kantinler

Restaurantlar 
«=> Kafeteryalar 
•=> Oteller 
«=> Pastaneler 
«=> Kahvehaneler 
«=> Pazarcı Esnafı

Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı Açmaktaki 
Gayemiz, 17 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

Siz Değerli Müşterilerimize Daba Ucuz ve Kaliteli Ürünler Sunarak 
Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır.

Bu Düşünceyle Müessesemizi Hizmete Açıyoruz.

Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00



TÜYAD Bursa Şubesinir^düzenîediği Olgunlar Turnuvasına katılacak takım belli oldu.

lOlgunlarTurnuva'sınaeskibaşkanlardandestek
Türkiye Futbol Federasyonu Antrenörler Derneği Bursa Şubesinin düzenlediği Olgunlar Turnuvasına katılacak takım belli oldu.
Gemlikspor'un efsane başkanlarından Faruk Güzel ve Melih Kazanç'ın destek verdiği takımda, Umurbey Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Güler'de forma giyecek. . Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfezf.,- -—- ———

Demirel’den yerel 
basına destek

TARAFSIZ
27 Mayıs 2005 Cuma korfezgeı

İ GAZETE
lik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel bu kez yerel 
basının resmi ilan sorununu TBMM 
taşıdı. Demirel, verdiği soru öner
gesinde, bu yıl resmi ilan fiyatlarına 
neden zam yapılmadığını sordu. Ha. 5’de

Haydariye Köyü Girişinde bulunan Piknik alanına mini saha yapılıyor

Dedelek Gemlik’in pibilt bölgesi oluyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Alternatif piknik alanı
Dedelek Korusu

Yazılanında genellikle yerel konulara değiniyorum.
Haber Müdürümün getirdiği haberler mutfağından 

seçtiğim bir konu hakkında görüşlerimi yazıyorum.
Yerel gazetelerin bence yerel konulan işlemesi 

önemli..
Gemlik Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri 

olmasına karşın, yetirince bu güzelliğinden halkı 
yararlanamıyor.

Kordonlarında gezi yapmanın dışında, bir de çay 
bahçelerinde televizyon ve çığırtkan müzik eşliğinde 
sözde oturulup dinleniliyor.

Oysa, hemen yanı başımızda olan denizimiziden hiç 
yararlanamıyoruz.

Nedeni kirlilik ve tesis olmaması..
Hiçbir yerel yönetim bu konuyu ele almadı.
0 nedenle, çocukluğumuzun deniz kenarlarınım 

özlüyorum..
Kayıkhanesini özlüyorum...
Manastır sahilini özlüyorum...
Çevremizde ailemizle gidip piknik yapabileceğimiz 

bir yer olmayışı insanları uzaklara götürüyor..
Neyse ki buna bir çare bulunuyor.
Haydariye Köyü’nün Tavşantepe mevkiinin

karşısındaki koruluğun adı Dedelek..
Ben “Dedelik” bilirdim..
Dört yıl Haydariye Köyünde öğretmenlik yaptım. 

Emeğim geçti çocuklarına..
Muhtar Halil İbrahim Pak ve Enver Şahin’i kutluyo

rum.
Bu alanı düzenleyip Gemlik ve çevre halkına 

kazandıracakları için.
Futbol sahası yetmez. Oraya ağaçtan masalar yap

tırmalı, et mangal yapılacak yerler oluşturulmalı, su 
getirilmeli. Bunlar kısa zamanda yapılabilir. Haydi,

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ve Haydariye Köyü muhtarı Halil İbrahim Pak, 
Haydariye Köyünün ortak malı olan Dedelek Korusu’nun Gemlik’in piknik alanı olması 
için çalışmalara hız verdiler. Yol genişletme çalışmaları devam eden Haydariye Köyüne 
giden Enver Şahin, Dedelek Mevkiine gelen kalabalık kitlerinin hem piknik yapacağını, 
hem de yapılacak mini futbol sahasında top oynayabileceğini söyledi.
Gemlikliler ile çevreden 
gelenlere doğa içinde bir 
piknik alanı yapmak için 
başlatılan çalışmalar 
sürüyor. Haydariye 
Köyünün girişindeki 
“Dedelek” korusunun bu 
konuda uygun yer 
olduğunu söyleyen Ak 
Parti İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Köy Muhtarı Halil 
İbrahim Pak ile el ele 
verdiler.
Koruluğa bir de mini fut
bol sahası yapılması 
kararlaştırıldı.
Dedelek Korusu’nda 
binlerce kişi piknik 
yapabilecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Haydariye Köyü yol genişletme çalışmalarını yerinde iniceleyen Ak Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, Dedelek Korusunu da gezdi. Şahin, Dedelek’in, 
Gemliklilerin piknik yapabilecekleri güzel bir yer olduğunu söyledi.

Belediyede toplu sözleşme görüşmeleri yeniden başlıyor
Gemlik Belediyesi ile Disk’e bağlı Genel İş 
Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme 
görüşmelerinde grev ve lokavt kararı alın
masından sonra, pazartesi günü yeniden 
biraraya gelinmesi kararlaştırıldı. Haberi 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


27 Mayıs 2005 Cuma (3533
■■HoUNLUK SİYASİ GAZHTI ■■■

Sayfa 2

Devletin malı deniz, yemeyen domuz....
Türk insanı hangi geçmişten , hangi gelenekten , siyasi 

görüşten ve hatta hangi dini inanıştan gelirse gelsin 
,devleti soyma işini sever.

Devletten fazladan alacağı her lira onu keyiflendirir.
Türk milletine göre zaman zaman dayağını yediği 

devlet adı üsttünde ( Devlet baba ) bir baba olarak kendi
sine bakmak zorundadır.

Türk insanı devletin asli görevinin milletine aş - iş bul
masıdır der.

Devlet illa ki Türk insanının karnını doyurmak zorun
dadır.

Onun içindir ki 35 yaşında genç emekli olanlar Tüpraşta 
piyasa koşulları üzerinden maaş alanlar, ekonomik ömrünü 
çoktan yitirmiş SEKA 'da direnenler, haksız yeşil kart alan
lar, kocasından boşanmış gibi görünüp devletten koca - 
baba maaşı alanlar, devlette bir işe yaramasalar dahi 
devletin kendilerine bakmak zorunda olduğunu 
düşünürler.

Devlet Zorunlu Deprem sigortası çıkarır .milletin zorunlu 
olmasına rağmen % 17 si bu sigortaya girer ( nasıl zorunlu 
bu anlayamadım.) sonra da bir deprem de prim öde
meyenler devletin onlara da ev -aş versin diye bas bas 
bağırırlar.

Uyduruk bahanelerle devlete " Bana ne, bana ne, sen 
bana bakmak zorundasın " diyerek kafa tutarlar.

Çok zaman bu kafa tutma işe yarar, ve devlet sonunda " 
SEKA 'da olduğu gibi" SEKA 'yi belediyeye devreder.

Bana IMF engel oluyor, al biraz da bu boş işçilere sen 
bak" diye İzmit Belediyesine devreder.

Vatandaş devletin sırtından geçinmesi, kafi değilmiş 
gibi fırsatını bulduğu hemen her ortamda devletini 
sövüşler.

Elektrikten çalar, sudan çalar, araziden, yapı izninden 
çalar.

Kısaca gücü yettiği her alanda çalar.
Sonra da bununla övünür. Zekasının pırıltısını -cinliğini 

göstermek için devleti soyma üzerine hikayeler anlatır.
Necip Türk milleti devleti soyarken biri birini soy

duğunu "Aslında kendini soyduğunu " hiç bilmez. Bilse 
de iplemez...

Millet devleti; ancak yakalanınca vergi ödenen - para 
basan, aş - iş veren Noel baba zanneder.

Herkesin devleti soyduğu ortamda büyüklerde tabidir ki 
büyük çalar.

Türkiye 'de iktidarlar el değiştirse de değişmeyen bir 
üçgen vardır. İş adamı - Siyasetçi - Bürokrat.

Bu üçlü Türkiye de yeni bir ekonomi türü yaratmıştır. 
Hortum ekonomisi..
İş adamı ile Siyasetçi gizli olarak buluşurlar,Bürokrat da 

kapıda rkete durur.
3u güne kadar değişen hükümetler belki çok şeyler 

değiştirdiler.
Ama değişmeyen tek düzen bu soygun düzenidir.
Her parti kendi yandaşını besledi. ANAP -DYP - MHP- 

Refah hep ama hep soyma gayreti içinde oldular.ve yok 
oldular.

Şimdi sıra AK Parti 'de.
" Hep bana Rabbena " zihniyeti altında göreceksiniz 

bunlarda bir zaman sonra kaybolacak.
A . a.a Özcan Vural yazdıydı diyeceksiniz...!

Kermeste ne 
ararsan var

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik İmam 
Hatip Lisesi Okul 
Aile Birliğinin 
düzenlediği yıl 
sonu kermesinde 
izdiham yaşandı, 
gıda, giyim ve el 
becerilerinin 
satışa sunulduğu 
kermesin açılışını 
Kaymakam Adayı 
Recai Karal ile

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
yaptı.
Belediye Sergi 
salonunda yapılan 
kermeste okul aile 
birliği üyelerinin 
evlerinde yaptık
ları gıda ürünleri 
ve toplanan giysi
lerin yanı sıra 
öğrencilerin el 
emeği göz nuru

işlemeli becerileri 
okul ihtiyaçlarını 
karşılamak 
amacıyla satışa 
sunuldu.
Kadınların büyük 
ilgi gösterdiği 
İmam Hatip Lisesi 
Kermesinde izdi
ham yaşanırken 
midesini seven
lere yoğurtlu 
mantı ikram edildi.

Kalkan CLcıp» Patawa 
T atıJL Köyü’oöe

19 Haziran - 4 Temmuz arası 
KİRALIK DEVRE MÜLK «

O ■ şgt. m «s» K i m i Özrcar» 
Ev nroi= s-13 -ı o oo 

0-536 817 05 >| j
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Haydariye Köyü Girişinde bulunan Piknik alanına mini saha yapılıyor

Dedelek Gemi’io piknik bölgesi oluyor
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin ve Haydariye Köyü muhtarı Halil İbrahim Pak, Haydariye Köyünün ortak 
malı olan Dedelek Korusu’nun Gemlik’in piknik alanı olması için çalışmalara hız verdiler. Yol genişletme çalış
maları devam eden Haydariye Köyüne giden Enver Şahin, Dedelek Mevkiine gelen kalabalık kitlelerin hem
piknik yapacağını, hem de yapılacak mini futbol sahasında top oynayabileceğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizin dağ 
köylerinden olan 
Haydariye'nin 
ünlü Dedelek 
Piknik alanına fut
bol oynamak için 
minyatür saha 
yapılıyor.
Nüfusu 70 bini 
aşan bir ilçe ko 
numundaki 
Gemlik'te kala
balık kafilelerin 
piknik yapabile
cek bir alanın 
olmayışı 
nedeniyle, çevre 
ilçelere bağlı köy
lerin piknik yer
lerine giden 
halkın şikayetleri 
ni değerlendiren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil 
İbrahim Pak, köy 
arazisi içinde bulu
nan Dedelek Piknik

Enver Şahin Haydariye Köyü Muhtarıyla Dedelek’te yapılacak 
mini futbol sahasına hemen başlanacağını söyledi.

' ' •>**■ i****-**•'3

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Haydariye Köyü muhtarı Halil İbrahim Pak ve Belediye yerinde köy 
meclis üyesi Av. Refik Yılmaz Dedelek mevkiinde iinceleme yaptılar. Şahin, Dedelek piknik gençlerine
alanının Gemlikliler için altarnatif bir dinlenme merkezi olacağını söyledi.

alanına minyatür 
saha yapmak için 

gerekli çalışmaları 
tamamladılar.

Yaz aylarında özel
likle izcilerin 
büyük ilgi göster
diği Haydariye 
Köyü girişindeki 
Dedelek piknik 
alanına yapılacak 
minyatür saha için 
incelemede bulu
nan Enver Şahin 
ve Belediye Meclis 
Üyesi Refik Yılmaz, 
köy muhtarı Halil 
İbrahim Pak ile bir
likte yol çalış
ması yapan teknik 
elemanlara araziyi 
göstererek nelerin 
yapılması gerek
tiğini anlattılar.
Şimdiye kadar kim
senin el atmadığı 
piknik alanı yarat
mak projesinin 
başka ilçelerde 
çözüme kavuştu-

rulduğuna dikkat 
çeken İlçe Başkanı
Enver Şahin, 
"Halkımızdan 

Mertçe
Sinan 
MERTOĞLU

Siyasetin Ticareti
Başbakan tazminat davalarından 111.5 milyar kazanmış..
Açtığı 57 davanın 31.'inden kazandığı bu..
Daha 26 dava devam ediyor...
Ne yapacak ticareti...
Ticarette riziko var.
Siyasetin ticareti...
Oh!.. gelsin paralar... •'

gelen istekleri 
değerlendirerek bu 
güzel yeri 
halkımıza piknik 
alanı olarak 
kazandırmak istiy
oruz.
Buraya gelen 
halkımız piknik 
yaparken top 
oynamak ihti 
yacını da gidere
cekler" dedi. 
Köy yolu çalış
malarının bitiminde 
başlanılacak olan 
minyatür saha'nın 
piknik alanına rağ
bet cıetireceöini 
söyleyen hay
dariye Köyü 
Muhtarı Halil 
İbrahim Pak, köy 
arazisinde olan 
büyük futbol 
sahası için ayrılan 

kazandırmak için 
çahş-

malaryapıldığını
söyledi.
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TÜYAD Bursa Şubesinin düzenlediği Olgunlar Turnuvasına katılacak takım belli oldu.

unlar Turnuva’sına saki baştanlardan dastai
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
TÜYAD (Türkiye 
Futbol 
Federasyonu 
Antrenörler 
Derneği) Bursa 
Şubesinin düzen
lediği Olgunlar 
Turnuvasına 
katılacak takım 
belli oldu. 
Gemlikspor'un 
efsane başkan- 
larından Faruk 
Güzel ve Melih 
Kazanç'ın destek 
verdiği takımda 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'de forma 
giyecek.
Geçtiğimiz hafta 
sonu Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan 
tarafından açılan 
Merinos stadında 

oynanacak turnu
vaya 3 grupta 18 
takım katılıyor. 
Gemlik ve 
Umurbey'de fut
bol oynamış eski 
topçuların bir 
araya geldiği 
takımda Fatih 
Mehmet Güler'in 
yanı sıra Olay 
Gazetesi köşe 
yazarı Yusuf 
Kayışoğlu, 
Bursa Hakimiyet 
Köşe Yazarı Okan 
Tuna, 
Selahattin Üzger, 
Mehmet Ali 
Zadeoğlu, 
Cem Güler, 
Cevat Altan, 
Ahmet Ünlü, 
Turgut Akcan, 
Adnan Dumanlı, 
Veysel Aydın, 
Emin Doğru, 
Bilal Yiğit, 
Durmuş Yiğit,

Kemal Dikici, 
Şaban Dil, 
Canip Akıt, 
Halit Günay gibi 
eski futbolcular 
yer alıyor. 
Turnuvaya 
davet edildikleri 

için mutlu olduk
larını belirten 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 
dün Dilek çay 
bahçesinde

Faruk Güzel ve 
melih Kazanç'ın 
da destekleriyle 
birlik ve beraber
lik çerçevesinde 
bir araya geldik
lerini belirterek 
"Eski topçu 

arkadaşlarımızla 
katılacağımız tur
nuvada Gemlik'in 
sesini duyurmaya 
çahşacağız.İnşal- 
lah Turnuvada 
iyi bir derece 
alırız" dedi.

AK Parti’li kadınlar
Konya’ya gezi düzenledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AK Parti Gemlik 
Kadın Kolları 
Başkanlığı, 
Konya'ya gezi 
düzenledi.
Yurdun çeşitli 
yerlerine düzen
ledikleri geziler 
ile bayanlara 
seyahat etme 
olanağı tanıyan 
AK Parti Kadın 
Kolları, 3 Haziran 
Cuma günü 
akşamı saat 24.00 
de Konya'ya 
geziye gidiyor.

Konya'ya gidiş 
üzerinde bulunan 
Akşehir'de 
Nasrettin 
Hoca'nın 
türbesinin 
ziyaretiyle 
başlayacak gezi 
daha sonra 
Konya'da süre
cek.
AK Parti İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanı Emine 
Yalçın, düzen
ledikleri geziye 
halkımızın davetli 
olduğunu söyle
di, Yalçın, verdiği

bilgide Şems-i 
Tebriz-i, 
Hz.Mevlana 
Camii, Mevlana 
Müzesi, Meram 
Bağları Tavus 
Baba Türbesi ile

Konya'nın 
meşhur 
Alaaddin Camii 
ve Tepesi gezile
cek yerler arasın
da olduğunu 
söyledi.

r BURSA HAKİMİYET
| VE KENT I 

GAZETELERİNE
I İLAN ve REKLAM ALINIR I
i KÖRFEZ REKLAM ı

TEL: (0.224) 513 96 83

s/vrı
- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83 ■
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Belediye de toplu 
sözleşme görüşmeleri 

yeniden başlıyor
Demirci'den yerel 

basına destek

Gemlik Belediyesi 
ile DİSK'e bağlı 
Genel-İş sendikası 
arasında 122 işçiyi 
kapsayan Topu 
Sözleşme 
görüşmelerinde 
anlaşma sağlana
mazken, taraflar 
Pazartesi günü 
tekrar bir araya 
gelecekler.
1 Ocak 2005'ten 
itibaren yürürlüğe 
girecek olan Toplu 
Sözleşme'de 
taraflar yasa gereği 
aldıkları grev ve 
lokavt kararlarını 

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 

✓ İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi

. TMC sintine pompası
* nıliğtrmılıtııM

Erkan ŞEMEM 
ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

birbirlerini tebliğ 
ederek belediye'nin 
girişine asmışlardı. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde yapılan ilk 
toplantının ardın
dan dün İkincisi 
yapılan oturumda 
taraflar ücretlerde 
anlaşma sağlaya
madılar.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Genel-İş Sendikası 
Başkanı Cengiz 
Durmuş ve İşyeri 
temsilcilerinin 
katıldığı dünkü otu
rumda sendikanın 

istediği altı aylık 
yüzde 10+10 ücret 
zammına Belediye 
Başkanı Turgut'un 
yüzde 5+5 verme
siyle tarafların 
anlaşamadıkları 
öğrenildi.
Anlaşma sağlana- 
mamasına rağmen 
tarafların sözleşme 
görüşmelerine 
sıcak baktıkları 
belirtilirken 
Pazartesi günü 
yapılacak oturumda 
Belediye çalışanı 
adına müjdeli haber 
çıkması bekleniyor.

Cumhriyet Halk Partisi Bursa Milletvekil Kemal 
Demirel, bu kez de yerel basın için Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan’a soru önergesi verdi. Demirel, 
bu yıl neden resmi ilan fiyatlarının artırılmadığını 
sorarken, 2005 yılındaki artışın ne kadar 
olduğunu da sordu. Demirel, Unakıtan’a "artışta
ki kriteriniz nedir?” dedi.

Cumhuriyet Halk 
partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, yerel 
gazetelerin en 
önemli gelir kay
naklarından olan 
resmi ilanlar 
konusunda Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan’a soru 
önergesi verdi. 
Ayakta kalmak için 
mücadele veren 
yerel gazetelerin bu 
yöndeki yayınlar
dan sağladıkları 
kazançların her 
geçen gün 
azaldığını belirten 
Kemal Demirel, 
"Yerel gazetelerin 
ayakta kalmak için 
verdiği bu 
mücadeleye devlet 
eliyle destek ver
ilmesi gerekmekte
dir" dedi.
Her yıl resmi ilan 

ücretlerinin belir
lenip yürürlüğe 
konulurken, bu yıl 
ücretlerin belirlen
mediği ve belirlen
mesinin geciktir
ilmesi nedeniyle, 
yerel gazetelerin 
mağdur olduğu 
yönünde şikayet
lerin olduğunu 
söyleyen Demirel, 
"Özgür basının 
devamlılığı açısın
dan, yerel 
gazetelerin en 
önemli mali kay
nağı olan bu konu 
gözden kaçırılma
malı ve günün 
koşullarına göre 
acilen yeniden 
düzenlenmeli ve 
uygulamaya konul
malıdır." Dedi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Maliye 
Bakanı Kemal

Unakıtan’a cevap
landırması için 
verdiği önergede 
şu sorular yer alıy
or: "Resmi kurum 
ilanlarının yerel 
gazetelerde yayın
lanma ücretleri 
nasıl ve ne kadar 
süre için belirlen
mektedir?
Geçtiğimiz iki yıllık 
süre içerisinde, 
resmi ilanların 
yayınlanması için 
belirlenen ücret ne 
kadardır?
Bu yıl için belir
lenen ücret ne 
kadardır?
Bu yıl için belir
lenen ücret ne 
zaman yürürlüğe 
girecektir?
Bu ücretlerdeki 
artışın belirlen
mesindeki kriterler 
nelerdir?"
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Vlısır halkı yeni 
anayasaya evet dedi

Almanva'dalûrkivekavgas
Mısır'da, cumhur
başkanlığı seçi
minde birden fazla 
adayın yarışabilme
sine olanak tanıyan 
anayasa değişikliği 
için yapılan referan
dumda, seçmenlerin 
yüzde 83'ü "Evet" 
oyu kullandı. 
İçişleri Bakanı 
Habib El Adli, 
düzenlediği basın 
toplantısında, dün 
yapılan referanduma 
katılım oranının 
yüzde ,6 olduğunu 
açıklarken, araların
da Müslüman 
Kardeşler’in de 
bulunduğu 6 
muhalif grubun 
boykot çağrısına 
rağmen, bu oranın 
son parlamento 
seçimine göre daha 
yüksek olduğunu 
söyledi.
Değişiklikle, 
Mübarek’in Ulusal 
Demokratik 
Parti’sinin çoğun
lukta olduğu parla

mentonun seçtiği 
tek cumhurbaşkanı 
adayı için halkoyla
ması yapılan eski 
sistem terk ediliyor. 
Mübarek, 24 yıl 
boyunca tek aday 
olarak girdiği 
halkoylamalarıyla 
seçilmişti.
Hüsnü Mübarek, 
Şubat ayında, bird
en fazla adayın 
cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yarış
masına olanak 
tanıyacak anayasa 
değişikliğinin yapıl
ması talimatını ver
mişti. Anayasa 
değişikliği teklifi, 10 
Mayıs’ta meclisten 
geçtikten sonra 

nihai onay için dün 
halkoyuna sunul
muştu.
Muhalefet, adayların 
seçim yarışına 
girmeden önce, 
Ulusal Demokratik 
Parti’nin hakim 
olduğu parlamento
dan ve yerel 
meclisler tarafından 
önerilmesinin 
öngörülmesi 
nedeniyle anayasa 
değişikliğini yeterli * 
bulmuyor. Bu 
koşullarda herhangi- 
bir bağımsız adayın, 
iktidar partisinin 
onayını almadan 
Mübarek’in karşısın
da yanşamayacağı 
eleştirisi getiriliyor.

Almanya federal 
meclis Birlik 
90/Yeşiller Partisi 
grubu Avrupa poli
tikası sözcüsü 
Rainder Steenblock 
birlik partilerinin 
(CDU/CSU) 
Türkiye'ye yönelik 
çamur atma savaşı 
içinde olduklarını 
açıkladı.
Almanya federal 
meclis Birlik 
90/Yeşiller Partisi 
grubu Avrupa poli
tikası sözcüsü 
Rainder Steenblock, 
Birlik partilerinin 
(CDU/CSU) 
Türkiye'nin AB 
üyeliği ile 
ilgili olarak "çamur 
atma savaşım" 
sürdürdüğünü belirt
ti. Steenblock, Birlik 
partilerinin federal 
meclis grubu Avrupa 
politikası sözcüsü 
Peter Hintze'nin, olası 
erken seçimleri 
Türkiye'nin 
AB üyeliğine yönelik 
bir oylama haline 
getirme isteğini 
eleştirdiği 
yazılı açıklamasında,

"Birlik partileri 
Türkiye'nin AB 
üyeliği 
hakkında çamur atma 
savaşı sürdürüyor. 
Peter Hintze, seçim
leri Türkiye'nin AB 
üyeliği için bir oyla
ma haline getirmeyi 
talep ediyor.
Hintze, popülizmin 
kirli sandıklarına 
daldı" ifadesini kul
landı. Steenblock, 
"Birlik partileri pro
gram olarak hiçbir 
şey sunmuyor 
ve yabancı vatan
daşlarımıza karşı bir 
çamur atma savaşına 
hazırlanıyor" dedi. 
Seçimlerde vatan
daşlara ekonomik, 
sosyal ve ekolojik 
gelişme projeleri 
sunulması gerektiğini 
belirten Steenblock, 
"Burada söz 
konusu olan, AB 
üyesi olarak

Türkiye'nin geleceği 
değildir. Türkiye 
ile üyelik müzak
ereleri ne gelecek 
yasama döneminde 
ne de daha sonraki 
yasama döneminde 
sonuçlanacak" ifade
sine yer verdi. 
Türkiye'nin AB 
üyeliğini destekledik
lerini kaydeden 
Steenblock, 
"Ancak Türkiye'den 
de reform sürecine 
kararlı şekilde devam 
etmesini bekliyoruz. 
AB üyeliği kesin 
kriterlere bağlı. Buna, 
her üye ülkenin 
vatandaşlık ve insan 
haklarına saygı 
gösterme, ve koruma 
mecburiyeti 
dahildir. Bu noktada 
Türkiye'nin daha 
fazla reforma ihtiyaç 
duyduğunu görüy
oruz" şeklinde görüş 
belirtti.
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MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI
BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 ■

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK
Rezervasyon Tel: 539 03 03

İ

Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel : (0.224) 363 98 72
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Anlaşmalı evliliğe MEB engeli
Milli Eğitim
Bakanlığı, suiisti
mallere açık olan 
mazeret tayini kap
samındaki "eş duru
mu" tayinlerinde 
anlaşmalı nikahın 
önüne geçebilmek 
için, bir dizi tedbirler

Kadostro yenileme harcı kaldırıyor

almaya başladı. 
Başbakanlığa gön
derilen "Öğretmen 
Atama ve Yer 
Değiştirme" yönet
meliğinde, eş duru
mu tayinlerinde 
bundan sonra yer 
değişikliği isteminde 
bulunacak öğret
menlerin, evleneceği 
kişilerin çalıştıkları 
ilde en az 3 aylık 
çalışma şartı 
aranacak ve bunu 
belgelendirmeleri 
istenecek.
Yönetmelik SSK ve 
Bağ-Kur çalışan
larını da kapsıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Milli Eğitim 
Bakanlığı Personel

Son yıllarda öğret
menlerin tüm özlük 
bilgilerini bilgisayar 
ortamına aktarıp, 
hizmet puanı ve 
çalışma süresi gibi 
kıstaslarla birlikte 
"Kart sahibi 
yakınımdır" şeklinde 
torpil mekaniz
masını ortadan 
kaldıran MEB, tüm 
öğretmenlerin tayin 
hareketlerini takip 
ediyor. Mazeret 
grubundan tayini 
yapılıp, mazeret 
sebebi ortadan 
kalkan öğretmen 
artık bulunduğu ilde 
görev yapamayacak. 
Örneğin, sağlık özrü 
grubundan anne ve

Özel sektörde 
çalışan bir öğretmen 
eşi, çalıştığı işy
erinin bir başka 
şubesine tayin 
isteyip, anlaşmalı 
yaptığı nikahı, öğret
menin mazeret 
tayinini gerçek
leştirip boşanma 
davası açarak daha 
önce çalıştığı ile ve 
eski işyerine geri 
dönüyor. Yaşanmış 
bir başka örnekte 
ise bir öğretmenin 
yaptığı anlaşmalı 
evlilik ihbar üzerine 
anlaşılarak tayini 
iptal edilmiş. Ayrı 
ayrı illerde olan ve 
boşanmış eşleri 
inceleyen bürokrat-

Genel Müdürlüğü, 
öğretmenlerin 
"sağlık, eğitim, eş 
durumu ve boşan-

babasına bakmak 
için tayini yapılan 
öğretmenin baktığı 
anne ve babasının

lar, öğretmenin maz 
eret tayini istekli 
yazısına karşılık 
olarak şu cevabı

ma" özürleri kap
samında en büyük

belli bir süre sonra 
ölmesi halinde

veriyor:
"Öğretmen Atama

suiistimalin, boşan
ma ve evlilik özür

öğretmen, mazeret 
grubundan

Yer Değiştirme 
Yönetmeliği kap-

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan ile AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır 
arasındaki "haraç" 
kavgasına son nok
tayı, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan koydu. 
"Kadastro yenileme" 
adı altında gayri
menkul sahip
lerinden alınan har
cın hukuka aykırı 
olduğunu belirten ve 
bir an önce kaldırıl
masını isteyen 
Yalçınbayır'ın, Maliye 
Bakanı Unakıtan'a 
"Haraç topluyor- 
sunuz" diye tepki 
göstermesi üzerine, 
devreye Başbakan 
Erdoğan girdi.
Erdoğan'ın talimatıy
la kadastro yenileme 
harcının kaldırılması 
ve bugüne kadar tah
sil edilen harçların 
vergi mükelleflerine 
iade edilmesini iste
di. AK Parti Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır'ın 2 yıl 
önce gündeme 
getirdiği "kadastro 
yenileme harçları"yla 
ilgili son kararı 
Başbakan verdi. 
Önceki gün AK

Parti'nin TBMM Grup 
Toplantısı'nda gün
dem dışı söz alan 
Yalçınbayır, vergi 
mükelleflerinden 
kadastro yenileme 
harcı adı altında 
hukuka aykırı şekilde 
paralar tahsil 
edildiğini söyledi. 
Yalçınbayır, 19 ilde 
kadastro yenileme 
harcının alındığını, 
bunun mali boyutu
nun ise 100 trilyon 
liranın üzerinde 
olduğunu kaydetti. 
Yalçınbayır, Bakan 
Unakıtan'a "Bunun 
adı harç değil 
haraçtır" tepkisini 
gösterdi.
Başbakan Erdoğan, 
Yalçınbayır'ın sert 
çıkışı üzerine, Maliye 
Bakanı Unakıtan'a 
talimat vererek, 
"Konuyu incele.
İddialar ciddi" diye 
konuştu. Yalçınbayır, 
grupta yaptığı 
konuşmayla yetin

meyip, konuyu 
Başbakan Erdoğan'a 
bir mektupla da 
anlattı. Yalçınbayır 
mektubunda, Maliye 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve TBMM 
gündeminde bulunan 
"Bazı Kamu 
Alacaklarının Tahsil 
ve Terkini ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun
Tasarısı"nın 20. mad
desinin "sözde 
kadastro yenileme 
harçları" konusunu 
düzenlediğini hatır
lattı.
Söz konusu mad
denin hukuka aykırı 
olduğunu ifade eden 
Yalçınbayır, Danıştay 
Vergi Dava Daireleri 
Genel Kurulu'nun de 
kadastro yenileme 
harcı altında para 
tahsil edilemeyeceği 
yönünde karar 
verdiğini vurguladı.

gruplarında 
olduğunu tespit etti. 
Öğretmenin iste
diğiyle tayinini yap- 
tırabilmesi için 
çalışan bir eşle 
anlaşmalı evlilik 
yaparak tayini yap
tırması ve ardından 
boşanması gibi sui
istimallerin ortaya 
çıkması Bakanlığı 
yönetmelik değişik
liğine itti.
Yönetmeliğin 
Başbakanlıkta kabul 
görmesi halinde, 
uygulama 2005-2006 
eğitim-öğretim yılın
dan itibaren uygula
maya geçecek.

çıkartılarak önceki 
görev yaptığı ile geri 
gönderilecek.
Bakanlık yetkililerini 
önlem almaya iten 
yaşanmış örnekler
den bazıları dudak 
uçurtan tipten. 
Zonguldak'ta görev 
yapan bir öğretmen, 
memleketi Antalya 
iline gitmek için 
anlaşmalı evlilik 
yaparak MEB'e 
başvuruyor. Eş 
durumundan tayin 
isteyen öğretmen, 
tayininin yapıl
masının ardından 
boşanma davası 
açarak, ayrılıyor.

samında boşanma 
özrü aynı ilde bulu
nan eşler için geçer- 
lidir. Sizlerin ayrı 
ayrı illerde olmanız 
nedeniyle tayin 
isteğiniz boşanma 
özrü grubuna 
girmemektedir." 
Öte yandan MEB, 
aynı yönetmelik 
değişikliği kap
samında, çalışan 
öğretmen eşlerinde 
SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 
özel sektörde en az 
çalışma iş gününü 
240 iş gününden 
480 iş gününe 
çıkartıyor.

BAY R A. h/1O Ğ l_ U ’ N D A N

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

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 17 97- 58 96 83 Fax: 58 35 95

im

|(0)

<=> 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

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37
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Kadın Sağlığı Köşesi
Op. Dr. Yayar ALTUN Teh 814 29 48

'OsmanlI Ermenileri' 
başlıklı konferansın 
sert açıklamaları 
yüzüneden ertelen
mesi Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek'İ konfer
ansı düzenleyenlerin 
hedefi haline getirdi. 
Boğaziçi Üniversite
si (BÜ) 
Rektörlüğü'nce erte
lenen "İmparator
luğun Çöküş 
Döneminde OsmanlI 
Ermenileri" başlıklı 
konferansın düzen
leyici ve katılımcıları, 
ortak bir bildiri 
yayınlayarak, konfer
ansın yakın bir gele
cekte toplanacağını 
belirttiler.
Hazırlık Komitesi 
Danışma Kurulu, 
konferansın oturum 
başkanlar), bildiri 
sahipleri ve konuş
macılardan oluşan 
43 kişinin imzaladığı 
bildiride, şöyle denil
di: "Türkiye'nin bilim 
ve düşünce insanları 
olarak, BÜ'nün ev 
sahipliğinde toplan

masını planladığımız 
İmparatorluğun 
Çöküş Döneminde 
OsmanlI Ermenileri: 
Bilimsel Sorumluluk 
ve Demokrasi 
Sorunları konulu 3 
günlük konferans, 
baskı, tehdit ve kar
alamalar sonucu 
ertelenmek zorunda 
kalmıştır. Bu konfer
ansın yakın bir gele
cekte toplanacağını 
kamuoyuna duyuru
ruz." Bildiride, 
toplantıyı düzen
lerken "1915'te, 
öncesinde ve son
rasında ne oldu" 
sorusuna cevap 
arandığı belirtilerek, 
"Son yıllarda, radikal 
milliyetçi Ermeni tez
leri ile Türk resmi 
tezleri arasında 
sıkışıp kalan ve 
giderek daha fazla 
politize olan tarihi 
bir meseleyi anla
maya ve anlatmaya 
çalışıyoruz" denildi.

YÖK dahil hiçbir

kurum, kuruluş ve 
kişinin, kendi dışın
da düzenlenen bir 
bilimsel toplantıya 
müdahale hakkı 
olmadığı savunulan 
bildiride, şöyle 
devam edildi: 
"Henüz gerçek
leşmemiş bir toplan
tının sunulmamış 
bildirilerinin 
önyargılı bir şekilde 
suçlanmasını 
bütünüyle hukuk 
dışı buluyoruz. Eğer 
bu toplantının yapıl
masına tahammül 
edilseydi, toplantıya 
katılan kişilerin 
'1915'te, öncesinde 
ve sonrasında ne 
oldu?' meselesi 
etrafında ne kadar

farklı, zengin ve hiç 
de türdeş olmayan 
görüşlere sahip 
oldukları ortaya 
çıkacaktı.
Toplantımızın yakın 
bir gelecekte yapıl
masının, ülkemizde 
akademik özgürlük, 
üniversite özerkliği 
ve genelde 
demokrasi yolunda 
atılmış en önemli 
adımlardan biri ola
cağına inanıyoruz." 
Bildiriye, Etyen 
Mahcupyan, Fikret 
Adanır, Ali 
Bayramoğlu, Üstün 
Ergüder ve Oral 
Çahşlar'ın da 
aralarında bulun
duğu 43 kişi imza 
attı .

Kadınlarda varis
Cilt altında gözle görülebilen toplar damar

larını hepsi varis olarak adlandırılır. Toplar 
damarlar yer çekimine karşı kapakçıklar ve 
baldır kas pompasını kullanarak kirli kanı 
kalbe taşır.

Bacaklarda bulunan yüzeysel ve derin 
toplar damar sisteminin uyumlu ve etkili çalış
maması sonucu toplar damarlarda venöz 
basınç artar ve göllenme oluşur. Hormonlar, 
yaşam tarzı, çalışma hayatı ve biçimi, genetik 
faktörlervaris oluşumda en büyük faktörlerdir.

Uzun süre ayakta iş yapmak, sürekli otur
mak, doğum kontrol hapı kullanmak, zor 
doğum, sık sık doğum, çok doğum gibi dış 
etkenler varisi tetiklemektedir.Belirginliklerine 
göre 4 tip varis vardır.

Tedavi yöntemleri;
1- Mikroskleroterapi kılcal ve çok kalın 

olmayan damarlara iğne ile ilaç verilerek 
damar sklere ediliyor. Küçük damarlar cerrahi 
yolla vücuttan uzaklaştırılıyor.

2- Son zamanlarda ultrasyon eşliğinde 
uygulanan köpük damar tedavileride mecvut 
kasıkltan vene verilen köpükle varis devre dışı 
bırakılıyor.

Varislerde korunma;
Uzun seyehat ve oturma gibi baldır 

kaslarının çalışmadığı durumlarda ya varis 
çorabı giyilmeli ya da ekzersiz yapılmalı, 
yüzme, aerobik, koşu gibi sporlar düzenli 
olark yapılmalı, arada sırada bacaklar kalp 
seviyesine kadar kaldırılmalı. Hamamlar gibi 
aşırı sıcak olan yerlerden kaçınılmalı, gebelik 
sırasında varis çorabı giyilmeli, aşırı kilo alın
mamalı, kötü alışkanlıklardan ve sıkan 
giysilerden uzak durulmalı.
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MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 
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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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Tüketici kredilerinde artış
w

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Tutum ve akşam yemeği
Tüketici kredileri, 13- 
20 Nisan tarihleri 
arasındaki bir haf
talık dönemde, yak
laşık 89.7 milyon YTL 
artış göstererek 17 
milyar 475.7 milyon 
YTL’ye çıktı.
Tüketici kredileri 13 
Mayıs'ta 17 milyar 
387.1 milyon YTL 
düzeyinde bulunuy
ordu. Merkez 
Bankası'nın haftalık 
bültenine göre, birey
sel kredi kartı 
kullanımı ise 13 
Mayıs'da 14 milyar 
602.1 milyon YTL 
iken 168.3 milyon 
YTL azalış ile 20 
Mayıs'da yaklaşık 14 
milyar 433.9 milyon 
YTL’ye indi. Böylece, 
toplam tüketici kre
disi ve bireysel kredi 
kartı kullanımı bir 
haftada yaklaşık 79.6 
milyon YTL azalışla, 
20 Mayıs'da 31 milyar 
909.6 milyon YTL'ye

.[ geriledi. Bu rakam 13 
Mayıs'da 31 milyar 
989.2 milyon YTL idi. 
20 Mayıs itibariyle 
tüketici kredilerinin, 
4 milyar 882.8 milyon 
YTL'si konut, 4 mil
yar 634.6 milyon 
YTL'si taşıt, 7 milyar 
958.3 milyon YTL'si 
de diğer kredilerden 
oluştu. Söz konusu 
tarihte, kamu 
bankaları 5 milyar 
816.4 milyon YTL, 
özel bankalar 10 mil
yar 190.8 milyon 
YTL, yabancı 
bankalar da 1 milyar

: 468.5 milyon YTL 
ı tüketici kredisi kul- 
I tandırdı.

-KREDİ KARTLARI- 
Bireysel kredi kartı

kullanımında 20 
Mayıs itibarıyla, tak
sitli alışveriş toplamı 
3 milyar 982 milyon 
305 bin YTL, taksitsiz 
kredi 
kartlı alışverişler ise 
yaklaşık 10 milyar 
400 milyon YTL oldu. 
Kredi kartıyla alışver
işlerde, kamu 
bankaları 66.9 milyon 
YTL, yabancı 
bankalar 484.7 mily
on YTL taksitli satış 
düzenlemesi 
yaparken, özel 
bankalar kredi kart
larıyla 3 milyar 430.6 
milyon YTL'lik taksitli 
alışveriş gerçekleştir
di. Taksitsiz satışlar
da, kamu bankalarına 
ait kredi kartlarıyla 
999.9 milyon YTL'lik, 
yabancı bankalara ait 
kartlarla 727.8 milyon 
YTL'lik, özel 
bankalara ait kartlar
la da 8 milyar 672.3 
milyon YTL'lik 
alışveriş yapıldı.
20 Mayıs itibariyle, 
tasfiye olunacak 
tüketici kredilerinin 
tutarı 117 milyon 
YTL, bireysel kredi 
kartlarının tutarı da 
yaklaşık 910 
milyon YTL 
düzeyinde gerçek
leşti. -TİCARİ 
KREDİLER- 
Öte yandan, taksitli 
ticari krediler ve 
kurumsal kredi kart

larının 
tutarı 20 Mayıs 
itibariyle 9 milyar 
864.7 milyon YTL 
düzeyinde 
gerçekleşti. Bu 
rakam, 13 Mayıs 
itibariyle 9 milyar 
790.2 milyon YTL 
düzeyinde bulunuy
ordu. Taksitli ticari 
krediler kapsamında, 
taşıt kredilerine 5 
milyar 727.4 milyon 
YTL, işyeri kredisine 
459.7 milyon YTL, 
diğerlerine de 3 
milyar 431.9 milyon 
YTL kaynak ayrıldı. 
Kurumsal kredi kart
larına gelen talep 
232.3 milyon YTL 
oldu. Toplam 9 milyar 
619 milyon YTL 
düzeyinde belirlenen 
taksitli ticari kredi
lerin 2.3 milyar YTL 
kamu, 7.2 milyar 
YTL'si özel 
bankalar, 88.7 milyon 
YTL'si de yabancı 
bankalardan sağ
landı. Kurumsal kredi 
kartlarının 4.6 milyon 
YTL'si taksitli, 225.2 
milyon YTL’si de tak
sitsiz olarak belirlen
di. Verilere göre, 77.8 
milyon YTL'lik tasfiye 
olunacak taksitli 
ticari kredi hesapla
ması yapılırken, bu 
rakam kurumsal 
kredi kartlarında 11.8 
milyon YTL olarak 
belirlendi.

Dündem devam...
Zira sezon başladığında 

A.Kadroda 14 kişi varken 
bugün a-Kadroda 4 kişi kaldı.

Denenmek için oynatıl
mayan bugün takımı kucak
layan kişi için şöyle 
düşündüm ve dedimki; “Sen 
aptalmısın?, Her akşam 
idmana gelecek, en aşağıya 4 
km yol kat edecek, soğukta 
gidip gelecek ve azda olsa 
söz sahibi olmayacaksın. 
Bütün idmanları izleyeceksin, 
Coşkun hocanın hiç katkısı 
olmayacak” Bu kelimelri ben 
maaş bile alamıyorum diyen 
Coşkun Hoca’nın yanında 
söyledim.

Coşkun benim 45 senelik 
arkadaşımdır ama vazife 
başka,.

Maçlar başlamıştı bense 
bu olaydan sonra idmanlara 
gitmemeye başladım. Evde 
eşim haftada dört gece yanlız 
kalıyordu.

Genç takımlar maçlarına 
14-16, 16-18 yaş maç grupları 
maçlarını her hafta aralıksız 
takip ettim ve beraberce 
maçlara gittim. Tabi yönetici 
olarak.

A Takım maçları başladıın- 
da Coşkun hafta bir geliyor
du.

İdmanlarda içimizde bulu
nan Sönmez Hoca ve Ömer 
hocalara bakın ben sizin 
ağabeyinizim yaptırdığınız 
hataları görürsem söylerim. 
Buna itirazı olan varsa ben 
söylerim. İkisi birden yok 
dediler.

İdmanda hatalar 
başlamıştı, bende güzellikle 
çalıştıran kişiye söylüyorum.

Dikkat edilmesini isterim, 
Coşkun hoca, hocalık diplo
masını vize ettirmemiş. 
Ettirmenin gerekli olduğunu 
sonradan öğrendim.

Ömer hoca kurnaz, vize 
yapılmadığı için bir idman 
öncesi Coşkun hocanın 
bulunduğu gün aynen şöyle 
konuştu; 7Benim işime

karışıyor, benim yerime 
Barbaros gelsin’ Hiç sesiimi 
çıkarmadan yanımdaki futbol
cu ile oradan ayrıldım. 
Çalıştırıcının gayesi belli 
olmuştu.

Bunları ben yönetici olan 
Mustafa Tezcan Bey’e söyle
dim. Konuşmamamın sebe
binin Cşkun hocayı kırmamak 
olduğunu söyledim.

Tabi Coşkun hoca idman
lara devam etmiyordu, maçlar 
başlamıştı.

İlk maçımızı Fidyekızık’ta 
Y.Selim’le oynadık. Saha çok 
ağırdı ama bu faktör iki takım 
içinde geçerli.

İlk devre 1-1 bitmişti. İkinci 
yarı takımın en iyi olanı orta 
sahanın ön liberosunu bir 
topa vuramadı diye. Tel 
örgününarkasından 
çalıştırıcıya Ufuk’u değiştir 
diye seslendi.

Bende ne yapıyorsun? 
Orta sahayı yıktın dedimse 
bak gör, evet baktık gördük. 
İkinci gölü yediğimizde kims
enin sesi çıkmamıştı, bu 
maçta hücümda güzel 
oynamıştık. O yazımı okuyan
lar hatırlarlar, Ömer hocaya 
övgü yağdırmıştım.

İlk mağlubiyet bir şey 
değildir.

Maçlar oynanıyor durumu
muz puan cetvelinde.!

Soyunma odasında konuş
malardan sıkılan takım kap
tanı; ‘Hafta bir gün geldiğiniz 
takımran ne bekliyorsunuz?’ 
dediğinde Coşkun hoca 
kızmış kendini soyunma 
odasından dışarı atmıştı.

Sonra Coşkun yükü kendi 
üzerinden atıp bütün 
selahiyeti Ömer hocaya yük
ledi. İşte takımın çöküşü 
burada başladı.

Yapılar her güzeli ve hata
ları yazıyordum. Takım takım- 
lıktan çıkmış, ister istemez 
oyuncular kadro dışı kalmaya 
başlamıştı. Çok efendi olan 
Serdar’ı hiç yoktan kadro dışı 
kalmıştı. DEVAMI YARIN...

BakBiîCafe'de
Hamburger 
yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut)
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

özel Gün ve Toplantılarınız için
ı Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
ILlel. (0224)512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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ŞİİR KÖŞEŞj
Yaz geliyor, yani evlenme mevsi
mi. Evlenmek deyince de ilk akla 
gelen şey gelinlik tabii ki. Oysa 
gelinlik kadar önemli bir şey 
varsa o da iç çamaşırınızın 
gelinliğe uygun olması.
İmzaları atmışsınız, bir çatal 
dolusu pastayı yepyeni 
kocanızın ağzına tıkmışsınız, 
sıra gelmiş ilk dansa... Herkesin 
gözleri üzerinizdeyken, sütyen 
askınızın düşmesini, ya da külo- 
dunuzun kalçalarınızın arasına 
sıkışmasını istemezsiniz her
halde. O zaman yapmanız 
gereken şey, gelinliğinize uygun 
ama aynı zamanda vücut şeklin
ize de uyan iç çamaşırlarını 
seçmek. İşte bazı öneriler... 
Gelinlik modeline göre...
Askısız gelinlikler 
Askısız gelinlik, çok tutulan bir 
modeldir ve eğer seçtiğiniz 
model buysa, omuzlarınızı 
göstermeye hazır olun. Bunu 
sütyensiz giymek kimileri için 
daha rahat olabilir ama iyi bir 
sütyen hoş bir siluet yarattığı 
gibi, dans ederken ihtiyacınız 
olan desteği de sağlar. 
Göğüsten bele kadar olan böl
geyi kaplayan bütün korseler, 
askısız olarak en iyi desteği 
sağlar. Ancak bazı gelinliklerin, 
özellikle de fazla ağır olmayan, 
krep (bürümcük) veya şifon 
olanların, üst kısmı, bütün bir 
korseyi saklamak için fazla düz 
olabilir. Bu durumda, standart 
bir gelinlik seçin ve elbisenin 
göğsünüzü iyi bir şekilde

destekleyeceğinin belirtisi olan, 
kaburgaları teğet geçen balen- 
lerin ve üst kısımda lastikli şerit
lerin olmasına dikkat edin.
Bir ipucu daha: Elbisenin sırt 
kısmında ne kadar çok kanca 
olursa, hareketli danslarda elbis
enin üzerinizde kalma olasılığı 
da aynı ölçüde artmış olur.
Yüksek belli gelinlikler 
Eğer minyonsanız, bu tür gelin
likler size çok yakışır, üstelik de 
en rahat gelinlik tipidir.
Yüksek belli ve robadan gelinlik
ler giyiyorsanız, fazla desteğe 
ihtiyacınız olmaz. En iyisi, gelin
liği üzerinizden çıkardığınızda, 
seksi görünmenizi sağlayacak 
tüm vücudu elbise şeklinde 
sarıp toplayan bodysuitlerden 
giymek. Bodysuitin kendisinde 
bulunan balenler ve elbisenin 
kendisi, göğüslerinizi kaldırıp 
taşır. Üstelik rahat da hissetm
enizi sağlar.
Vücudu saran gelinlikler 
Gelinliğiniz ister kombinezonu 
andırır, ister çapraz kesimli 
olsun, vücudu saran modeller 
çok moda. Böyle bir model 
seçtiyseniz, iç çamaşırı olarak 
gene vücudu saran kombinezon 
tarzında, ya da cildinize yakın 
doğal bir tonda bir bodysuit ter
cih edin. Ayrıca belli olmaması 
açısından, dikişsiz olmasında da 
fayda var. Elastik materyal, 
kıvrımlarınızı yerli yerinde tutar 
ve batlarınızı yumuşatır.
Dantelli iç çamaşırları cazip 
görünse de, ince kumaşlarla bir

likte kullanılmaları hoş 
durmaz. Güzel

Ne güzel gün bugün 
Deniz, ipekli döşek gibi 
Güzel mi güzel 
Gökyüzü güzel 
Bir tek kara bulut yok 
Beyaz bulutlar dizi dizi 
Merinos koyun yünü gibi 
Kırpık kırpık 
Toprak güzel, güneş güzel 
Velhasıl dostlar 
Ayakta olmak ne güzel 
Bir de insanlar olabilse güzel 
Yaşanacak dünya güzel güzel..

Celal BAY

T.C.
BURSA VALİLİĞİ 

ÖZEL GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU 
MÜDÜRLÜĞÜ

Program ve ücret ilanıdır
A. Kursumuzda; Donanım, MS-DOS, Wındows, VVord, Excel ve 
internet programları
B. Eta, Link, Logo, Mikro programları
C. Beginner, Pre-lntermediate, Upper Intermediate, Advanced 
seviyelerine göre İngilizce programları
D. 2005/2006 Ders yılında ( 23 Mayıs 2005 - 22 Mayıs 2006 arası) 
yukarıdaki program için uygulanacak ders saati ücreti aşağıya 
çıkarılmıştır.
E. Ücretlere KDV dahildir.
Program Türü 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayarlı Muhasebe 
İngilizce
Kurum Kodu : 21155

Ders Saati Ücreti
2,50 - YTL
2,50 - YTL
3,00 - YTL

Kurs Süresi 
160 saat 
168 saat 
260 saat

Kurum Adresi : Demirsubaşı Mah. Şehitmehmetçik Sok. No:1/1 -2-3
GEMLİK B- 2401

(24)

Yazan : Zebercet COŞKUN

Dündem devam...
Siz az bekleyin! Ben giyineyim!
Hacı Tartatyan elinde idare lambasıyla 

içeri girdi. Tahtalar gıcırdadı, merdiven 
basamakları ortaya çıktı, sonra yine 
karanlıklar bastı her yanı... Mürsel 
efendiyle Mihran Katayan, yol üstüne 
indiler.

- Sen bohçaşı bana ver! Git eve sen!.. 
Biz ikimiz varırsak kumandanın yanına 
daha iyi oluriHiç görünme ortalıkta sen!

Mürsel efendinin koltuğundaki bohça 
yer değiştirdi. Pencerelerdeki meraklı 
bakışlar arasında yürüdü gitti Mürsel 
efendi. Kilisenin köşesinden aşağı saptı.

Hacı Tarttyan Türk Hukukundan 
mezun.. Avukatlık yapıyor. Kısa bir süre 
önce de Belediye Meclisi azası seçildi.

Sokağın ortasında uzun br süre bekle
di Mihran Katayan. Öksürerek çıktı dışarı 
Hacı Tartatyan. Giyinince sanki daha 
irileşmiş... Daha alımlı duruyor karanlık 
sokakta bile...

- Ohannes’e gidelim! Öteki

Hınçaklardandır... Siyasi görüşlerimiz bir
birine uymaz. Ohannes’in de ne 
olduğunu Tanrı bilir ya! Kaypak bir herif 
anlayacağın... Ama ona sözüm geçer.

- Mürsel Acem işi bir hale seccade 
gönderdi kumandana...

- İyi veririz!... Senin anlayacağı, yani 
benim anladığım bu heriflyerin dinleri, 
imanları kendi çıkarları....

Nasıl çıkarmışık, yerimizden yurdu
muzdan?

- Basbayağı çıkarık, basbaağı çıkarsın!
- Bu yaştan sonra?
- Yaşı, başı mı olurmuş? Gavur yatırıp 

sovan gibi dağrarken yaşını da sormaz, 
başını da...

- Şom ağızlı!
- Gerçek...
- Kendi kendimi sürgün edeyim, öyle 

mi ola?
- Sürgün demiyorum, göçek diyorum!
- Hep bir... Evinden yurdundan çıkmak, 

ya da çıkarılmak... Atına, eşeğine yükle 
yükünü!... Gurbet ellerde sefil, perişan 
dolan, öyle değil mi ola?

Makbule hanım kilimin üstüne serdiği 
ak bir bohçanın içine katlayıp katlayıp 
dolduruyor çamaşırları... “Ahmedimin 
donu, fanilyası... Şunlar küçük oğlan
ların...”

- Üst baş alırsın yanıya.... Takını,

altınını!
- Yollarda takını, altınını korlar yanıya!
- Çamaşırına dik!
- zBen bilmem, baban bilir!
- Mehmet efendi seni aç, açık koymaz!
- Bu yaştan sonra enişte eliye kal, öyle 

mi ola?
- Ne olmuş? Torunlarıyın babası!
- Giden gitsin! Eden etsin!... Biz gide- 

meyik! Biz edemeyik! Malı mülkü ne ede- 
cen? Takımızı altınımızı aldık, hadi; çar, 
çaputu bohçaladık, denk ettik. Halı, kilimi 
ata, eşeğe yükledik!... Ya koca koca 
evler?.. Ya dönüm dönüm başçalar? Mal, 
mülk?

- Önce can gerekli.. Bizim de dönüm 
dönüm bağımız var, dönüm dönüm tar
lamız. Karsavuran’daki ev tepeleme eşya 
dolu.. İşte bak!... Bohçamı düzüp gide
ceğim. Bana can gerekli.. Çor, çocuğum 
gerekli!....

- Yollarda ersiz? Namus gerekli değil 
mi ola? Taze avratsın!... Ne edersin 
önüyü keserlerse?

- Karsavuran’dan dört jandarma 
arasında nasıl geldimse, gavurun j B
karakolunda on sekiz gece nasıl geceled- 
imse, öyle ederim. Tarıya emanet! Bana 
can gerekli! Çor çocuğumun canı gerekli! 
Kendiminkinden geçtim galan. Kendimin I * 
her şeyimden geçtim. Anladın mı ola? J <
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Bebeklerde fenilketonüri uyarısı
Hatay İl Sağlık 
Müdürü Bayram 
Kerkez, Avrupa 
ülkelerinde 10 bin 
ile 30 bin doğumda 
bir görülen fenilke- 
tonüri hastalığının 
Türkiye'de 3 bin ile 
4 bin 500 doğumda 
bir görüldüğünü 
belirtti.
Hatay İl Sağlık 
Müdürü Bayram 
Kerkez yaptığı açık
lamada, "Ülkemizde 
yapılan her 5 
eviilikten birinde 
eşlerin akraba 
olduğu gerçeği göz 
önüne alınacak 
olursa, bu 
hastalığın görülme 
sıklığının nedeni de 
açıkça ortaya çık
maktadır" dedi. 
Kerkez, fenilke- 
tonürinin yiyecek
lerde bulunan feni- 
lalanin adlı bir mad

ei .0 ŞİMDİ MAHKUM ■ MAVİ YALANLARSİNEMASINDA
bu hafta Rez. Tel: 5136406

, ATLAS 
SINEMASI’NDA 

BU HAFTA

denin vücutta kul
lanılamaması 
yüzünden, beyin ve 
sinir sisteminde 
birikmesi sonucu 
ortaya çıkan 
doğumsal bir 
hastalık olduğunu 
belirterek, "Bu 
hastalık beyinde 
ciddi zeka geril
iğine neden olur. 
Hayatın ilk birkaç 
ayı içerisinde 
fenilketonüri 
hastalığı olan 
bebekleri, sağlıklı 
bebeklerden ayıran 
özellikler fark edile
mez. Tedavi 

0 ŞİMDİ MAHKUM -KARANLIK SIRLAR

Rez. Tel: 512 03 46

edilmeyen fenilke- 
tonürili çocuklarda 
4. ay civarında sinir 
sistemi ile ilgili 
belirtiler ortaya 
çıkar. 5. ve 6. aylar
dan sonra zekadaki 
gerileme belirgin 
hale gelir.
Akranlarından farklı 
olarak oturma, 
yürüme ve konuş
ma gibi becerileri 
kazanamazlar. 
Beyin gelişmeleri 
normal olmadığın
dan başları da 
küçük kalır.
Bayılma nöbetleri 
ve titremeler ola

bilir. Fenilketonüri 
aileden gelme bir 
hastalıktır. Hem 
anne hem baba 
hastalığı taşıyıcı ise 
çocukların yüzde 
25'inin hasta olma 
olasılığı vardır. 
Hastalığı taşıyan 
kişilerde hastalık 
belirtisi olmadığı 
için tanı konula
maz" diye konuştu. 
Kerkez, hastalığın 
Türkiye'de görülme 
oranının Avrupa 
ülkelerine göre çok 
yüksek olduğunun 
da altını çizerek, 
"Hastalığın ülkem
izde görülme oranı 
yüksektir. Metabolik 
ve kalıtsal bir 
hastalık olan 
fenilketonüri birçok 
Avrupa ülkesinde 
10 bin-30 bin yeni 
doğanda bir 
görülmesine rağ
men ülkemizde 3 
bin-4 bin 500 
doğumda bir 
görülmektedir.
Ülkemizde yapılan 
her 5 evlilikten 
birinde eşlerin 
akraba olduğu 
gerçeği göz önüne 
alınacak olursa, bu 
hastalığın görülme 

sıklığının nedeni de 
açıkça ortaya çık
maktadır" şeklinde 
konuştu.
Kerkez, fenilke
tonüri hastalığının 
teşhis ve tedavi 
yöntemleriyle ilgili 
olarak da şunları 
kaydetti: 
"Hastalığın teşhisi 
bebeğin beslen
mesinden en az 48- 
72 saat sonra ilk 15 
gün içinde özel bir 
filtre kağıdına top
uğundan birkaç 
damla kan alınarak 
yapılmaktadır. 
Erken teşhis 
edildiğinde fenilke
tonüri tedavi 
edilebilen bir 
hastalıktır.
Bu hastalara özel 
diyet programları 
uygulanır. Diyet 
tedavisi için feni- 
lalanini çok 

©ir©
1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00

azaltılmış veya feni- 
lalanin içermeyen 
özel ve ilaç 
niteliğinde mamalar 
kullanılmaktadır. Bu 
hastalara anne sütü 
verilmez. Ayrıca 
süt, yoğurt, 
muhallebi, peynir, 
çökelek, yumurta 
ileri yaşta her türlü 
et, sakatat, çikolata, 
kakao, kahve, 
neskafe, 
kuruyemiş, hazır 
yiyecek, kuru fasu
lye, nohut, mer
cimek de sakıncalı 
besinler arasın
dadır. Ailelerin kan 
örneği alınması 
konusunda çok titiz 
davranması, her 
yeni doğan bebek
ten uygun kan 
örneği alınmasına 
özen gösterilmesi 
büyük önem arz 
etmektedir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1*10
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 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 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 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

i B

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

27 MAYIS CUMA 
VEZİROĞLU ECZANESİ 

Eşref Dinçer Mah. 
Tel: 513 03 75

GEMLİK

■■İM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2141 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dünyada son bin yılın en sıcak günleri yaşanıyor
Dünyada son yıllarda 
yaşanan aşırı sıcak
lar ve iklim değişik
likleri, birçok kuru
luşu harekete geçir
di. Yapılan araştır
malara göre dünyada 
son bin yılın en sıcak 
döneminin yaşandığı 
ve bu yüzyılın sonun
da sıcaklığın 1.4 ile 
5.8 derece daha arta
cağı tahmin ediliyor. 
Bilimsel kuruluşlarca 
yapılan araştırmalara 
göre, yerküre ve 
atmosfer 2 milyar 
yıldır pek çok 
değişiklikler geçirdi. 
Bu değişiklikler 
arasında ise en 
önemlisinin gaz 
bileşiminde meydana 
gelen değişiklikler 
olduğu öne sürüldü. 
Araştırmalarda, küre
sel ortalama yüzey 
sıcaklığının 20. 
yüzyılda 0.6 (+,- 0.2) 
yükseldiği, bu artışın 
Avrupa'ya 1.3 derece 

olarak yansıdığı 
bildirildi. Bu ısın
manın en büyük 
kısmı ise, 199O'lı yıl
larda yaşandı.
Bilimsel araştırmalar
da ise 1998, 20. 
yüzyılın en sıcak yılı 
olarak kayıtlara geçti. 
Bu yükselmenin, 
aynı zamanda son 
bin yılın da en sıcak 
yılları olduğu 
anlaşıldı.
Araştırmalar, Kuzey 
Yarımküre'de 1960'h 
yıllardan bu yana kar 
örtüsünün yüzde 10 
azaldığını ve ortala
ma küresel deniz 
seviyesinin 10-20 
santimetre arasında 
yükseldiğini gös
teriyor. Araştırma 
sonuçlarına göre 
yapılan tahminlerde 
ise, hiçbir önlem 
alınmazsa bu 
yüzyılın sonunda, 
yani 2100 yılında 
sıcaklık 1.4-5.8 

derece artacak. 
Yapılan araştırmalara 
göre 2002, 2003 ve 
2004 yılları da 1998 
yılı sonrasının en 
sıcak yılları olmaya 
devam etti. NASA'nın 
yaptığı araştırmalar
da ise 1990'ların 
başlarından bu yana 
Kuzey Atlantik'teki 
yüzey sularının 
dolaşımında önemli 
bir zayıflama belir
lendi. Hava olayların
da da özellikle 9O'lı 
yıllarda önemli 
artışlar ortaya çıktığı 
belirlendi. Hava olay
larındaki bu artışlar 
nedeniyle de can 
kaybı ve ekonomik 
zararlar meydana 
geldiği öne sürüldü. 
Yapılan araştırmalara 
göre, iklim değişi
minin en önemli 
nedeninin, fosil 
yakıtlar ve giderek 
hızla yükselen kar
bondioksit seviyeleri

olduğu tespit edildi. 
Atmosferik karbon
dioksit yoğunluğun
da, endüstri devrim- 
inden bu yana yüzde 
31 artış görüldüğü, 
2004 yılında ise, en 
yüksek seviyesine 
eriştiği bildirildi.
Bu arada uzmanlar, 

1997'de imzaya 
açılan Kyoto 
Protokolü'nde 
amaçlanan koşulların 
hayata geçirilmesi 
halinde, ülkelerin 
atmosfere saldıkları 
gaz miktarının 1990 
yılındaki seviyenin 
altına düşeceğini 
tahmin ediyor.

Everest tepesine 
helikopter kondu
- AvrupalI bir şirket 
olan Eurocopter, 
Everest Dağı'nın 
tepesine bir 
helikopter kon
durarak dünya 
rekoru kırdı. 
Fransa'daki 
Eurocopter şir
ketinden yapılan 
açıklamada, bir test 
pilotu tarafından 
kullanılan Ecureuil 
helikopterinin, 14 
Mayıs sabahı 8 bin 
850 metre yüksek
likteki zirveye kon
duğu ve 3 dakika 
sonra tekrar hava
landığı belirtildi. 
Everest'in tepesine 
konma eyleminin, 
ertesi gün bir kez 
daha tekrarlandığı 
kaydedildi.
Daha önceki dünya 
rekorunu, imalay- 
alar'ın 7 bin 670 
metre yüksekliğine 

konan bir 
Hindistan ekibi 
Kasım ayında kır
mıştı. Bu rekor da 
özel bir motorla 
donatılan, 
Eurocopter lisansı 
ile üretilen bir 
Lama helikopteri 
ile gerçekleştir
ilmişti.Everest 
Dağı'nın tepesine 
helikopterle konma 
eyleminin, standart 
fabrika üretimi bir 
Ecureuil helikopteri 
ile gerçekleştirildiği 
açıklandı.Eurocopt 
er Sözcüsü Jean- 
Louis Espres 
"Yükseklerde uçan 
hava taşıtımızın 
kapasitesini 
göstermek istedik" 
derken, test pilotu 
Didier Delsalle, "Bu 
efsanevi zirveye 
ulaşmak tamamen 
hayaldi. Dedi.

Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00
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“Zeytin üreticileri dikkatli olacak”
Gıda Satış ve Toplu Üretim işletmelerinin Tarım Bakanlığı'na bağlanmasıyla ortaya çıkan sorunların aşılması amacıyla dün İlçe Tarım Mü 
dürlüğü tarafından toplantı düzenlendi. İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri zeytin ile uğraşan firmaların dikkatli olmasını istediler. 5’de
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Jons ve Lio ’ların bahar 
şenliği yarın

Mustafakemalpaşa “İbn-i Sina İşitme 
Engelliler İlköğretim Okulu” yararına Bursa 
Lions ve Lio Kulüplerinin düzenlediği Bahar 
Şenliği yarın Kimlik Alışveriş Merkezi 
arkasında yapılacak.
Gemlik’ten yarın saat 12.oo de iskele’den 
şenliğe katılmak istesyenlere ücretsi araç 
kaldırılacak.

Yasak aşıklar zeytinlikte kafalarına sıkılan birer kurşunla ölü bulundular

İntihar mı? İnfaz mı?
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Çevre yolu yanındaki bir zeytinlikte başlarından vurularak öldürülmüş bir 
kadın ile bir erkek cesedi bulundu. Kadının 22 yaşında bekar Nur Yavuz 
erkeğin ise evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Gürkaş adlı şahıs olduğu 
belirlendi. Polis, ölüm olayının yasak aşk sonucu, aşıkların intiharı 
olarak noktalarken, ölüme neden olan silah olay yerinde bulunamadı.

Herşey eskisi gibi olmayacak..
Evet artık herşey eskisi gibi olmayacak..
Kendimize çeki düzen vermek zorunda olduğumuzu 

dışa açıldıkça anladık.
Bizde ticaret yaşamında tam bir liberallik var.
İsteyen istediği işi yapabiliyor.
Kimse buna sınırlama getirmiyor.
Bir bakıyorsunuz çelik kapı ticareti ile ilgili mağazaların 

sayısı onları bulmuş, penciler öyle..
Her iş kolunda talepten çok arz oluşuyor...
Bir çeşit enflasyon yaşanıyor...
Zeytincilik konusu da öyle..
Cebinde beş kuruşun bile olmasa, zeytincilik yapabiliy

orsun..
Bir mağaza, bir koçan çek işte zeytincisin..
Tabii bu tür işiletmelerin geleceği de olmuyor..
Dün, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün düzenlediği toplan-tıda 

herşeyin eskisi gibi olmayacağı bir kez daha yüksek 
sesle açıklanmış..

Türkiye Avrupa Birliğine girsin veya girmesin, girme 
isteminde bulunduktan sonra AB’nin normlarına uymak 
zorunda olduğumuzdan, kendimize çeki düzen veri 
yoruz.

Artık babadan, dededen kalma metodlarla zeytincilik 
dönemi kapanıyor..

Avrupa Birliği standartlarını uymak zorunluğu geti riliy- 
or. Bunu insanımız içini olumlu buluyorum.

Bu durum bir bakıma adam olmamızı sağlayacak..
Ambalajda, depolama sistemlerinde, depolarda, tuzla

ma metodlarında, ürünün hazırlanmasında standartlara 
uyulacak.

Bbunun güzel örneklerini görüyoruz.
Bak-Tat’la başlayan gıda üretiminde sanayileşeme 

giderek artıyor.
Durmazlar.. ...Bolaksubaşı... Namlı Zeytinleri... ve 

diğerleri kendilerini yenileyenler.
Dedik ye İstesek de istemeseek de hlçbirşey eskisi gibi 

olmayacak..

Nur Yavuz ve Hüseyin 
Gürkaş, genç yaşta 
yaşak aşklarının kur
banı oldular.
Zeytinlikte şakakların
dan birer kurşunla 
vurulmuş olarak bulu
nan Yavuz ve 
Gürkaş’ın intihar ettik
leri açıklanırken, olay
da kullanılan taban
canın bulunamaması 
infaz kuşkusunu da 
doğurdu.
Kadri GÜLER- 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de Hüseyin GÜRKAŞ Nur Yavuz

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Toplumsal duyarsızlık....
Geçen günlerde oturduğumuz sitenin genel kurulu 

vardı.
40 daireli sitede toplantıya katılan kişi sayısı 11.
Evet 11.
Demokrasi gereği o 11 kişi 40 kişi adına kararlar aldı.

Yeni Yönetim Kurulunu seçti.
Örnekteki duyarsızlık,Türkiye’nin milyonda bir ölçekli 

profilini yansıtıyor.
Örneği toplumun geneline şamil edelim.
Katılımcı mıyız?
Yaşamsal önem taşıyan olumlu ya da olumsuz kararlara 

karşı duyarlı mıyız?
Ne yazık ki bu iki sorunun da yanıtı hayır.
Önümüze ne konursa direnmeksizin onaylıyoruz.
İşin kötüsü toplumsal boyuttaki zaafiyetimizi aklı evvel 

politikacılarla dışarıdakiler çözmüş durumda.
Sormayan sorgulamayan insanlar topluluğunun tepe

sine binip duruyorlar.
İktidar biniyor.
IMF biniyor.
ABD Biniyor.
AB biniyor.
Gücünü atasından alan bu toplumda ııhh demiyor.
Yapılan ekonomik araştırmaların ortaya koyduğu 

göstergeler Türk toplumu’nun hiç de iyi durumda 
olmadığını gösteriyor.

Aç insan sayısı giderek'anıyuı:
Gelir dağılımındaki dengesiz yapı her geçen gün daha 

da bozuluyor.
Bir iki sendikanın gösterdiği zorunlu cılız tepkinin dışın

da kimsenin gıkı çıkmıyor.
Önceki gün gazeteler yazdı.
IMF Başkan Yardımcısı Anne Krueger buyurmuş:
“Türkiye’de asgari ücret yüksek, düşürün.”
Ertesi gün gazetelere bakıyorum.Sonraki gün de bakıyo

rum.
Toplumun herhangi bir kesiminden doğru dürüst bir ses 

yok.
Kolay kolay çıkacağa da benzemiyor.
Hızla kaderciliğe ve kanaatkar bir yapıya doğru sürükle

nen toplumlarda tepkinin esamesi okunmaz.
Çok sevdiğimiz bir karşılık var. Nasılsın diye sorul

duğunda ..
L “Çok şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın..”

İyi de her geçen gün bugünleri arıyoruz..
Buna ne buyurulur.
İki kişi bir araya geldiğimizde eski günleri derin bir 

özlemle anmıyor muyuz?
Gidişat tehlikeli..
Kadercilik yaşam biçimimize dönüşmüş.
Boynumuzu eğmişiz..
Birileri vursun diye bekliyoruz ..
Daha da tehlikelisi ulustan ümmete doğru hızla yol ah 

yoruz.
Zaten Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Samuel 

P.Huntington da bize yeni dünya düzenindeki yerimizi 
biçmedi mi:

“AB sizi almayacak.
Atatürk ilkelerini gözden geçirin.
Yeriniz İslam Dünyası..
Bu dünyanın liderliğine oynayın.”
Üzerimizde ki ağırlığı ve dayatmaları duyumsuyabiliyor 

ve algılayabiliyor muyuz?
İşin vehametini kavrayabiliyor muyuz?
AB masalının ancak Kafdağı’m aştığımızda mutlu sonla 

biteceğini görebiliyor muyuz?

LGS sınav giriş
yerleri belli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

12 Haziran 
2005 tarihinde 
yapılacak LGS 
(Liseler Giriş 
Sınavı) için 
yerler 
belirlendi.
Bir süre önce 
8. sınıf öğren

cilerinin kendi 
okullarına 
yaptıkları 
müracaatların 
okullara 
iletildiği 
belirtilirken 
sınavlara 
kayıtlarını 
yaptıran 
öğrencilerin

okullarına 
müracaat 
ederek LGS 
Kimlik Belgesi 
almaları isten
di.
12 Haziran 
2005 Pazar 
günü 
Bursa'nın 
çeşitli

okullarında 
yapılacak 
sınavlarda 
8. sınıfları 
bitiren 
öğrenciler 
belirledikleri 
Liselere 
girebilmek 
için ter 
dökecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

5. Gemlik 
Özürlüler 
şenliği etkinlik
leri içinde 
cadde ve 
sokaklara 
asılan bez 
afişlerde çeşitli 
sloganlar yer 
almakta. 
Bazılarının ne 
anlama geldik
leri anlaşılırken 
bazılarının da 
Türkçe'den 
yoksun olması 
dikkat çekiyor. 
Afişi yazan

kişinin 
özürlü olup 
olmadığını 
tartışmak 
yersiz ancak, 
afişte 
"Yeter ki 
düşüncelerimiz 
özürlü

olmasın" 
cümlelerinin 
altında "Gemlik 
Kaymakamlığı" 
diyerek 
"Kaymakamlığı 
" cümlesinin 
ikiye bölün
mesi dikkat

çekiyor. 
Ne diyelim, 
özürlüler şen- 
liği'nde kaçınıl
maz hatalardan 
ve çok büyük 
hatalardan biri 
olarak kabul 
edelim.

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT 

GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 
TEL : (0.224) 513 96 83
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Yasak aşıklar zeytinlikte kafalarına sıkılan birer kurşunla ölü bulundular

İntihar mı? İnfaz mı?
Çevre yolu yanındaki bir zeytinlikte başlarından vurularak öldürülmüş bir kadın ile bir erkek cesedi bulundu. Kadının 
22 yaşında bekar Nur Yavuz erkeğin ise evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Gürkaş adlı şahıs olduğu belirlendi. Polis, ölüm 
olayının yasak aşk sonucu, aşıkların intiharı olarak noktalarken, ölüme neden olan silah olay yerinde bulunamadı.
Kadri Güler 
Seyfettin Şekersöz

Çevre yolu kenarın
daki bir zeytinlikte 
başlarına birer 
kurşun sıkarak, 
öldürülmüş bir 
erkek ve bayan 
cesedi bulundu.
Bir aşk intiharı mı 
yoksa aşk 
infazı mı olduğu 
belirlenemeyen 
ölüm olayı 
üzerine polis çok 
yönlü soruşturma 
başlattı.
Dün, saat 14.oo 
sıralarında zeytin
liklerine traktör ile 
ilaç atmaya giden 
bir ailenin Gemlik 
eski Kaymakamı 
Talat Sungurlu'nun 
eşi Nesrin 
Sungurlu'ya ait 
zeytinliğin içinde 
bir zeytin ağacı 
dibinde kanlar 
içinde yatan bir 
erkek ile genç bir 
bayan cesedini 
görünce, durumu 
polisi bildirdi. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü cinayet 
ve olay yeri ekibi ile 
Bursa Cinayet ve 
Olay Yeri Masası 
dedektifleri, olay 
mahalline gelerek,

Olay yerine gelen mahalle sakinleri, zeytinliklerde 3 el silah 
sesi duyulduğunu ve polise haber verdiklerini söylediler.

cesetler üzerinde 
ve çevrede 
incelemeler 
yaptılar.
Ölenlerden bayanın 
Nur Yavuz(22) adlı 
bekar olduğu 
erkeğin ise evli ve 
bir çocuk sahibi 
Hüseyin Gürkaş(33) 
olduğu belirlendi. 
Olaya el koyan 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcısı Ayhan 
Aygün de olay 
yerine gelerek, 
olay ile ilgili soruş
turmaları bizzat 
kendisi katıldı. 
ŞAKAKLARINDAN 
VURULMUŞLAR 
Bulunan cesetlerin 
şakaklarından tek 
kurşunla vurularak 

öldükleri belirlendi. 
Hüseyin Gürkaş'ın 
sağ şakağından 
giren kurşunun sol 
tarafından çıktığı, 
yanında sevgilisi 
olduğu sanılan 
Nur Yavuz'un da 
aynı şekilde 
kurşunun sağ 
taraftan girip, 
sol taraftan çıktığı 
belirlendi.
Polis, Hüseyin 
Gürkaş'ın üzerinde 
12 adet 9 luk uzun 
kurşun bulurken, 
Gürkaş'ın 2,5 aydır 
işsiz olduğu, daha 
önce de Bursa 
Sönmez İş 
Merkezi'nde çay 
ocağı çalıştırdığını 
belirledi.

Olayın duyulması 
üzerine, Hüseyin 
Gürkaş'ın eşi de 
olay yerine geldi. 
Başından vurularak 
ölen Nur Yavuz'un 
annesi ve kardeş
leri de olay yerine 
geldikten sonra, 
fenalaşarak, 
evlerine 
götürüldüler.
OLAY GECE OLDU 
Savcılığın ve 
polisin yaptığı 
araştırmada, olayın 
Perşembe günü 
akşamı saat 22.00 
ile 23.oo arasında 
meydana gelmiş 
olabileceği, 
belirlenirken, 
çevrede oturanların 
açıklamalarına 
göre, saat 22.30 
sıralarında 
zeytinliklerden 
3 el silah sesi 
duyulduğunu, 
bunun üzerine 
polise haber 
verildiğini, polis 
ekibinin olay 
yakınlarına kadar 
geldikten sonra, 
uzaklaştığını 
belirttiler.
Mahalle sakin
lerinden bir bayan 
polise verdiği 
ifadede silah sesin
den sonra, 'Yapma 
Erdinç' gibi 

bağırışları 
zeytinliklerden 
duyulduğu, 
zeytinlere 
doğru giden 
erkek ve kadın 
4 kişiyi gördüklerini 
söyledi.
Polis, olayın olduğu 
zeytinlikten geçtiği 
tahmin edilen 
traktörcüleri ve 
şahısların peşine 
düşerken, olayın 
meydana geldiği 
saat ile Emniyete 
yapılan ihbar 
arasında geçen 
zamanın uzun 
olması nedeniyle, 
eğer olay bir aşk 
intiharı ise, 
silahın cesetlerin 
yanında bulunması 
gerekirken, 
silahın bulunama
ması polisi bu 
yönde bir araştır
maya yöneltti. 
Olay bir infaz ise, 
cinayet olayına 
karışmış olabilecek 
kişiler ile ilgili çok 
yönlü soruşturma 
başlatıldı.
Polis, ölen 
Hüseyin Gürkaş'ın 
Küçük

Mertçe
Si nah 
MERTOĞLU |

Dinler bahçesi...
Şanlıurfa’da Dinler Bahçesi’nin temeli 
Başbakan San. Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atıldı.
İsa’yı da Musa’yı da memnun edeceğiz. 
Hz. Muhammet (S.A) peygamberimiz. 
Bundan böyle hem bu dünyamız mamur, 
hem de ahretimiz...

Kumla'da bilgisayar 
cafede çalışan bir 
arkadaşını tespit 
ederken, ölen Nur 
Yavuz ve yakın
larının da ölüm 
olayı ile ilgili 
olarak ifadelerini 
almaya başladı. 
Bir sır perdesine 
bürünen çifte 
ölümün bir 
cinayet mi 
yoksa, bir infaz mı 
olduğu polisin ve 
savcılığın çok 
yönlü soruştur
masından sonra, 
ortaya çıkacak. 
Olay yerinden 
alınan cesetler 
Belediye cenaze 
arabası ile 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
morguna 
kaldırıldı.
Gürkaş ve 
Yavuz’un 
ilişkilerini 
araştırmaya 
başlayan polis, 
ölen Hüseyin 
Gürkaş'ın telefonla 
tacizden birçok 
kez karakolluk 
olduğu öğrenildi.
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Islaihu fethi kutlaması
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstanbul'un 
Fethi'nin 552. yılı 
kutlamalarında 
yazılı açıklama 
yapan AK Parti 
İlçe Gençlik Kolu 
T ;.nı Cciul} 
Yılmaz, İstan
bul'un Avrupa ve 
Asya kıtalarını 
birbirlerine 
bağlayan yer
leşim yeri olması 
nedeniyle devlet
lerin gözbebeği 
olduğunu 
söyledi.
Jeolojik önemi 
ve tabii 
güzellikleriyle 
herkesin 
dikkatini 
çeken İstan
bul'un birçok 
medeniyetlere

“TEDAŞ vatandaşı 
mağdur ediyor” 

• l

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

CHP İlçe 
Başkanlığı 
tarafından 
yapılan açıklama
da, Küçük Kumla 
beldesinde 
yaşanan mühür 
sökülerek yapılan 
elektrik kesinti
lerinden vatan
daşların mağdur

başkanlık eden 
bir kent 
olduğunu da 
ifade eden 
Yılmaz, 
"Türkiye 
Cumhuriyeti'mizi 
n kurucusu 
M. Kemal 
Atatürk'ün de 
'iki büyük 
cihanın kesintisi 
noktasında Türk 
vatanının ziyneti, 

oldukları ifade 
edildi.
Küçük Kumla'dan 
gelen "Tedaş 
tarafından 
sayaçların kulak 
mühürlerinin 
söküldüğü, bu 
uygulama hafta 
sonları yapılıyor" 
şikayetlerinin 
değerlendirildiği
ni belirten İlçe 

Türk tarihinin 
serveti, Türk 
milletinin 
gözbebeği 
İstanbul, bütün 
vatandaşların 
kalbinde yeri 
olan şehirdir' 
diyerek bizler ve 
tüm dünya için 
ne kadar 
önemli olduğunu 
vurgulamıştır" 
dedi.

Başkanlığı, 
TEDAŞ'ın yaptığı 
işlemin yanlış 
olduğu öne 
sürüldü.
Yapılan 
açıklamada, 
"Bu araştırmalar 
sonucunda 
TEDAŞ 
görevlilerinin 
mesai günleri 
dışında zabıtsız 

Ünlü şair Arif 
Nihat Asya'nın 
"Yürü hala ne 
diye oyunda 
oynaştasın, 
Fatih'in İstan
bul'u fethettiği 
yaştasın" 
sözlerini 
hatırlatan 
Yılmaz, 
"Biz gençlerin 
bilim ve 
teknoloji 
çağında 
kendimizi 
geliştirmemizi 
ve Türk 
gençliğinin 
başarılması 
güç olan 
imkansızlıkları 
büyük bir azimle 
başarabile
ceğimizi göster
miştir." dedi.

ve aboneyi elek
triksiz bırakarak 
mağdur 
etmelerinin hak
sız bir uygulama 
olduğu tespit 
edilmiştir. 
Tarafımızdan 
Bursa Elektrik 
Dağıtım Müdürlü 
ğüne gerekli 
şikayet yapıl 
mıştır"denildi.

ISO Gizi lliröâ 
Oküh'na yeni miift

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 1.5 yıl 
önce TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü'nden 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Türkçe öğretmen
liği kadrosuna 
tayin edilen Bilal 
Balcı, eski 
görevine geri 
döndü.
Balcı, tayin 
edilmesini haksız 
kabul ederek İdari 
Mahkemeye yap
tığı itirazı kaza
narak görevine 
geri döndü. 
Bilal Balcı, TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulundan tayin 
edildikten sonra 

P BURSA HAKİMİYET ’ 
I VE KENT > 
| GAZETELERİNE | 
.İLAN ve REKLAM ALINIR. 
! KÖRFEZ REKLAM.
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

Cumhuriyet 
İlköğretim, 
Atatürk İlköğre
tim, Ali Kütahya 
İlköğretim ve 
Şehit Cemal 
İlköğretim 
okullarında geçici 
görevlerde bulun
muştu.
Geçtiğimiz gün
lerde Folklor 
ekibiyle 
Makedonya 
gezisinden dönen 
Eski Müdür 
Ahmet Cevdet 
İşler'in tayin 
olayından sonra 
rapor aldığı öğre
nilirken göreve 
nasıl ve ne şart
larda döneceği 
ise merak konusu 
oldu.

- Umurbey’de yol kenarında 
12 dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tek 513 96 83

Kalkan CJLcıp Patana 
Tatil Köyü’nde

19 Haziran - 4 Temmuz arası 
KİRALIK DEVRE MÜLK 

Diş Hekimi özcan Vural 
Ev Tel: S13 1 8 99 

CSS.IV1: O.S36 817 21 OS
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İl Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri, zeytin üreticiliği ile uğraşan firmaların dikkatli olması için uyardı

“Zeytin üreticileri dikkatli olacak”
Seyfettin Şekersöz

Gıda Satış ve 
Toplu Üretim işlet
melerinin Tarım 
Bakanhğı'na 
bağlanmasının 
ardından ortaya 
çıkan sorunların 
aşılması amacıyla 
toplantılar 
düzenleniyor. 
Dün İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Gıda Mevzuatı'na 
katılan İl Tarım 
Müdürlüğü Gıda 
Kontrolörleri, 
Gemlik'te zeytin 
üreticiliği ile 
uğraşan firmaların 
çok dikkatli 

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları 

İP Ağ
v Fanya 

Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

✓ vediğermalıemelerilehiunetiniMı

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

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

olmaları 
gerektiğini 
söylediler. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Salonunda yapılan 
toplantıya İlçe 
Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü Gıda 
Kontrolörleri 
Mürvet Taşçı ve 
Nurcan Yağdı ile 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
Belediye tahsil 
Şefi Sıdık 
Kayhan, Umurbey

Belediyesi ile 
Küçük Kumla 
Belediyesi 
zabıta yetkililerinin 
yanı sıra çok 
sayıda esnaf ve 
tüccar katıldı. 
Toplantının 
açılışında katılım
cılara bilgi veren 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, gıda 
ile ilgili son çıkan 
yasalar hakkında 
açıklayıcı 
bilgiler verdi. 
Çetin, gıda satış 
ve toplu üretim 
müesseseleri ile 
tüketim merkezleri
ni denetleme 
yetkisinin 
Tarım 
Bakanhğı'na ait 
olduğunu 
belirtti. 
ZEYTİN 
ÜRETECİLERİ 
DİKKATLİ 
OLACAK 
İl Tarım Müdürlüğü 
Gıda Kontrolörleri 
Mürvet taşçı ile

İfçeTarım Müdjjıflüğü tarafından Gıda 
Mevzuatı konulu toplantı düzenlendi

Nurcan Yağdı, 
toplantıya katılan 
zeytin üreticisi 
esnaf ve 
işletmecileri 
uyararak 
"Türkiye'nin dört 
bir yanında ismi 
zeytin ile anılan 
Gemlik'in ileride 
birçok şikayetlere 
maruz kalacağını 
söyleyebilirim. 
Üretim izni 
olmayan 
imalathanelerden 
çıkan ve Ağrı'ya 
gönderilen zeytin, 
orada yapılan 
kontrolda bozuk 
çıkarsa Bursa 
İl Tarım 
Müdürlüğü'ne 
bildirilecek ve 
bizim yapacağımız 
tek işlem orayı 
kapatmaktır" 
dediler.
Üretimini dürüst ve 
iyi şekilde yürüten 
işletmecinin 
diğerlerine oranla 
haksız rekabeti 
önlemek için 
teşvik edileceğini 
de hatırlatan Gıda 
Kontrolörleri, 
"Bu tür kötü 
çalışan işyerlerini 
iyi duruma 
getirmek için 
denetimlerimiz 
sürekli olacaktır" 
dediler.
Üretilecek gıda 
ürünlerinin su 
dışında üretimden

tüketime kadar 
her aşamada 
Tarım Müdürlükleri 
tarafından denetim 
yetkisinin bulun
duğuna dikkat 
çeken konuş
macılar, gıda 
kodeksi ile ilgili 
gerekli düzen
lemeleri yap
mayanların yurdun 
hiçbir yerinde 
çalışma imkan
larının olamaya
cağını söylediler. 
Zeytin üretim yer
lerinde mutlaka 
sorumlu 
yöneticinin 
bulunması gerek
tiğini de hatırlatan 
konuşmacılar, gıda 
üretiminde hangi 
katkı maddelerinin 
kullanılması 
gerektiğini 
bilmeleri gerektiği
ni söylediler. 
SORUN YAPI 
KULLANMA'DA 
Toplantıyı takip 
eden Esnaf Odası

Başkanı İbrahim 
Talan, halen 
piyasada gıda 
üzerine çalışan 
esnafın 
yüzde 90 
sorununun 
Belediyeden ala
madıkları Yapı 
Kullanma belgesi 
olduğunu 
söyleyerek 
öncelikli olarak 
buna çözüm 
getirilmesini 
istedi.
Gemlik Belediyesi 
Tahsil Şefi Sıdık 
Kayhan'da esnafın 
yönelttiği belediye 
ile ilgili sorulara 
açıklık getirdi.
Esnafın alacağı 
Gayri Sıhhi 
Müessese ruhsatı 
için yasaların katı 
olduğunu belirten 
Kayhan, bu işlem
leri yerine getiren 
kişilerin işlem
lerinin belediyede 
yapılmakta 
olduğunu bildirdi.
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Yoksul yardımları 
danışmanlara gidiyor

"ürkiye'ye Amerikan milletvekili akın
Uluslararası yardım 
kuruluşu ActionAid, 
kalkınmakta olan 
ülkelere yapılan 
yardımların kullanıl* 
masına ilişkin yön
temleri sert şekilde 
eleştiren bir rapor 
hazırladı. Rapora 
göre, yoksul ülkelere 
yapılan yardımların 
büyük bölümü, 
bağışçı ülkelere geri 
dönüyor.Kamboçya'y 
a bağışçı ülkeler 
tarafından yılda 500 
milyon dolar yardım 
yapılıyor ve ülkenin 
ulusal bütçesinin 
yarısı yardımlardan 
oluşuyor. Ancak, 
ActionAid'e göre, bu 
yardımlar etkin şek
ilde harcanmıyor. 
Yardımların 
yarısının, teknik 
destek adı altında

| görev yapan ve 
değişik projelerde 
çalışan yabancı 
danışmanlara 
ödendiğini vurgu
layan örgüt, bu 
danışmanlar bilgi ve 
deneyimlerini yerel

personele aktar
madığı için, har
canan paranın 
karşılığının alın
madığını savunuyor. 
ActionAid'in 
Kamboçya'daki 
yöneticisi Keshav 
Gautam, yerel 
uzmanlar üzerine 
yoğunlaşılması 
gerektiğini söylüyor. 
Uluslararası uzman
ların, uluslararası 
deneyim getirdikleri
ni vurgulayan yetkili, 
Kamboçya için asıl 
gerekli olanın ise, 
ülkeyi anlayan ve 
hisseden, siyasetini 
ve ekonomisini bilen 
uzmanlar olduğunu 
belirtiyor.
Bağışçı ülkeler ise, 
30 yıllık savaşın 

ardından altyapı 
tesislerini ve kurum- 
larını yeniden kur
maya çalışan 
Kamboçya için 
teknik desteğin 
önemli olduğunu 
savunuyor.
Kamboçya yardım
larına en fazla katkı
da bulunan 3. ülke 
olan Avustralya 
Hükümeti'nin yardım 
kuruluşu Aus-Aid 
yöneticisi Fleur 
Davis, Kamboçya 
gibi bir ülkede en 
önemli sorunun 
yetişmiş insan gücü 
olduğunu belirterek, 
yerli uzman bula
madıklarında ülkeye 
yabancı uzman 
getirmek durumunda 
kaldıklarını söylüyor. 

Amerikan 
Kongresi'nden Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne gide
cek heyete, Rum 
tarafına geçme izni 
verilmediği belirtildi. 
ABD Kongresi'nde 
basınla bir toplantı 
düzenleyen Türkiye 
Dostluk Grubu 
üyeleri Florida 
Milletvekili Robert 
Wexler ve Kentuck 
Milletvekili Ed 
VVhitfield KKTC’ye 
önümüzdeki hafta 
yapacakları ziyaret ile 
ilgili bilgi verdi.
Kıbrıs ziyaretleri kap
samında Rum tarafı 
ile de görüşme 
talebinde bulunduk
larını belirten mil
letvekilleri, "Rum 
tarafı bu talebimizi 
reddetti. Bizim 
amacımız adanın 
yeniden birleşmesine 
destek olmak" şek
linde konuştular.
KKTC Ercan 
Havaalanı'na direkt 
olarak gidecek 
olmalarının özellikle 
Rum Yönetimi 
tarafından yasadışı 
olarak ilan edilme
siyle ilgili sorulara da 

yanıt veren 
Milletvekillerinden 
VVhitfield, "BM 
Güvenlik Konseyi, 
Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı bu gezinin 
yasal olduğunu 
açıkça ifade etti. 
Yasal olmadığına 
inanan bir tek, Rum 
tarafı var. Daha önce 
de Avrupa'dan çeşitli 
liderler Ercan 
Havaalanı'nı kullan
mıştı. Biz sadece bu 
havaalanına gidecek 
ilk Kongre heyetiyiz" 
diye konuştu. Kıbrıs 
Rum hükümeti, 
Amerikan milletvekil
lerine Güney kes
imine giriş izni ver
miyor. Buna neden 
olarak ise milletvekil
lerinin Kıbrıs'a "Yasal 
olmayan" kuzey kesi
minden girmiş 
olmaları gösteriliyor. 
Milletvekili VVhitfield, 
Rum tarafının Kuzey 
kesimine yapılacak 
ziyaretten duydukları 
rahatsızlığı da açıkça 
ifade ettiklerini söyle- 
di.Önümüzdeki hafta 
içinde Türkiye'ye yak
laşık 40 kadar 
Amerikan Kongre ve 
Senato üyesinin 

ziyarette bulunması 
bekleniyor.
Milletvekili Wexler 
ziyaretlerinin 
amacının, Türkiye- 
ABD ilişkilerini 
geliştirmek olduğunu 
belirtirken Başbakan 
Tayyip Erdoğan, 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül ve 
Ekonomiden Sorumlu 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan ile görüşe
cek olmaktan mem
nunluk duyduklarını 
ve görüşme 
sonuçlarının iyi 
olmasını umut ettik
lerini belirtti.
Türkiye'den KKTC’ye 
ise yaklaşık 5 kişilik 
bir heyet geçeceği 
belirtiliyor. Bu heyete 
başkanlık edecek 
olan Milletvekili 
VVhitfield, "Bu sem
bolik bir jest.
Amerikan 
Kongresi'nden Kuzey 
Kıbrıs'a direk gerçek
leştirilecek ilk ziyaret 
olacak. Orada da 
Kuzey Kıbrıs'a uygu
lanan izolasyonun 
kaldırılması gerektiği
ni güçlü bir şekilde 
ifade edeceğiz" dedi.

s

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

İ

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ” ADA R4NS/YON

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03

i
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••V ı • I • VI il 1ı öğretmenin yerim değiştirdi
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 13 bin 
498'i isteğe bağlı, 
1899'u zorunlu 
olmak üzere toplam 
15 bin 397 öğret
menin yerini 
değiştirdi. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Başöğretmen 
Salonu'nda düzenle
nen atama işlemiyle 
iller arası isteğe 
bağlı ve zorunlu 
çalışma yüküm
lüğüne bağlı öğret
menlerin yer 
değişikliğini gerçek
leştirdi.
Törende Edirne'den 
gelen öğrenciler 
darbuka gösterisi 
sundu. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik burada yaptığı 
konuşmada, 20 bin 
civarında öğret
menin yer 
değiştirme işleminin 
gerçekleştirileceğini 
kaydederken, son 2 
yıldır yer değiştirme 
işlemlerini Mayıs ayı 
içerisinde yaptık
larını ifade etti. 
Geçmiş yıllarda 
Ağustos-Eylül 
aylarında yapılan 
yer değiştirmelerin, 
eğitim-öğretim ve 
öğretmen açısından 
sıkıntılar yaratması 
nedeniyle Mayıs 
ayına çekildiğini 
belirten Çelik, 
"Büyük bir kargaşa 
yaşanıyordu.

Eğitim-öğretim yılı 
başlamasına karşın 
öğretmen yerine git
memiş oluyordu" 
dedi. Çelik, Bakanlık 
olarak atamalara 
ilişkin işlemlerin 
tümünü internet 
üzerinden yaptık
larını belirtirken, 
uygulamanın diğer 
kurumlan da örnek 
olması gerektiğini 
söyledi. Çelik, 2004 
yılı Ağustos ayında 
yapacakları ilk ata
malar da nokta tayi
ni uygulamasını 
yapacaklarını 
bildirirken, öğret
menlerin artık gide
cekleri okula 
atanacağını söyledi. 
Çelik, eş durumu 
nakillerine ilişkin 
çıkan haberlere 
ilişkin olarak da bu 
haberlerin eksik 
olduğunu, eş duru
munun eskisi gibi 
özür grubu nakilleri 
arasında değer
lendirildiğini ancak 
yeni düzenlemeler 
getirdiklerini söyle
di. Başbakanlığa 
gönderilen yönet
melikte konuyu

düzenlediklerini 
söyleyen Çelik, 
"Sağlık, eğitim ve eş 
durumu nakilleri 
devam ediyor. 
Ancak yapacağımız 
düzenlemeyle 
'üretilmiş maz
eretlerin* önüne 
geçilecek" dedi. 
Çelik'in konuş
masının ardından 
yer değiştirme 
işlemine geçildi. 
Bilgisayar ortamın
da hizmet puanına 
göre yapılan işlem 
sonucunda isteğe 
bağlı ve zorunlu 
olmak üzere toplam 
15 bin 397 öğretmen 
yer değişikliği yaptı. 
Bu öğretmenlerden 
13 bin 498'i yaptık
ları 5 tercih içindeki 
illerden birine, 
1899'u ise rotasyon 
kapsamında il 
değişikliği yaptı. 
Eşleri de kendileri 
gibi öğretmen olan
ların atamalarını da 
gerçekleştirecek 
olan Bakanlık 
toplamda 20 bine 
yakın öğretmenin 
yerini değiştirmiş 
olacak.

Türkçe’nin kullanımı
için kanun teklifi

AK Parti Karaman 
Milletvekili Mevlüt 
Akgün, Türkçe'nin 
kullanımı ve yabancı 
dil öğrenimi ile ilgili 
kanun teklifini, 
TBMM Başkanhğı'na 
sundu.
Ticari kuruluş ve 
ürünlerde Türkçe 
kullanımını 
düzenleyen teklife 
göre, ticari kuru
luşların ad ve unvan
ları, mal, ürün ve 
hizmet adları ile 
kısaltmaları zorunlu 
olacak.
Levha, tabela ve 
ambalajlarda da 
öncelikle Türkçe kul
lanılacak. Levha ve 
tabelalarında ikinci 
dil kullanan ticari 
kuruluşlar, reklam 
vergisini 4 kat fazla 
ödeyecek.
Her türlü ilan, reklam 
ve tanıtım, öncelikle 
Türkçe yapılacak. 
Zorunlu olarak başka 
dillere yer ver
ilmesinin gerektiği 
durumlarda önce

ve televizyonlarda 
spikerlik ve sunucu
luk yapanların, 
Türkçe'yi yanlışsız 
telaffuz ettiklerini

Türkçe sonra diğer 
diller kullanılacak. 
Kamuya açık bir 
yerde veya toplu 
taşıt aracında halkı 
bilgilendirmek 
amacıyla yapılan tüm 
tanıtım ve duyurular
da, zorunlu olarak 
Türkçe kullanıla- 
cak.Kamu kurum ve 
kuruluşları ile noter
lerde her türlü belge, 
sözleşme ve yazışma 
Türkçe olarak hazır- 
lanacak.Kamu kurum 
ve kuruluşların ve 
kamu tüzel kişilik
lerinin düzenlediği 
her türlü toplantı ve 
gösterinin dili Türkçe 
olacak. Teklif, radyo

gösterir "Sunuculuk 
Belgesi"ne sahip 
olmaları zorunlu
luğunu getiriyor. 
Teklifte, sınavlarda, 
yazışmalarda, 
kamuya veya özel 
sektöre ait eğitim 
kurumlarında hazır
lanan tezlerde ve bil
imsel yazılarda kul
lanılacak dilin Türkçe 
olması öngörülürken, 
eğitim ve öğretimin 
her basamağında 
Türkçe kullanılması 
zorunlu kılınıyor.

BAYRAMOĞLUNDAN

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 ELEKTEIKLLEV

ALETLERİ - CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİILEB,
BAYRAMOĞLU EMLAK TA Marka?* İbrahim Akif

SATILIK - KİRALIK DAİRELER Mvl IDldllIlTl HKIl

GAZETELERIHE İLAN ALINIR

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

■

©

BURSA HAKİMİYET VE KERT

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 17 97-513 96 83 fa: 513 35 95
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Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Cad. PTT Karşısı 
Tel: (0.224) 513 34 37
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Şiir okuyan öğrenciye 
doğru gözaltı değil

Emniyetten Af Örgütü'nün iddialarına yanıl

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Muğla'nın Milas 
ilçesinde bir 
öğrencinin okulda 
düzenlenen şiir din
letisinde Nazım 
Hikmet'in şiirini 
okuduğu gerekçe
siyle gözaltına alın
masıyla ilgili olarak, 
"Bir şiir okudu diye 
bir öğrencinin, hele 
hele bir ortaöğretim 
öğrencisinin eğer 
böyle bir olay mey
dana geldiyse, 3 saat 
süreyle gözaltına 
alınmasını ben hiçbir 
zaman doğru bul
mam" dedi.
Çelik, Milas'taki olay
la ilgili sorular üzer
ine, "Ben bu konuda 
yargısız infaz yap
mak istemem, yapıl
masını da doğru bul
mam" diye konuştu. 
Milas Cumhuriyet 
Savcısı Fikret Yılmaz 
ve Milas Kaymakamı

Hulusi Doğan'ın açık
lamalarını Anadolu 
Ajansı'ndan takip 
ettiğini dile getiren 
Çelik, "Böyle bir tali
mat vermediklerini, 
ancak bu şiirin okun
ması esnasında ve 
sonrasında öğrencil
er arasında bazı 
hareketlenmelerin 
olduğunu ifade ediy
orlar ve 'polis bunun
la ilgili bir tedbir 
almış* diyorlar. Şimdi 
tabii onların beyan
ları böyle olduğu için 
beyanı böyle kabul 
etmek isterim" diye 
konuştu.
29 bin 142 öğret

menin yer 
değiştirmesinin bil
gisayar ortamında 
yapılacağını belirten 
Çelik, önceden bu 
işlemin Ağustos ve 
Eylül aylarında 
yapıldığını, ancak 
belirsizlik ve kargaşa 
ortamının doğ
duğunu söyledi. 
Çelik, eğitim-öğretim 
dönemi başlamasına 
rağmen kağıt 
üzerinde yer 
değiştirmeleri 
gerçekleştirilen 
öğretmenlerin görev 
yerlerine gidemedik
lerini ifade etti.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
İsmail Çalışkan, 
Avrupa İnsan 
Hakları 
Mahkemesi'nde 
(AİHM) polis uygu
lamalarından veya 
yasal mevzuat 
eksikliğinden kay
naklandığı tespit 
edilen 445 başvuru 
bulunduğunu 
bildirdi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü sözcüsü 
Çalışkan, 
Uluslararası Af 
Örgütü'nün 
Türkiye'de işkence, 
kötü muamele ve 
olaylara müda
halede orantısız 
güç kullanımının 
devam ettiği 
yönündeki raporda 
bulunan iddiaları 
cevapladı. İsmail 
Çalışkan, gerek 
hukuki alanda 
gerekse mesleki 
düzenlemeler 
yapıldığı ve eğitim 
çalışmalarının 
sürdüğünü

belirterek 2002 
yılında, 634, 2003 
yılında 481 ve 2004 
yılında 661 olmak 
üzere son 3 yıl 
içinde 71 bin 77 
personele insan 
hakları konusunda 
eğitim verildiğini 
kaydetti.
Çalışkan, gözaltı 
sürelerinin AİHM 
içtihatlarınca 
belirlenen standart
lara uygun hale 
getirildiğini kayded
erek, nezarethane 
ve ifade alma 
odalarının insan 
hakları normları 
doğrultusunda 
standart hale getir
ilmesi için gerekli 
çalışmaların da 
yapıldığını 
vurguladı.
Çalışkan,

AİHM'ye Türkiye'ye 
bireysel başvuru 
hakkının tanındığı 
1987 yılından 2004 
yılı sonuna kadar 
aleyhte 9 bin 591 
başvuru yapıldığını 
hatırlatarak, 
"Bu başvurularının 
tamamı işkence 
ve kötü muamele 
iddialarından 
ibaret değildir.
Büyük çoğunluğu 
kamulaştırma 
bedelleri itiraz, 
düşünce ve ifade 
özgürlüğü, adil 
yargılama, 
mülteci başvuruları, 
dernek kurma, 
sendika özgürlüğü 
ve parti kapatma 
gibi nedenlerden 
dolayı yapılmak
tadır" dedi.

NIİLTON 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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Sayfa 9
SPOR - EKONOMİ ....======

IMF: Türkiye hızlı toparlandı
Uluslararası Para 
Fonu (IMF), 
Türkiye'nin 2001'deki 
ekonomik krizden 
sonra hızlı ve güçlü 
şekilde topar
landığını, ancak 
kamu borcu ile Cari 
İşlemler açığı gibi 
"kırılganlık kay
naklarının" ise 
devam ettiğini bildir
di. IMF tarafından 
yayınlanan Finans ve 
Kalkınma dergisinde
ki analizde, 2001 
yılındaki ekonomik 
krizin ardından uygu- 
nan güçlü kamu 
mâliyesi ve sıkı para 
politikası sonucu, 
Türkiye'nin hem 
toparlandığı hem de 
ekonomik yapısının 
güçlendiği, ekonomik 
güçlenmenin halen

devam ettiği ifade 
edildi.
Uygulanmakta olan 
kamu mâliyesi disi
plini sayesinde, 
borçların yüksek 
olmasına karşın, 
daha önceki dönem
lere göre daha 
yönetilebilir bir düz
eye gerilediğinin 
belirtildiği analizde, 
risk primindeki ger
ilemenin, faiz oran
larının düşürülme
sine katkıda bulun

duğu, döviz kuru 
politikasını da 
istikrara kavuştur
duğu kaydedildi. 
Analizde, gerek mali 
disiplin gerekse 
başarılı para poli
tikası sonucu 
Türkiye'deki enflasy
onun, bu jenerasy
onun gördüğü en 
düşük düzeye 
indirildiği, ekonomik 
büyümenin de güçlü 
bir şekilde topar
landığı bildirildi.

'Hiçbir konuda geç kalmadık’
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Ali 
Babacan, Avrupa 
Birliği (AB) 
sürecinin takvime 
uygun devam ettiği
ni vurgularken, "hiç 
bir konuda geç 
kalmış değiliz" dedi. 
'Mali Politikalar ve 
Yatırımlar" konulu 
toplantıda konuşan 
Başmüzakereci 
Babacan, Türkiye 
için, bölge için, AB 
için 17 Aralık'ın 'tar
ihi bir dönemeç' 
olduğunu vurgu
larken, bunun öne
minin şimdi yeter
ince anlaşıl
madığını, ancak 
ileride tarihin bunu

17 Aralık öncesi ve 
17 Aralık sonrası 
diye yazacağını 
söyledi.
AB ile müzakere 
sürecinde ekono
minin öne çıka
cağını söyleyen 
Babacan, her müza
kere ile Türkiye'nin 
yaşam kalitesinin 
biraz daha arta
cağını bildirdi. 
Babacan, şöyle 
devam etti: "Yeni 
Ekonomik Program, 
Dünya Bankası ve 
IMF desteği ile 
devam ediyor. Bu 
seneden sonra 
yapısal reformların 
ağırlığı, AB eks
eninde olacak.

Yapısal dönüşüm 
değişim sürecinde 
IMF yavaş yavaş 
devreden çıkacak, 
AB önemli rol 
oynayacak. 
Ekonomimiz artık 
müzakereler 
eksininde ilerleye
cek. Hedef sadece 
AB etiketi almak 
değil. Halkımızın 
yaşam kalitesini 
yükseltmektir. 
Atacağımız her 
adım, Türkiye'nin 
standartlarını bir 
adım daha yukarı 
çıkaracak. Türkiye 
AB standartlarınha 
gittikçe yaklaşan bir 
ülke olacak. Dedi.

BakBiJCafe’de 
Hamburger 
yediniz mi*?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 
Her cuma akşamı Türkü Gecesi ( Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
, Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 

L?el.(Q224) 512 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Tutum ve akşam yemeği
Dünden devam..
Takımda idman diye birşey 

yoktu. Hatalar buradan değil 
genç takımdan başlamıştı!

Genç takım bir sene evvel 
grubunda ikinci olmuş, bu 
sene ise 4. olmuştu neden?

Birinci maçta; 3 kırmızı 
kart, ikinci maçta; 2 kırmızı 
kart, üçüncü maçta 4 kırmızı 
kartlarda takım disiplinsiz bir 
duruma girmişti. Ben bu 
durumu yazdım mı? Hayır 
durumumuz iyi olacak diye 
manşetler yaptım.

Eğer disiplinli idman 
yapılabilseydi bu takımla 
herkes iftahar ederdi.

Maalesef bu gidiş, A- 
Takımına da sıçradı. Takım 
dizilişinde, oyun içindeki 
kopuklukları yazmam gerek
tiğine inandığım için; nasıl 
güzeli yazıyorsam, çirkin- 
liğide yazarım dedim.

Bu gidişi Coşkun hocada 
farkına varmış olacak ki 
Mustafa Tezcan’la soh
betinde; “ Genç takımı 
koyarım, olursa olur olmazsa 
olmaz” dediğinde sohbeti 
bırakıp ayrıldım. İleriki bir 
günde takımı sorduğumda 
bana ben takımı gelecek sen
eye düşünüyorum dediğine 
şahit oldum. Neden?

Güzel kardeşim, şunu 
neden ben ve Ömer hoca bu 
işi yapamadık demiyor
sunuz?

Evet Coşkun hocayı 
başkan kıramazdı. Çünkü 
takıma o getirmiyti. Yazılarım 
bana göre hakaret vari 
kelimeler içermiyordu ama 
bunu yapamıyorsunuz diye 
işlerine yazılarımla hakkım 
olanı yazdım.

Evet Ömer hoca niye isti
fade etmedim? bilmediğin, 
yapamadığın işleri yapar gibi 
gösterişle işin sonuna geldi
niz.

Yönetimin sizi yön
lendirmesi gerekirken, siz 
yönetimi idare etmeye 
başlamışsınız. Bunu 
gördüğüm için yazdım ve 
söyledim. Niye tahammül 
edemediniz? İki gün sonra iyi 
yapsaydınız, ben de iyi 
yazardım.

Bu yazılarımdan rahatsız 
olan olursa, menfaatleri 
kesilecek kişi, bir başka 
kişiyle beni şikayet etmeğe 
kadar gittiler. Biri önünüme 
çıkıp; “Oğlum işinden olur- 
sasen görürsün” gibi tehtitle 
karşılaştım.

‘Bir koltukta iki karpuz 
taşınmaz’, ‘Gülerim kedinin 
çamaşır yıkamasına’ başlık
larıyla yazdığım eleştiri 
yazılarım yüzünden taham
mül edememişlerdi.

Bu yazdıklarım işin onda 
biri. Bu işleri bilmeyenlerle 
beraber başkana beni şikayet 
etmek, hiç ama hiç fayda ver
mez. İnanın ileride kulübe ve 
kendisine zarar verir. Bana ne 
olur? Gelecek sene başkan 
listesine almaz.

Ben gördüğümü, doğruyu 
ve yanlışı yazarım. Sizlerip 
ömür boyu bir kulüpte çalışır 
diye bir şey söz konusu 
olmaz.

Dana evvelki yazımlarım 
için teşekkür aldığımı söyle
mek isterim.Azamet, büyük
lü!, kendini beğenmişlek, 
sadece bir tek varlığa has 
özelliktir. O da Allah’a mah
sustur.

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer.” 

Henry FORD

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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SNo Mahalle / Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü m2 İmar Durumu Haz. His. Tahm. Bedeli (YTL) Geçici Bedeli (YTL) İhale Tarihi Saati

1 Orhaniye Mah. Mermerağıl Tarla 12 335 5 2.002 Plan Dışı Tam 5.100 1.020 10.06.2005 09.30

2 Osmaniye Mah. Çakaldere Zeytinlik 28 407 48 1,481,63 Plan Dışı Tam 3.200 640 10.06.2005 10.00

3 Orhaniye Mah. Manastır Arsa 6 mil 653 201 563,29 Konut Alanı Tam 40.000 __________ 8.000 10.06.2005 10.30

4 Orhaniye Mah. Mermerağıl Çalılık 14 335 248 21,781 Plan Dışı Tam 60.000 12.000 10.06.2005 11.00

5 Umurbey Bostanhk Çalılık 95 8453 1,056,38 Plan Dışı Tam 2.700 540 10.06.2005 11.30

6 Umurbey Bostanhk Çalılık 95 8454 2,528,51 Plan Dışı Tam 6.400 1.280 10.06.2005 14.00

7 Umurbey Bostanhk Çalılık 95 8455 2,528,51 Plan Dışı Tam 6.400 1.280 10.06.2005 14.30

8 Cihath Köyü Livadiye Çalılık 6 1556 6,538,82 Plan Dışı Tam 16.500 3.300 10.06.2005 15.00

9 Engürücük K. Bayırbahçeleri Çalılık 17 2110 4,843,49 Plan Dışı Tam 19.500 3.900 10.06.2005 15.30

10 Engürücük K. Çamlık Tarla 19 2111 720,22 Plan Dışı Tam 11.000 2.200 10.06.2005 16.00

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde taşınmaz mallar karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı 
Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon marifetiyle ayrı ayrı satış ihaleleri yapıla
caktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit 
yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden vekalet ile (Tüzel 
kişilerden ise 2005 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulnacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale 
saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaat
larda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Hâzineye ait taşınmaz mal satışları KDV ve vergi, harçlardan muaftır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. B -2382

ûî$

Kayseri'de özel bir 
sağlık merkezinde 
diyetisyenlik yapan 
Hatice Ünlüel Horsanalı, 
üniversite sınavına gire
cek öğrencilerin sınav 
öncesi A ve C vitamin
leri tüketmeleri gerek
tiğini söyledi.
Horsanalı, "Zihin 
açması için direkt 
olarak tadını algılaya
bildiğimiz çay şekeri, 
akide şekeri ve baklava 
gibi basit şekerlerin yer
ine meyve ve sebzeler 
gibi kompleks karbon
hidrat içeren besinler 

tercih edilmelidir" dedi. 
Öğrencilerin test göz
erken mısır patlağı 
veya leblebiyle birlikte 
meyve suyu tüketilebile- 
ceğini, aksine çay, 
kahve gibi kafein içeren 
besinlerin kaygı artırdık
ları için fazla öner- 
ilmediğini ifade eden 
Horsanalı, "Hafızanın 
güçlü kalabilmesi için 
özellikle balık, et, 
yumurta, soya, fındık, 
fıstık ve ceviz 
tüketilebilir. Bunlar 
içerdikleri yağ asitleri 
açısından önemlidir.

Beslenmede kuru üzüm, 
erik ve kayısı gibi glikoz 
içeren gıdaları kullan
mak başarıyı artıracak
tır" şeklinde konuştu. 
Sınava bir hafta kala 
öğrencilerin stres atmak 
adına alkol ve sigara 
tüketiminin bol olduğu 
eğlence merkezlerinden 
kaçınılması gerektiğini 
vurgulayan Horsanalı, 
sınav günü besin 
konusunda nelere 
dikkat edileceği 
konusunda ise şu 
bilgileri verdi: 
"Güne iyi bir kahvaltıyla 

başlanılması, kahvaltıda 
yumurta, süt ve 
peynirin mutlaka alın
ması gerekir. Sınav 
esnasında susamaya 
neden olacak yağlı ve 
tuzlu besinlerden 
kaçınılmalı. Sınavda 
şeker ve çikolata yerine 
meyve suyu ve kuru 
meyve bulundurulmalı. 
Sınavda su tüketmek 
yerine, meyve suyu 
tüketmenin, hem sıvı 
ihtiyacını karşılayacağı, 
hem de hafızayı 
kuvvetlendireceğini 
unutmamak gerekir"

HAÇIN ,î5,
Yazan : Zebercet COŞKUN

DÜNDEN DEVAM....
Günlerden beri ilk konuşuyor Makbule 

hanım. Babası evine geldi, kapandı bir 
odaya. Başına kara tülbentler çattı, yattı 
yataklara... Babasıyla yüz yüze gelmedi 
hiç. Kimseyle yüz yüze gelmedi. Sustu 
hep. Sorulana cevap vermedi. Yemeğe bile 
inmedi aşağı. Bir annesi, bir de yeni yetme 
oğlan kardeşi Haşan. Bir onlarla konuşuy
or. Hep yatakta.. Arada sekinin üstüne 
çıkıp kafesin ardından karşı dağları 
gözlüyor. Bir haber yok Mehmet efendi
den. Bir selam yok.. On sekiz gece kaldı 
karakolda.. İşitmedi mi ola? Gelmedi, 
gelmez. Gelemez. Yine de Makbule 
hanımın gözü dağlarda. Bir yanlardan 
çıkıverecek. Dağlar geçit verir mi? 
Manastırın tepesinde görünebilir mi 
Mehmet efendi? Olmaz... Olamaz.. Gel gör 
ki umut bu... Kozan yolu jandarma dolu, 
kuş uçurmazlar. Tümü yolunu gözlüyordun 
Höketçe desen ona göre.. Ermeni dolu her 
yan.. Karakollar hep tembihli.. Bir haber de 
mi salamadı? Dağlar.. Dağlar.. Tepelerde 
mavi, bulanık, tepelerde dumanlı dağlar. 
Manastırın bahçeleri yeşil olur, ordan 

aşağı hep yeşilliktir. Tepeler kayalık, tepel
er kurşuni, mavi, kara.. Obruğun tepesinde 
kar bile olur temmuzun gününde. Kafesin 
ardından dağlar gözler oldu Makbuli 
hanım. Köşeden birisi çıkıverecek. Bir 
haber. “Mehmet efendiden geçtim, babam 
varıvereydi yanıma bir yol ölü müyüm? 
Diri miyim? Nerelerdeyim? Evin içinde 
neden mi dolaşmam? Nasıl çıkarım 
odadan? Ev bizim mi ola? Usulca girer, 
çıkarım pek gerekli olunca. Sekide oturu
rum çokluk. Karşı evin kafeslerine dalarım. 
Pembe duvarlard parça parça ak lekeler.. 
Yağmurun, karın kara çizgileri yol yol... 
Yanındaki ev ak badanalı, kafesleri kara, 
balkonnun demirleri oyma oyma.. Sokağa 
gölgeler düşer, sokaklarda çocuklar 
oynaşır, Ermeniler gülüşerek dolaşırlar - 
adları batasıca.. Haşan, kardeşim, döndü 
köşeden bugün ikindi vakti. Bıyıkları yeni 
terlemiş. On dördünü mü sürüyor, on beşi
ni mi bilemem. Bir başka çeşit koşuyor 
bugün.. Bildim.. Hemen bildim. Bu geliş, 
başka geliş. Koşuyor, bir hoş bakıyor göz
leri.. Hemen bildim. “Bacım sana 
haber...Develiden.. Eniştemden..." Ey, 
çabuk ol! Hem de yavaş ol! Duvarlar ses 
geçirir... “Çocukları alsın, Fekeye inersin, 
demiş. O bizi aldıracağımtş!

Makbule hanım sandık, sepet ne varsa 
açıp, gerekli şeyleri bohçalara sarıyor.

- Acelen ne Makbule? Hemen yola çık

man şart mı ola?
- Şart! Vakit akşam olmasa hemen şimdi 

çıkarım!
- Bekle, bir iki gün! Düşünüp, taşmak!
- Ne diyorsun, aney? Ben beklesem, 

karnımdaki beklemez. Benim bir gün önce, 
bir sanhat önce varmam gerek yerime! 
Mehmet efendi bir daha gelmez buralara 
galan... Bu Ermeni burda oldukça. Bende 
desen.. El içine çıkacak yüzüm mü kaldı?

Makbule hanımın babası az konuşur, 
çok düşünür bir adam.. Ama ne düşünür 
onu kimse bilmez. Tanrıdan başka.. Kızı ve 
torunları on sekiz geçe Haçin karakolunda 
kaldı. Hiç konuşmadı Cemal efendi, hep 
düşündü. Evde karısına bile bir şey 
söylemedi. Yatsıda eve gelir, sabah ezanı 
çıkar evden. Çarşı içinde dükkanı vardır. 
Manifaturacı.. Sessiz, kendi halinde bir 
adam.. Kızı karakollara düştü..Çemal efen
di sabah ezanı giderdi ya evdenr, o zaman 
sabah ezanında bile görünmedi ortalarda. 
Akşam olur, yatsı geçer.. Cemal efendi 
yok.. Yatağının bozulmasından bilir karısı 
geldiğini.. Dükkanını açtı, kapadı. Camiye 
gidip, geldi. Başı dertte ve de sessiz.. 
Neler düyünür Tanrı bilir. Yalnız Hcı 
Ağazade Ali Efendiler sıkı fıkıdır. Arada 
yanına varır, usul usul konuşurlar. Bir 
gece yatsıdan sonra Hacı Ağazadeyi 
dükkanına götürdüğünü görenler var.

DEVAMI PAZARTESİ....
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Bahar mevsimi gözleri etkiliyor
Bahar ile birlikte 
ortaya çıkacak rahat
sızlıklar arasında 
göz alerjisinin sıkça 
görülebileceği belir
tildi. Göz alerjisinin 
acısız, ağrısız 
hastalıklar grubunda 
olmasına karşın 
insanı oldukça 
rahatsız ettiğini 
belirten uzmanlar; 
kızarmış gözler ve 
yanakların, kırmızı 
vücut döküntü
lerinin, şişmiş ve 
akıntılı bir burnun, 
genel olarak alerjinin 
en sık karşılaşılan 
belirtileri arasında 
yer aldığını ifade 
etti. Bahar mevsi
minin en çok gözleri 
etkilediğini söyleyen 
uzmanlar, "Alerjik 
faktörlerin yanı sıra 
gözlerimizi fazla yor
mamız da bu tip 
rahatsızlıkları artırıy

okıJ.yi^ın*0 ŞİMDİ MAHKUM - MAVİ YALANLAR 
oINcMAbl NDA

BU hafta Rez. Tel: 513 64 06
, ATLAS 0 ŞİMDİ MAHKUM-KARANLIK SIRLAR

S NEMASI'NDA n , . cıono ,,
BU HAFTA Rez. Tel: 512 03 46

or. Göz alerjisi tek 
başına görülebile
ceği gibi, sadece 
burunla ilgili olan 
alerjik belirtilere de 
eşlik edebilir. Burun 
akıntısı, burun 
kaşıntısı, burunda 
kan birikimi ve baş 
ağrısı gibi 
şikayetlere ek olarak 
göz şikayetleri de 
sık görülen tablolar 
arasındadır. Baharla 
artan çiçek polenleri, 
ev tozları ve sigara 
kullanımı, bu tür 
rahatsızlıklara neden 
oluyor. Göz alerjileri, 
alerjik maddelere

karşı yatkın olan 
kişilerde daha sık 
görülür. Örneğin 
alerjik astımı olan 
insanların dönem 
dönem göz ile ilgili 
şikayetlerinin olması 
oldukça yaygın bir 
tablodur" dedi.Göz 
alerjisinin gözün 
herhangi bir madd
eye karşı verdiği 
tepki olduğunu 
kaydeden uzmanlar, 
"Çiçek tozu, 
kimyasal ilaçlar, 
farklı kokular, çimen, 
ağaç, yabani otlar, 
ev-büro tozları, evcil 
hayvanlar ve kul-

landan ilaçlar bu tür 
tepkilere neden ola
bilir. Ayrıca fazla bil
gisayar kullanma, 
televizyon seyretme 
ya da dikkat gerek
tiren işlerde çalışma 
da gözün kuruması
na neden olarak, 
alerjik problemler 
karşısında gözün 
hassasiyetini artıran 
nedenler arasında 
önemli yer tutar.
Gözün içerisinde var 
olan mast hücreleri 
alerji yapma özelliği 
olabilecek mad
delere karşı gözü 
korur, göz alerjileri 
dediğimiz tablo mey
dana gelir. Mast 
hücreleri alerjen 
madde ile 
savaşırken histamin 
adı verilen bir salgı 
salgılar ve gözlerim
izdeki kaşıntı, akıntı 
ve benzeri alerjik 
şikayetlerin ortaya 
çıkmasına neden 
olur. Konjonktivit 
genel anlamda gözü 
koruyan zarın iltiha
planması anlamına 
gelir. Göz alerji
lerinin en sık rast
lanılan durumudur. 
Sigara içmek, par
füm kullanmak ve

yorucu işlerle uğraş
mak, gözün yorul
masına, iltihaplan
masına ya da alerji 
olma riskinin art
masına sebebiyet 
verir. Bunun yanında 
gözü irite edici 
davranışlar (gözleri 
ovuşturmak, kaşı
mak, sağlıksız 
makyaj malzemeleri) 
ve lens kullanma 
gibi ikincil nedenler 
de bu tür rahatsızlık
lara yakalanma 
olasılığını artırır" 
dedi.
ALERJEN MADDEYİ 
TESPİT ETMEK, 
TEDAVİNİN EN 
ÖNEMLİ BASAMAĞI 
Alerjen maddeyi 
ortadan kaldırmanın 
tedavinin en önemli 
basamağı olduğuna 
dikkat çeken uzman
lar, "Atmosferde 
gezinen binlerce 
bitki parçası, canlı 
atıkları, toz gibi 
gözle görülemeye
cek kadar küçük zer
reciklerin hangisin
den etkilendiğimizi 
bilmek oldukça 
güçtür. Doktor kon
trolünde olmak 
oldukça önemlidir. 
Alerjinin teşhisinde 

hastanın kendini 
doğru ifade ede
bilmesi, olağan 
süreyi en aza indirir. 
Hangi mevsimde bu 
belirtilerin 
görüldüğü, başka bir 
alerjen maddeye 
olan duyarlılık, ilaç 
kullanılıp kullanıl
madığı, ne tür 
beslenme alışkanlığı 
olduğu, hatta hangi 
tür temizlik 
malzemeleri kul
lanıldığı, alerji 
teşhisinde önemli 
rol oynar" şeklinde 
konuştu.
Göz alerjisinin belir
tilerinin; fazla 
gözyaşı salgılan
ması, sık çapaklan- 
ma, şişlik, belirgin 
bir kızarıklık, kaşıntı 
ve kanlanma 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, genel 
anlamda alerjen 
maddelerden daha 
az etkilenmek için 
şu önerilerde bulun
du: 
"Havalandırma yer
ine klima kullanınız. 
Klimaların, filtreli 
olma özelliklerinden 
dolayı alerjik durum
larda kullanılması 
önerilir.

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 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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 ($26) 814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadat> 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 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

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

NÖBETÇİ ECZANE

28 MAYIS CUMARTESİ 
SEDA ECZANESİ 
29 MAYIS PAZAR 
SEDA ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2142 

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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TBMM Genel 
Kurulu'nda, 1 
Haziran'da yürürlüğe 
girecek yeni TCK'da 
değişiklik öngören 
kanun teklifi kabul 
edildi.
Kanunun 84. mad
desinin "İntihar" olan 
başlığı, "İntihara yön
lendirme" olarak 
değiştiriliyor ve inti
hara teşvikin basın 
yayın yoluyla işlen
mesi halinde verile
cek cezanın artırıl
masına yönelik 
cümle kanundan 
çıkarılıyor.
Başkalarını intihara 
alenen teşvik eden 
kişi, 3 yıldan 8 yıla 
kadar hapisle ceza
landırılacak.
Kanunun "Çocukların 
cinsel istismarı" 
başlıklı 103. mad
desinde yapılan 
değişiklikle, 
istismarın birden 

fazla kişi tarafından 
birlikte gerçekleştir
ilmesi halinde de ver
ilecek cezalar yarı 
oranında artırılacak. 
Kanunun "Hakaret" 
başlıklı 125. maddesi 
de değiştiriliyor ve 
"yakıştırmalarda 
bulunmak" ibaresi 
metin dışına çıkarılıy
or. Hakaretin basın 
ve yayın yoluyla 
işlenmesi halinde 
cezanın üçte bir 
oranında artırılacağı
na ilişkin hüküm 
kaldırılıyor.
"Malın değerinin az 
olması" başlıklı 145. 
maddede, hırsızlık 
suçunun konusunu 
oluşturan malın < 
değerinin azlığı 
nedeniyle suçun 
işleniş şekli ve öze
likleri de göz önünde 
bulundurularak, ver
ilecek cezada indirim 
yapılabileceği gibi 

ceza vermekten de 
vazgeçilebilecek. 
Kanunun "Nitelikli 
dolandırıcılık” başlıklı 
158. maddesinde 
yapılan değişiklikle 
bu suçun kamu 
kurum ve kuru
luşlarının zararına 
olarak işlenmesi 
durumunda, hapis 
cezasının alt sınırı 3 
yıldan, adli para 
cezasının miktarı 
suçtan elde edilen 
menfaatin iki katın
dan az olamayacak. 
Kanunun, "Etkin piş
manlık" başlıklı 168. 
maddesi yeniden 
düzenliyor. Buna 
göre, hırsızlık, hileli 
iflas, mala zara 
verme, güveni kötüye 
kullanma, 
dolandırıcılık ve 
karşılıksız yararlan
ma suçları tamam
landıktan sonra, fakat 
bu nedenle hakkında 

kovuşturma başla
madan önce failin, 
azmettirenin veya 
yardım edenin, bizzat 
pişmanlık göstererek 
mağdurun uğradığı 
zararı aynen geri 
verme veya tazmin 
suretiyle tamamen 
gidermesi halinde, 
verilecek cezanın 
üçte ikisine kadar 
indirime gidilebile- 
cek.Kanunun "Ortak 
hüküm" başlıklı 218. 
maddesi de değiştir
iliyor. Buna göre, 
kamu barışına karşı 
suçların basın ve 
yayın yoluyla işlen
mesi halinde verile
cek ceza, yarı oranın
da artırılacak.
Kanunun yeniden 
düzenlenen 245. 
maddesine göre, 
başkasına ait bir 
banka veya kredi 
kartını kullanan veya 
kullandıran kişiye 3

yıldan 6 yıla kadar 
hapsin yanı sıra 5 bin 
güne kadar adli para 
cezası verilecek.
Sahte banka ve kredi 
kartı üretene ceza da 
ilk kez TCK'ya giriy
or. Başkasına ait 
banka hesabı ile ilişk- 
ilendirilerek sahte 
banka veya kredi 
kartı üretene 3 yıldan 
7 yıla kadar hapis ve 
10 bin güne kadar 
adli para cezası 
uygulanacak.
Kanuna aykırı olarak 

eğitim kurumu açan
lara ve bunları 
çalıştıranlara üç 
aydan bir yıla kadar

hapis veya adli para 
cezası verilecek. 
Yürürlüğe 1 
Haziran'da girecek 
yeni TCK'nın 263. 
maddesindeki 
hüküm, kanuna aykın 
olarak eğitim kurumu 
açanlara, bunları 
çalıştıranlara ve bu 
kurumlarda kanuna 
aykırı olarak 
açıldığını bildiği 
halde öğretmenlik 
yapanlara, altı aydan 
üç yıla kadar hapis 
cezası verilmesini 
öngörüyordu. Madde 
ayrıca bu yerlerin 
kapatılmasını da 
düzenliyordu.

30
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SIZIN İÇİN SURcKLI 
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Marketler 
Bakkallar 
Büfeler 
K.Yemişçiler 
Kantinler 
Restau rantlar 
Kafeteryalar 
Oteller 
Pastaneler 
Kahvehaneler 
Pazarcı Esnafı
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Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketin Mağazamızı Açmaktaki 
Gayemiz, 17 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

Siz Değerli Müşterilerimize Daha Ucuz ve Kaliteli Ürünler Sunarak 
Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır.

Bu Düşünceyle Müessesem izi Hizmete Açıyoruz.

Adres: Hamidiçe Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00
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n Kurşunlu’ya bağlanmasına vatandaşlardan tepki gel

Kurşunlu halkı Gençali’yi istemiyor
I Gençali’nin Kurşunlu’ya bağlanmasındaki amacın önümüzdeki seçimlerde rant yaratmak olduğunu belirten Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 

Demir, Gençali ile birlikte yaşamalarının mümkün olamayacağını söyledi. Demir, iki köy halkı arasında husumet olduğunu belirtti. Sayfa 3’de
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

30 Mayıs 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

1EM sergi töreninde 
93 kursiyer belge aldı 
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce 
2004-2005 eğitim ve öğretim yılında açılan 
çeşitli mesleklerden oluşan 79 kursta 1601 
kursiyer yetiştirildi. Düzenlenen törende 
belgeler dağıtıldı. Haberi sayfa 4’de

Yasak aşıkların ölümündeki sırrı perdesi aralandı...

Aldatılma kuşkusu intihara itti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurşunlu - Gencali sorunu
Yanlış hesap Bağdat’tan dönermiş....
Gençali Köyü’nün Gemlik’in bir mahallesi yapılması nasıl 

saçmaysa, Kurşunlu Beldesi halkının, “Biz Gençcali’yi 
istemiyoruz” demesi de saçma..

Büyükşehir Yasa’sı birçok belediye’yi ve köyü mağdur 
etti..

Acemice yapılan yasalar uygulamada sorunlar doğuru 
yor..

Bursa Valiliğini merkez kabul edip, havadan 30 kilometre
lik çapta kalan her yer, Büyükşehir Beledisi sınarları içinde 
kaldı.

Gençali Köyü orman köyü kapsamında olmadığı için yasa 
gereği Gemlik’in mahallesi sayıldı.

Gemlik ile Gencali arası 12 kilometre.
Bunca yıldır muhtarlıkla yönetilen bu yerleşim birimi, 

şimdi mahalle yapıldı.
Gencali halkı, hemen bitişik komşusu olan Kurşunlu 

Belediyesi'nin bir mahallesi olmak istiyor.?
Akıl da, mantık da bunu gerektirir.
Geçen hafta Gencalililer Ak Parti il Başkanı ile görüşüp 

। dileklerini ilettiler.
Bu haberler çıkanca, bu kez Kurşunlu Belediye Başkanı ve 

bazı Kurşunlulular, “Biz Gençali’yi istemiyoruz” diye ses
lerini yükseltmeye başladılar.

Tabii bu birleşmenin sonunda, gelecekdeki belediye 
başkanlığı seçimleri endişesi yatıyor.

Gençali’nin nüfusundan endişe eden Kurşunlulular, salt 
bu nedenle Gencali Köyü’nün kendilerine bağlanmasını 
istemiyor.

iş birleşmenin nereyle olacağının coğrafi durumu bir 
kenara itildi, siyasi rant ön plana çıktı..

Gemlik’in Gencaliyi istemesinin de nedenleri var.
Emlak vergisi başta..

I Sonra hazır bir halk plajı, geniş meraları..
Bu konuda doğru olan yapılmalı.
Siyasi sorun bir kenara itilmell..

i Gencali, bence köy kalsın daha İyi...

Zeytinlikte başlarına sıkılan birer kurşunla ölü olarak 
bulunan Hüseyin Gürkaş ve Nur Yavuz’un ölüm 
nedenini araştıran polis, intihar kanısına vardı.
Önceki gün Çevre , 
Yolun’daki bir zeytin
likte ölü bulunan 
Hüseyin Gürkaş ile 
Nur Yavuz’un Adli 
Tıp’a gönderilen 
cesetlerinin sonuçları 
bugün alınacak. 
Hüseyin Gürkaş’ın 
ailesine “Yakında ben
den kurtulacaksınız.” 
demesi ve sevgilisini 
bindiği araçta tartakla
yarak, “ Beni aldatıy- 
orsun”sözü, ihtiharın 
ipuçlarını verdi. 
Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 2’de Hüseyin GÜRKAŞ Nur YAVUZ

Küçük Kumla’da 
hizmet atağı

Küçük Kumla Belediyesi tarafından 
yapılan hizmetlerin dün yapılan açılış 
törenlerine katılan AKP Bursa Millet
vekili Altan Karapaşaoğlu, Sağlık Ocağı 
olması isteğiyle bağışlanan arsada 
yapılacak binanın temelini attı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ”ün haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Herkese yargı gerekir..... !
Edebiyat iki defa okumaya değer metni yazma sanatıdır.. 
Gazetecilik ise ,Tek okunuşta anlaşılacak metni yazma 

sanatıdır.. Onun için yeni başladığım köşe yazarlığımda 
olayları basite çevirmeye kolay anlaşılır bir dil kullanmaya 
çalışıyorum.

Bazı çok bilmişler bu tarzımı küçümserler ama bu gazeteyi 
her sınıf halkın okuduğunu da unutmamak gerekir.

Türkiye gündemi ( konuşulanlar) çok çabuk değişen bir 
ülke. Yeni bir konuşma , yeni bir haber bir anda 
önemsediğimiz olayı örtüp unutturuyor. Bir gazeteci için 
konu bulmak - yazmak kolay.

O kadar çok yanlış yapılanlar -sözler -eksik yönlerimiz var 
ki...

Bu düzen içinde yaşarken birden yapılan çarpıcı konuş
malar - uyarılar yalnız iktidarı değil halkı da kendine getiri 
yor...

Bir zam?n bu uyarılar ile yaptığımız yanlışlıkları görüyor, 
rotamızı düzeltmeye çalışıyor ama başımızda ki kaptan açemi 
, bazen de kötü niyetli ise doğru yolumuzdan çıkıyor yine 
çalkantılı .tehlikeli sularda seyre devam ediyoruz...!

Önce Cumhuriyet Baş savcısı Nuri Ok konuşuyor...
Genel Kurmay başkanı Orgeneral Hilmi Özkök konuşu 

yor...
Anayasa Mahkemesi başkanı Mustafa Bumin konuşuyor...
Yanlış işler yapılıyor .rotanızı düzeltin , İrtica var .devlet 

dairelerine sızma var .Türban yasağı var. Bunları yapa-* 
mazsınız .YASA’lar var..

Televizyonda seyrediyoruz ;Dış işleri bakanı yüzünü 
-gözünü oynatıyor Büyük Millet Meclisi başkanı alkışlamıyor, 
arkasını dönüyor...!

Milli eğitim bakanı başında bulunduğu Bakanlık ismine 
yakışmayan sözler söylüyor. ( vatandaş bunların hepsini 
değerlendiriyor.)

Anayasa mahkemesi Başkanı ‘nın Türban yasağını savu
nan sözleri Başbakanı kızdırmış. Kızgınlığını “Halkın muta
bakatı ile kurumların Mutabakatı ( Bir konuda ayni 
düşüncede olmak) henüz oluşmuyor” sözleriyle dile getir
di...

Halkın türban konusun da mutabakatı nereden çıktı.?
Halkın Üniversiteler ve kamuda Türban serbest bırakıl

masını istiyor diyebilmek için % 50 - 60 oy oranı ile iktidara 
gelmek gerekir. % 25 oy alıp seçim yasalarının azizliği ile 
mecliste çoğunluk olunur ama sizi - düşünce yapınızı 
istemeyen % 75 halkı ne yapacaksınız ?

Bu halk türbanı isteseydi % 75 i size oy verirdi...!
Ayni halk milletvekilleri dokunulmazlığının sınırlandırılması 
Hortumculardan hesap sorulması, hırsız -uğursuzların 

affedilmemesi konularında mutabık. Önünüzde her hangi bir 
hukuk engeli olmadığı halde neden halkın bu isteklerini - 
gereğini yerine getirmiyorsunuz.?

Halk Şanlıurfa Birecik Devlet hastanesi müdürlüğüne bir 
AKP ‘li milletvekilinin İMAM olan kardeşinin atanmasını mı 
istiyor ?

Başbakan hoşuna gitmediği yazı -karikatürleri için 
yargıya şikayet ediyor , “yargının verdiği karara saygı 
gösterelim “ diyor. Kendi dokunulmazlıklarını "yargıya 
güvenmediğimiz için” kaldırmıyor

Ama kendilerinden önce ki iktidarı Yüce divana gön
derirken pek ala yargıya güveniyorlar. Hukukun değil kendi 
akıllarından geçenlerin üstünlüğüne inanmak gibi tuhaf bir 
yol izliyorlar. Hukuk kültürüyle değil “Rabbena hep bana “ 
kültürüyle yoğrulmuş tek yönlü düşünceden kurtulamayan bir 
zihniyet sergiliyorlar...

O yüzden hem kendileri ,hem Ülke gereksiz sorunlarla 
vakit geçiriyor. Türkiye bir türlü layık olduğu iktidarı seçemi 
yor...! Bu konuda çok yeteneksiziz gibi geliyor bana...

Yasak aşıkların ölümündeki sırrı perdesi aralandı...

Aldatılma kuşkusu 
intihara itti

Zeytinlikte başlarına sıkılan birer kurşunla ölü olarak 
bulunan Hüseyin Gürkaş ve Nur Yavuz’un ölüm nedenini 

araştıran polis, intihar kanısına vardı.
Geçtiğimiz 
hafta Çevre 
yolundaki 
zeytinlikler 
içinde başları-
na sıkılan birer 
kurşunla ölü 
bulunan Nur 
Yavuz ve 
Hüseyin 
Gürkaş'ın 
ölümündeki 
sır perdesi 7 t

 W
aralandı. 
Zeytinliklerine 
ilaç atmaya 
giden bir 
karı-kocanın 
görerek, polise 
bildirdiği ölüm 
üzerinde, 
araştırmaları 
sürdüren 
Gemlik polisi, 
yaklaşık sekiz 
aydır ilişki 
içinde olan 
Nur Yavuz ve 
Hüseyin 
Gürkaş'ın 
yasak aşklarını 
sürerken, 
zaman zaman 
Hüseyin 
Gürkaş'ın 
güzel 
sevgilisinin 
kendini 
aldattığı 
vehimlerine 
kapıldığı 
ve tartıştığı 
belirlendi. 
Polis, Yavuz 
ve Gürkaş'ı 
zeytinliklere 
götüren taksiyi 
tesbit etmesin
den sonra 
şoförün 
ifadesi aldı.

Hüseyin Gürkaş ve Nur Yavuz zeytinlikte ölü bulunmuştu.

"Sen beni ile başına bir ağabeylerinin
aldatıyorsun" el ateş ettikten Hüseyin
diyerek sonra kendi Gürkaş'a
saçlarından başına da bir bu ilişkiyi
çektiğini el ateş ederek bitirmesini
söylediği ihtihar ettiğini istediklerini
belirlendi. sanıyor.. söylediği
Zeytinliklerin Olayın düğüm öğrenildi,
yakınlarında noktasını oluş- Ölüm olayını
taksiden turan intihar inceleyen
inerek silahının Gemik ve
uzaklaştığını bulunma- Bursa polisi
söyleyen taksi masının ise, deliller
şoförünün olay yerinden topladıktan
ifadesinden sabahın erken sonra Hüseyin
sonra Hüseyin saatlerinde Gürkaş ve
Gürkaş'ın zeytinliklerine Nur Yavuz'un
eşi Melek'nin ilaç atmaya cesetlerini
ifadesini de giden Cj. jaAdli
alan polis, şahıslardan Tıp Kurumuna
Melek birinin, gederdi.
Gürkaş’ın c i görüp .........r.p
"Kocam bir ara y !' narına K. nu
bana yakında düşmüş olan bugün cesetler 
benden kurtu- tabancayı üzerinde
lacaksınız" aldığı yapacağı
dediğini yönünde. incelemeden
söyledi. CESETLER sonra raporu
Polis Hüseyin ADLİ TIP'TA nu hazırlaya-
Gürkaş'ın Gemlik cak. Yasak
taksiden polisinin aşk sonucu
indikten sonra yaptığı araştır- intihar ettikleri 
büyük ihtimal mada Nur sanılan Yavuz
tartışmayı Yavuz'un evli ve Gürkaş'ın
sürdürdüğünü bir erkekle ölümleri
ve ilişkisinin dün Gemlik'teŞororun Nur 

ile Hüseyin'in 
araç içinde 
tartıştıklarını, 
bir ara 
Hüseyin'in 
sevgilisine

zeytinliklerde 
otururken 
sevgilisini 
yan yatırarak 
yanında 
taşıdığı silahı

ailesi tarafın
dan öğre
nilmesinden 
sonra sık sık 
tartışma 
yaşandığı ve

konuşulan 
tek konu 
olurken, yerel 
ve Bursa 
gazeteleri 
yok sattı.
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Gençali’nin Kurşunlu’ya bağlanmasındaki amacın önümüzdeki seçimlerde rant yaratmak 
j olduğunu belirten Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, Gençali ile birlikte yaşamalarının 

mümkün olamayacağını söyledi. Demir, iki köy halkı arasında husumet olduğunu belirtti.
Seyfettin Şekersöz

Gemlik'e bağla
narak mahalle 
statüsüne dönüşen 
Gençali’nin 
Kurşunlu'ya 
bağlanması 
istemine Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir ile 
vatandaşlardan 

| tepki geldi.
Gençali’nin 
Kurşunlu'ya 
bağlanmak 
istemesindeki 
amacın 
önümüzdeki 
seçimlerde 
yaşanacak rant 
olduğuna dikkat 
çeken Başkan 
Demir, "11 yıldır 
emek verdiğimiz 
Kurşunlu’ya 
Gençali'yi 
istemiyoruz" dedi. 
AK Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çak- 

» mak'ın Gençali 
ve Kumsaz'a 

, gelerek inceleme 
yapacağının 
duyulması üzerine 

I bir araya gelen 
vatandaşlar 
"Sadece Gençali ve 
Kumsaz'da insan 
yaşamıyor, Kurşun
lu'ya da gelip bizim 
görüşlerimizin 
alınmasını 
istiyoruz. Biz 
Gençali'yi kesinlik- 

İle kabul etmeye
ceğiz" şeklinde 
konuştular.

| Kurşunlu
Belediyesi Meclis 

| üyeleri ve vatan

daşlar ile birlikte 
açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
geçmiş deneyimleri 
de göz önüne 
alarak Gençali ile 
birlikte yaşa
malarının 
mümkün olamaya
cağını savundu. 
ARADA 
HUSUMET VAR 
Cumhuriyetin 
kurulmasından 
sonra iki köy 
arasında sınır 
anlaşmazlığının 
olduğuna dikkat 
çeken Demir, 
aradaki husumetin 
iki köy halkının 
birbirlerini 
vuracak duruma 
kadar geldiğini 
hatırlattı.
İki köy arasındaki 
husumetin hala 
devam ettiğine 
dikkat çeken 
Demir, "Ortada 
olan husumet 
birleşmeyi 
kabul etmiyor. 
Yeni belediye 
olarak beldemize 
birçok hizmetler 
yaptık. Derme 
çatma çıkar amaçlı 
yapılaşması olan 
Kumsaz'ı başımıza 
dert almak 
istemiyoruz" dedi. 
Nüfusu abartılmış, 
ruhsatı olmayan 
ve imar durumu 
bulunmayan 
dahası Bursa'nın 
en kötü yapılaş
masının yaşandığı 
Kumsaz'ı

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ve Kurşunlu 
halkı, Gençali’nin Kurşunlu’ya bağlanmasındaki amacın 

; seçimlerde rant sağlamak olduğunu söyledi!^

Kurşunlu'ya 
bağlamanın ihanet 
olacağını ifade 
eden Belediye 
Başkanı 
Bayram Demir, 
"Kurşunlu'da 
yaşayanlar da 
insandır, sınır 
anlaşmazlığı yargı 
tarafından 1998 
yılında çözüldü, 
bizim Gençali ile 
şu an sınır anlaş
mazlığımız yok, 
Kurşunlu'ya 
bağlanmak 
istemelerinin 
altında rant görüşü 
yatmaktadır. 20 
Trilyon yıllık 
bütçesi olan 
Gemlik’in 
yapamıyor dedik
leri hizmeti 
Kurşunlu 1.5 
Trilyonla nasıl 
yapacak. Bunu 
ileri sürenlerin 

aklından zoru 
olduğunu 
düşünürüm." dedi. 
AMAÇ SEÇİMLER 
Gençali ve 
Kumsaz'ın 
Kurşunlu beldesine 
bağlanmak isten
mesinin altında 
ileriki yıllarda 
yapılacak seçim
lerin yattığına 
dikkat çeken 
Bayram demir, 
"İşte o zaman 
olanlar olacak, 
istenmeyen olaylar 
o zaman 
yaşanacak. Çok 
insanın canı 
yanacak. 300 
metrelik sahile 
sahip Kumsaz'a 
ihtiyacımız yok. 
Kurşunlu'nun 
7kilometrelik sahili 
var. 11 yıllık 
kurşunlu 
Belediye'sinde

düzenli imarlaşma 
yapıldı. Biz onları 
istemiyoruz, iste
dikleri yere bağlan
sınlar. Yeter ki bize 
musallat olmasın
lar. Eğer onlara 
referandum hakkı 
verilirse bizde aynı 

Mertçe
Sinan 
MERTOĞLU

AZAR....

Başbakanın azarından CHP’li 
bir milletvekili de nasibini almış. 
Önüne gelene azar 
Azar, azar
Kuyu kazar...
Cup! dibe....

hakkı istiyoruz, 
Kurşunlu halkına 
danışılmadan karar 
verilmesini istemiy
oruz. Referandum 
onlarda yüzde 95 
çıkarsa bizde 
yüzde 100 çıkar." 
diye konuştu.
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HEM Sergi töreninde 93 kursiyer belge aldı
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında açılan 79 kursta 1601 kursiyer eğitildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ Kumla büyük bir 1601 kurs! öğretmenliğini tarafından bel
Belediyesi şölen havasın yerin çeşitli yaptığı El geleri verildi.

2004-2005 yılı tarafından atıl da düzenlenen mesleklerde Sanatları ve Ayrıca, yine
Eğitim Öğre durumdaki törenle bel eğitildiklerini Öğretmenliğini okul binası
tim yılı yıl eski İlköğretim gelerini aldılar. söyledi. Nilgün içinde yer alan
sonu faaliyet Okulunun Açık havada Öğretmenliğini Atasayar'ın ve Belediye
programı Halk Eğitim yapılan belge Asiye Özoğlu'- yaptığı Anne- tarafından
içinde yer Merkezine töreninde nun yaptığı Ev Çocuk Eğitimi desteklenen
kurslarda tahsis konuşan Halk Mefruşatı, . kurslarında kütüphane ile
başarı edilmesinden Eğitim Merkezi Tülay Narin'in başarı bayanlar için
gösteren sonra çalış Müdürü Kemal öğretmenliğini gösteren kur jimnastik
kursiyerler malarını bura Çetinoğlu, yaptığı Giyim, siyerlere salonu
belgelerini da yürüten hem açılan 79 Güler törene katılan hizmete
alıyorlar. kursiyerler, kursta toplam Karaca'nın misafirler açıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

kutladı

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği, 
düzenledikleri 
anma programı ile 
İstanbul'un 
Fethini kutladılar. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Toplantı 
Salonunda 
düzenlenen anma 
programında 
açıklama yapan 
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve

Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Vedat Say, 
Kurtuluş 
savaşında 
düşmanın 
girmediği 
sayılı illerden 
biri olan Elazığ'ın 
kurtuluş günü 
olmaması 
nedeniyle İstan
bul'un Fethi'ni 
kutlamak ve 
anmak istedikleri
ni söyledi.
Elazığlıların bir 
araya geldikleri

İstanbul'un 
Fethi'nin 
552.yılı anma 
programında 
Elazığ ve 
yöresinin kültürel 
faaliyetlerinin yanı 
sıra İstanbul'un 
kayıtlara dayalı 
tarihinden bu 
yana geçmi şinin 
örnekler verilerek 
görüntülü olarak 
anla tıldığı pro
gram da, fetihle 
birlikte İstanbul'a 
yapılan hizmetler 
gözler önüne

serildi.
Gemlik 
Elazığlılar
Derneği Başkanı
Vedat Say, 
manevi bu gibi 

manevi değerle 
rimizin her 
zaman hatırla
narak kutlanması 
gerektiğini 
söyledi.



30 Mayıs 2005 Pazartesi ısöfTm Sayfa 5

Küçük Kumla’da hizmet atağı
Küçük Kumla Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin dün yapılan açılış törenlerine katılan AKP Bursa Millet
vekili Altan Karapaşaoğlu, Sağlık Ocağı olması isteğiyle bağışlanan arsada yapılacak binanın temelini attı.
Seyfettin Sekersöz

Küçük Kumla 
dün önemli gün
lerinden birini 
daha yaşadı. 
Belediyenin 
yatırım pro
gramında bulu
nan ve yapımları 
tamamlanan yol
ların açılışları 
yapılırken köy 
içinde yapılacak 
sağlık ocağı için 
ilk temel atıldı. 
Açılışa Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet 
Ercümen, Esnaf 
Odası Başkam 
İbrahim Talan, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile çok 
sayıda 
misafir katıldı. 
İlk açılış Namtaş 
kavşağı ile 
Hasanağa

Gençlik kampı 
arasında yapılan 
5 bin metrekare
lik yolun taş 
döşeme işinin 
bitirilmesi oldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 
yapılan Sahil 
Yolu Yürüyüş 
Bandı Peyzaj 
düzenlemesi ve 
20 bin kilome
trekarelik 
Kumsal Plaj 
alanının kurde
lesini kesen 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, 14 ay önce 
göreve gelirken 
verdiği sözler' 
birer birer yerine 
getirmekten 
mutlu olduğunu 
dile getirdi. 
Açılışlara ara 
vermeden devam 
eden Eşref Güre, 
daha sonra eski 
Ali Kütahya

İlköğretim 
Okulunda düzen
lenen Belediye 
Kütüphanesinin 
açılışını yaptı. 
Kumla girişinde 
bulunan ve 
Harmanlık adıyla 
bilinen yerde 
yeni düzenlenen 
parkın açılışına 
AK Parti Bursa 
Milletvekili 
Altan 
Karapaşaoğlu'da 
katıldı.
Harmanlık 
parkının açılışın
da konuşan 
Karapaşaoğlu, 
Gemlik'in Kumla 
ve Umurbey ile 
birleşerek büyük 
bir metropol 
ilçe yolunda 
ilerlediğini 
belirterek 
Kumla'nın 
önümüzdeki yıl 
içinde Doğal gaz 
alımı için girişim
lerin son nok

taya geldiğini 
söyledi.
Parkın 
açılışını yapan 
Karapaşaoğlu 
daha sonra 
Kumla’da 
yaşamış 
Necati 
Kurtuluş'un 
anıtını açtı.
Kumla halkından 
merhum Yüksel

Arslan'ın oğlu 
Yılmaz Arslan'ın 
sağlık Ocağı 
olması isteğiyim 
bağışladığı 
arsada yapılacak 
binanın da 
temelini atan 
Karapaşaoğlu 
Belediye tarafın
dan açılan 
Sağlık Evi'ni de 
hizmete açtı.

Ülkü 
Ocakları 

i Gün Sazak’ı 
andı

Gemlik Ülkü Ocakları 
Derneği 27 Mayıs 
1980 tarhinde 
öldürülen eski MHP’li 
bakanlardan Gün 
Sazak’ı ölümünün 25. 
yıldönümünde andı. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Derneği Başkanı 
Osman Durdu yaptığı 
yazılı açıklamada, bir 
Türkmen beyi olan 
Gün Sazak’ı öldüren
lerin katillerinin 
aradan 25 yıl geçme

sine karşın yakalana
madığını söyledi.
Durdu açıklamasında 
“O, sadece 
kaçakçılığa karşı 
verdiği mücadele ile 
vaya Tekel’de verimli 
liği en yüksek sevi 
yeye çıkaran bir 
bakan olarak değil, 
siyasi hayatımızın 
hayinlerce 
zehirlendiği kan ve 
barutla boğulmak 
istendiği bunalım 

devresinde, Türk 
milliyetçiliğinin 
akl-ı selime, sabra ve 
geniş görüşlülüğe 
sahip en değerli tem
silcilerinden biri 
olarak anılmaktadır.” 
dedi.
Ülkücülerin bağımsız 
Türk Devletinin 
mücadelesini 
verdiğini ve ne 
pahasına olursa 
olsun yasal 
çerçevede bu 

mücadenin 
sürdürüleceğini 
belirten Durdu, 
“Gönül seferber
liğimizin oluşturduğu 
iman denizinde 
bütün hain emeller 
ve gafil nefesler 
boğulacaktır.” 
dedi.
Gemlik Ülkü Ocakları 
Derneği dün Gün 
Sazak’ı ölümünün 
25. yıldönümünde 
mezarı başında andı.
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Bağdat’ta ‘Şimşek” 
operasyonu başlatıldı

Karma olmayan okullar 
daha başarılı oluyor

Irak'ın başkenti 
Bağdat'ta 
direnişçilere karşı 
40 bin güvenlik 
görevlisinin 
katıldığı bir 
operasyon 
başlatıldı.
Savunma Bakanlığı 
yetkilileri, 
"Şimşek" adı 
verilen operas 
yonun dün 
başlatıldığını, 
"askerlerin terörist
lerin eylem yap
malarını önlemek 
için kentin tüm 
girişlerini kapattık
larını, bunun 
terörizmin 
altyapısına karşı 
bir operasyon 
olduğunu" 
söylediler. 
Amerikan asker
lerinin desteğinde
ki asker ve polisler 
sabahın erken saat 
lerinde Bağdat cad
delerinde kontrol

noktaları oluştur
dular, yüzlerce 
ev ve araçta 
arama yaptılar. 
Operasyon 
çerçevesinde 
başkentin, Dicle'nin 
batı kıyısındaki 
Karh ve doğuda 
Risafe olmak üzere 
2 bölgeye 
ayrılacağı;
Karh'ın 15, 
Risafe'nin 7 alt 
kesime bölüneceği; 
acil durum 
personelinin 
günde 24 
saat görev 
yapacağı belirtildi. 
Irak Başbakanı 
İbrahim el

Caferi'nin sözcüsü 
Laith Küba, 
direnişçilerin 
operasyona 
meydan okuyarak 
saldırılarını 
artırmaya çalışa
caklarını sandık
larını söyledi. 
Bu arada, 
operasyon devam 
ederken, 
başkentin 
20 kilometre 
doğusundaki 
Yusufiye'de bir 
kotrol noktasına 
saldıran silahlı 
kişilerin 9'u 
asker 15 kişiyi 
öldürdükleri 
bildirildi.

İngiltere'de hükümet 
komisyonu tarafın
dan yapılan araştır
malar, karma 
olmayan ve sadece 
kız veya sadece 
erkek öğrencilerden 
oluşan okullarda 
verilen eğitimde 
başarı oranının art
tığını ortaya koydu. 
İngiltere'de okullar
da genelde kız 
öğrenciler daha yük
sek notlar alıyor. 
Kızlar ve erkek 
öğrenciler arasında
ki başarı farkının 
azaltılması amacıyla 
50 okulda araştır
malar yapıldı. 
Cambridge Üniver- 
sitesi'ndeki araştır
macılar, kendi cins- 
lerindekilerle eğitim 
gören erkek öğren
cilerde başarının 
büyük ölçüde art
tığını tespit etti. 
Araştırmacılar, kız 
öğrencilerde de 

kendi cinsleri 
arasında eğitim gör
menin başarıyı 
artırdığını kaydetti. 
Araştırma raporun
da, "Kız ve erkek 
öğrenciler, bu tür 
okullarda kendilerini 
daha rahat hissediy
or. Öğrenciler kendi
lerini öğrenmeye 
daha çok veriyor, 
engellerden kurtu
larak derslerle ilgili 
görünüyorlar ve 
dolayısıyla da daha 
başarılı sonuçlar 
alıyorlar" 
denildi.
Geçen sene 
İngiltere'de bazı 
hükümet yetkilileri 
de öğrencilerin 
kendi cinsleri 
arasında eğitim 
görebilmelerine 
imkan tanınmasını 
desteklemişlerdi. 
Fakat bu konuda 
hükümet henüz her
hangi bir adım

atmadı. ABD eski 
Dışişleri Bakanı 
Madeleine Albright 
da daha önce yap
tığı açıklamada, kız 
okullarını destek- d
lediğini ifade 
etmişti. d
Eski Devlet
Başkanı Bili Clinton î 
döneminde bakanlık I
yapan Albright, 
hemcinsleriyle aynı 
okulda eğitim gör
menin öğrencilerde
ki başarıyı artırdığı
na dikkat çekmişti. 
Kendisinin de 
tamamen kızlardan 
oluşan okullardan 
mezun olduğunu 
açıklayan 
Albright, bu
okullar sayesinde « 
kendisini bütünüyle 4 
derslerine vere
bildiğini ifade 
ederek, "Ben bu 
durumun çok fay
dasını gördüm" 
diye konuşmuştu.

jAROL MOBİLYA
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*- MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI
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KALİTEDE ÖNCÜ, 

FİYATTA ÖLÇÜ” ADA PANSİYON
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 
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Türkiye’nin ilk ‘orta 
vadeli’ programı hazır

Kamu Mali Yönetim 
ve Kontrol Kanunu 
gereğince hazırlan
ması gereken ve 
2006-2008 dönemini 
kapsayacak ilk Orta 
Vadeli Program'da 
son aşamaya 
gelindi.
Kamu ve özel kesim 
için öngörülebilirliği 
artıracak bir "yol 
haritası" olarak nite
lenen Program, 3 
yıllık dönem için 
hazırlanıyor.
Her yıl hazırlanacak 
Program'ın ilk yılı 
kesin, sonraki iki 
yılı ise tahminleri 
içerecek ve her yıl 
revize edilerek 
yeniden yayın
lanacak.
Konuya ilişkin 
Maliye, Hazine ve 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) 
önceki hafta bir 
araya gelirken, 
Program geçtiğimiz 
Pazartesi günü 
Bakanlar Kurulu'na 
sunuldu.

BAYRAMOĞLU’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

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

Program, daha 
sonra kuruluşların 
görüşüne de 
sunulurken, 
bunlardan uygun 
görülenlerin 
metne yansıtıl
masından sonra 
kesinlik kazanacak 
ve Resmi Gazete'de 
yayınlanacak. 
Kuruluşlardan 
gelecek görüşler
den sonra kesin
leşecek Orta Vadeli 
Program'ın 
parasal hedeflerine 
göre, program 
döneminde 
ortalama yüzde 5'lik 
büyüme 
hedefleniyor. 
Program dönemi 
olan 2006-2008'i 
kapsayan 3 yıllık 
dönemde 1.6 
milyon yeni istih
damın yaratılacağı 
öngörülüyor. 
Programa göre, bu 
yıl yüzde 4.1 olacağı 
tahmin edilen kamu 
kesimi açığının 
GSYH'ye oranının

2008 yılında yüzde 
0.1'e düşürülmesi 
hedefleniyor.
Bu yıl yüzde 35.5 
olacağı tahmin 
edilen genel 
devlet faiz dışı 
harcamalarının 
GSYH'ye oranının 
da 2008 yılında 
yüzde 35.7 olacağı 
hesaplanıyor.
Programa göre, üç 
yılda 9 milyar dolar
lık özelleştirme 
geliri hedefleniyor. 
Programa göre, 
ihracat 2008 yılında 
106 milyar dolara 
ulaşacak, ithalat ise 
147 milyar doları 
bulacak. 2008 yılın
da turizm gelirleri 
de 23.7 milyar 
dolara çıkacak.
Yıllık TÜFE artış 
hızının gelecek yıl 
yüzde 5, 2007 
yılında ise 
yüzde 4 olması 
öngörülürken, 2008 
yılında bunun sabit 
tutulması 
hedefleniyor.

Sinan Aygün: “Bankalar 
tüketiciyi buduyor”

Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan 
Aygün, bankaların 
tüketiciden masraf, 
komisyon, işletim 
ücreti adı altında 
aldıkları paralar 
konusunda alınan 
şikayetlerin gün 
geçtikçe arttığını 
belirterek, 
"Tüketici tırtıklama 
bankacılığı canımıza 
tak etti. Bankalar 
masraf ve komisyon 
adı altında resmen 
tüketici buduyor" 
dedi.
Konuya ilişkin 
yaptığı yazılı 
açıklamasında, 
tüketiciden gelen 
şikayetlerin başın
da, bankalarda 
vadesiz mevduat 
hesabı olan vatan
daşların hesapların
dan yıllık işletim 
ücreti adı altında, 
kendilerine sorul
madan para tahsil 
edilmesinin geldiği
ni kaydeden Aygün, 
"Filmlerde banka, 
gerçek hayatta 
tüketici soygununa 
şahit oluyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Yıllık işletim ücreti 
adı altında 
tüketicilerden tahsil 
edilen paraların, 
18 milyonla 25 
milyon lira 
arasında değiştiğini 
ifade eden Aygün, 
şunları kaydetti: 
"Bankaların her 
hesaptan ayrı ayrı 
kesinti yapmaya 
başlamaları, tüketi
cilerin tepkisini 
çekiyor. Çoğu
muzun birden fazla 
bankada hesabı var. 
Hatta her bir banka
da da birden çok 
hesabı olan insanlar 
var. Zira bankalar 
çoğu kez size 
sormadan adınıza 
yeni hesaplar 
açabiliyorlar.

Maaşın yattığı 
hesap, kredi kart
larının bulunduğu 
bankalardaki 
hesaplar, kredili 
mevduat hesabı 
falan derken 
tüketicinin banka 
hesaplarının sayısı 
4-5'i buluyor. Buna 
göre bir tüketici 
bankalara yıllık 100 
milyon lira para 
ödüyor. Türkiye'de 
78.5 milyon hesap 
adedi var.
Bunlardan hesap 
başına 20 milyon 
alınacak olsa 1.5 
katrilyon lira tüketi
ciden bankalara 
akıyor demektir. 
Vatandaş bankada 
25 milyon parası 
olduğunu sanıyor, 
sabah kalkıyor ki 
yok olmuş. 
Bankadaki 100 
milyon lirasını 
askerdeki oğluna 
gönderecek vatan
daş, bakıyor ki 75 
milyonu kalmış, 25 
milyon lira da 
havale ücreti ver
ince paranın yarısı
na banka el 
koymuş." 
Türkiye'de mevduat 
kabul eden 35 
bankaya karşılık 6 
bini aşkın banka 
şubesinde her gün 
binlerce tüketiciden 
havale masrafı, 
komisyon adı altın
da para tahsil 
edildiğini hatırlatan 
Aygün, "Aynı 
şubedeki hesaplar 
arasındaki para 
aktarımına havale 
deyip para istiyorlar, 
tüketiciye havale 

geçirtiyorlar" dedi. 
Bankaların sadece 
bir tıkla yaptıkları 
bu işlemde ne tür 
bir masrafın olduğu
nun anlaşılmasının 
güç olduğunu kayd
eden Aygün, aynı 
bankanın aynı şube
sine ilişkin çek tah
silatlarında da benz
er komisyonlar 
alındığını söyledi. 
ATO'nun açıklaması
na göre, bankaların 
müşterilerinden 
aldıkları yıllık hesap 
işletim ücretleri 
şöyle: 
Citibank 24 dolar, 
T. Ekonomi 
Bankası 24 
milyon lira, 
Denizbank 24 
milyon lira, Akbank 
24 milyon lira, Yapı 
ve Kredi Bankası 24 
milyon lira, Dışbank 
18 milyon lira, 
Koçbank 22 milyon 
680 bin lira, 
Tekstilbank 24 
milyon lira, 
Finansbank 24 
milyon lira, 
Tekfenbank 12 
milyon lira, 
Garanti Bankası 
28 milyon lira, 
Şekerbank 24 
milyon+BSMV, 
İş Bankası 25 
milyon 200 bin 
lira+BSMV, 
Halkbank almıyor, 
HSBC Bank 21 
milyon lira, 
Anadolubank 15 
milyon lira, Vakıflar 
Bankası 18 milyon 
lira+BSMV, Ziraat 
Bankası almıyor, 
Oyakbank 24 milyon 
lira + BSMV.
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Kayıt dişiliğin parasal 
değeri 90 milyar dolar

Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanlan 
Kurulu'nun 
Kayıtdışı Ekonomi 
Raporu'na göre, 
1998-2004 döne
minde kayıtdışılık 
oranında 7 puanlık 
gerileme meydana 
gelirken, kayıt- 
dışıhğın parasal 
değeri, 14 milyar 
dolar artarak 90 
milyar dolara 
yükseldi.
Kurul'un, 8-9 aylık 
bir çalışma ile 
hazırladığı Kayıt 
Dışı Ekonomi 
Raporu, bugün 
"Kayıt Dışı 
Ekonomi" 
panelinde 
kamuoyuna 
açıklandı.
1998-2004 yıllarını 
baz alan rapora

göre, 1998'de 
yüzde 37.26 olan 
kayıtdışılık oranı, 
1999 yılında yüzde 
33.46, 2000'de 
yüzde 26.12, 
2001'de yüzde 
31.48, 2002 
yılında da yüzde 
29.74 olarak 
hesaplandı.
Türkiye'deki 
kayıtdışı ekono
minin oranı 2003 
yılında yüzde 29.61, 

2004 yılında ise 
yüzde 30.07 olarak 
gerçekleşti.
Koyutürk, 1998'de 
kriz döneminde 
kayıt dişiliğin en 
yüksek noktada 
olduğuna dikkati 
çekerek, 1999-2000 
yıllarında düşme 
eğilimi gösterdiği
ni, son 3 yılda ise 
yüzde 30 
düzeylerinde 
seyrettiğini 

ifade etti. 
Koyutürk'ün verdiği 
bilgiye göre, kayıt- 
dışı ekonomi 
nedeniyle ülkede 
gelir, kurumlar ve 
katma değer vergi
leri bakımından 
1998 yılında 3 
katrilyon 423 trily
on, 1999'da 4 
katrilyon 573 
trilyon, 2000'de 5 
katrilyon 691 
trilyon, 2001 yılında 
ise 11 katrilyon 
612 trilyon lira 
vergi kaybı mey
dana geldi. Bu 
rakam 2002 yılında 
15 katrilyon 216 tri
lyon, 2002 yılında 
19 katrilyon 667 tri
lyon, 2003-2004 
yılında ise 22 katri
lyon 524 trilyon lira 
olarak belirlendi.

Bakanlıktan oto 
kokuları için uyarı

Sağlık Bakanlığı, 
izinsiz üretilerek 
satılan oda ve oto 
kokularının, halk 
sağlığını tehdit 
ettiğini bildirdi. 
Bakanlıktan 
yapılan açıklama
da tüketiciler, 
"oda ve oto koku
ları" konusunda 
uyarıldı.
Açıklamada, "hava 
aromatize edici 

ürünler" olarak 
adlandırılan oda 
ve oto kokularının 
bilinçli kullanıl
ması gerektiği 
belirtilerek, 
bakanlıktan 
izin alınmadan 
üretilerek satılan 
oda ve oto 
kokularının, 
halk sağlığını 
tehdit ettiği 
vurgulandı

MİLT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.
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Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

HIİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Mobil İletişimciler, 
aşırı vergiden şikayetçi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Tutum ve akşam yemeği

Bursa Mobil İletişim 
Araçları satıcıları, 
cep telefonu 
görüşmeleri üzerinde 
aşırı vergi yükünün 
azaltılmasını istedi. 
Mobil İletişim 
Sistemleri ve 
Araçları İş adamları 
Derneği (MOBİSAT) 
Bursa Şubesi, 
AK Parti Bursa 
Milletvekilleri 
Mehmet Emin 
Tutan ve Faruk 
Ambarcıoğlu 
tarafından İnönü 
Caddesi Yuvam İş 
Merkezi'nde hizmete 
açıldı. MOBİSAT 
Genel Başkanı 
Murat Dursun, mobil 
iletişimde, vergilerin, 
konuşma ücreti 
kadar yük oluştur
duğuna dikkat çekti. 
Mobil iletişimin lüks 
olmadığını söyleyen 
Dursun, "Dünyanın 
hiçbir yerinde mobil 
iletişimden böyle 
yüksek oranda vergi 
alınmıyor. Biz konuş- 

I maya yüzde 70, cihaz 
için de yüzde 41.6 
vergi ödüyoruz. Bu 
vergilerin yanı sıra 
özel iletişim vergisi

bardağı taşıran son 
damla oldu.
Hükümetten bu 
konuda bir adım * 
atmasını istiyoruz" 
dedi.
Şektör temsilcilerinin 
vergilerin yüksek 
açıklamasına cevap 
veren AK Parti Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan, bu vergi
lerin kaldırılmasının 
ya da aşağıya çek
ilmesinin mümkün 
olmadığını söyledi. 
Cep telefonundan alı
nan vergilerin iddia 
edildiği gibi diğer 
ülkelerin çok çok 
üstünde olmadığını 
savunan Tutan, mik
tarın dünya ortala
masında olduğunu 
belirtti. Tutan, bu 
vergilerin kaldırıl
masının veya 
düşürülmesinin pek 
mümkün olmadığını 
ifade etti. Tutan, 
"Vergi oranlarımız 
biraz yüksek olsa da 
dünya ortalamasın
da. Belki küçük bir 
indirim yapabiliriz, 
ama kimse unut
masın biz 
borçla ödeyen bir

ülkeyiz. Buna rağ
men istikrar yolunda 
önemli adım attık. 
Popülist politikalarla 
istenenlerin tümünü 
yapabiliriz ancak, 
ülke daha da kötü 
duruma gider" dedi. 
Mobil iletişimdeki 
vergi sorununun 
oranlardan değil 
kayıt dışından kay
naklandığını kayde
den Tutan, yeni 
'Telsiz Kanunu' ile bu 
sıkıntının da aşıla
cağını kaydetti. 
Cep telefonu satışını 
ekonomik istikrarla 
bağdaştıran AK 
Parti Bursa 
Milletvekili Faruk 
Ambarcıoğlu da, 
"Bir bakıyorsunuz 
ilkokul öğrencisinde 
cep telefonu, 
ağabeyi ortaokulda, 
onda da cep tele
fonu. Lise ve 
üniversitedeki 
kardeşlerinde hatta ' 
anne ve babasında 
da cep telefonu var. 
Hala bu dürüma rağ
men ekonomi kötü 
d72.nlara hayrat?
a, .j;.„ /.,<■ !•:. -I

konuştu.

Cumartesi gününden 
devam...

8. ay gibi kısa bir geçmişi 
kısa olarak aşağıda yazımın 
sonunda ifade etmeye çalışa
cağı.

Kulüp lokalini meyhane 
aralığından alıp, Kulüp 
Başkanı tarafından kiralanan 
Kayıkhane’deki yere taşıyıp 
gençlere barınacakları bir yer 
için çaba sarf ettim ve iste
diğimiz oldu. Ne tuhaftır ki 
takımın hocası bir gün gelip 
te bu lokali görmedi bu bana 
göre tahammülsüzlüktür.

Sabah kahvaltısında 
çocuklara kıymalı börek ve 
rilirse. Isınmadan topla 
oynanırsa soyunma odasında 
ben bu kulüpten beş kuruş 
almıyorum derse galip gelme
si gereken maçta mağlu
biyete oynanırsa bende bun
ları yazarım.

Yazmak istediğimiz fırsat 
buldukça Yönetici Selahattin 
Bakırcı ve Mustafa Tezcan ile 
sohbetlerde bu yanlışların 
tamamını anlatıyordum.

Tabii kişi bazı kuvvetli kişi
lerin arkalarına saklanmaları 
gayet tabi. Netice olarak 
sonunda yazacağım akşam 
yemeğini. Özet olarak gali
biyet gurur duyulduğunu ama 
takımın 4 ncü 3 olmuş nedeni 
sorulmuyor ben öyle istiyo
rum diyen bir başkan ne 
yaparsın.

13,02,2005 tarihinde 
başlayan bugüne kadar 7 gali 
biyet 2 beraberlik 5 yenilgiyle 
sezonu kapattı. İlk devre ile 
ikinci yarıdaki 4 mağlubiyet 
bu takımın düşüşüdür.

Sezon bana göre fiyaskoy
la neticelendiğini belirtmek

lar bunu istedi.
Çöküşün kırılma noktası ilk 

devre içerde oynadığımız ve 
sonuncu durumda olan 
Duaçınarıyla yapılan ve bir 
bir alınan maçtı. İkinci dışarı
da oynadığımız Şükraniye 
maçları bizim kapasitemizi 
belli eder gibiydi. Çalıştırma 
kapasitesi belli olmuştu.

Bu maçlar için olumlu yazı 
yazdım, yalnız dikkat 
edilmesini bilhassa üzerinde 
durduğum maçları hangi 
takımlarla oynayacaklarsa o 
takımın başlıklarını ve bizim 
nasıl oynamamız gerektiğini 
hatırlattım. Maalesef sanki 
inat eder gibi tam tersi 
yapıldı. Ve hüsrana uğradılar.

Alınan sonuçlar beni haklı 
çıkardı tabi. Bunları ve 
yapılan hataları yazdım. Hele 
bir Şükraniye maçı bir 
Yıldırım ve Y. Selim ve 
Altınok maçları nedense en 
zayıf rakibe karşı nereden 
öğrenmişlerse 4-5.1 deplas
manda oynatıldı. 
Çalıştırıcıların bilmesi 
gereken bir şey vardı. Aynı 
yörenin takımları deplasman 
diye bir şey olamaz az olarak 
tabiki tedbir alınır.

Son maçların nedenlerini 
yazmıyorum ama Altınok 
diziliş sırası aynen 4.5.1 şek
linde ne var ki dört sıfır 
mağlubeyete düşünce hücum 
oynamaya başlayınca biraz 
olsun 3 gol atabildik. Gelin 
görün ki talaşahin sonuncu 
gibi bir takım 2-1 yleniliyoruz, 
hep yenmek diye bir kural 
yok ama bu bir kapasite 
çalışma işi her gün idman 
yapacaksın. Hiç idman hocası 
olmayan takıma y anî! a a aksin.;

BakBiICafeMe
Hum b u rger 
yediniz mi?

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)
Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için 
I Sa/on temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır. 
Iiyel. |0224| 512 3312 Hamidiye Ulah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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Çocuğunuz depresyonda olmasın
Depresyonun 

sadece yetişkinlerde 
görülmediğini 
belirten uzmanlar, 
anne-babaları, 
çocuklardaki 
depresyon işaretleri 
konusunda dikkatli 
olmaya çağırıyor. 
Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ayten Erdoğan, 
yaptığı açıklamada, 
depresyonu, 
"Depresyon duygu
larının kalıcılık gös
terdiği ve çocuğun 
veya ergenin çeşitli 
işlevleri yerine 
getirme yeteneğini 
engelleyen bir 
hastalık" olarak 
tanımladı.
Çocukların yaklaşık 
yüzde 5'inin, ergen
lerin ise yüzde 5- 
10'unun depresyona 
maruz kaldığını 
söyleyen Dr. Ayten 
Erdoğan, "Stres 
altında bulunan 
çocuklar, kayıp 
yaşayan çocuklar 
veya dikkat, öğren
me, davranış, veya 
anksiyete bozukluğu 
olan çocukların 

depresyona yakalan
ma riski daha fazla. 
Aile yatkınlığı da 
çocukta depresyon 
gelişmesinde çok 
etkili" dedi.
Dr. Erdoğan, 
depresyondaki 
çocuk ve ergenlerin 
belirtilerinin, 
depresyon geçiren 
yetişkinlerden daha 
farklı olabildiğini 
vurgulayarak, 
"Çocuğunuzda, 'Sık 
sık üzüntülü olma ve 
ağlama. Umutsuzluk. 
Olağan aktivitelere 
ilginin azalması veya 
daha önce severek 
yaptığı aktivitelerden 
zevk alamama.
Sürekli bir can sıkıl
ması, enerji eksik
liği. Sosyal soyutlan
ma, iletişim eksikliği. 
Öz saygı eksikliği ve 
suçluluk duygusu. 
Reddedilme veya 
başarısızlık 
konusunda aşırı 
hassasiyet.
Alınganlık, öfke veya 
düşmanlık 
davranışlarında 
artma. Sık sık baş 
ağrısı, karın ağrısı 
gibi fiziksel

şikayetler. Okul 
devamı veya okul 
başarısında düşük
lük. Konsantrasyon 
eksikliği. Yeme veya 
uyuma alışkanlık
larında büyük 
değişiklik. Evden 
kaçmakla ilgili sözler 
veya teşebbüsler. 
İntihar veya kendine 
zarar verici davranış 
düşünceleri veya 
ifadeleri' gibi, 
depresyon belirti
lerinden biri veya 
daha fazlası uzun bir 
süredir mevcutsa, 
uzman yardımı alın
ması tavsiye edilir" 
diye konuştu.
DEPRESYONDA 
İNTİHAR RİSKİ 
Arkadaşlarıyla oyna
mayı seven bir 
çocuğun artık yalnız 
vakit geçirmeye ve 
hiçbir şeyle ilgilen- 
memeye başlayabile

ceğine dikkat çeken 
Dr. Ayten Erdoğan, 
"Eskiden kendisini 
eğlendiren şeyler, 
depresyon geçiren 
çocuk için artık hiç 
veya pek az 
eğlendirici bir hal 
almış olabilir. 
Kendilerinin 
sevilmediği, kötü 
çocuk olduğu şeklin
deki söylemlerde 
bulunabilirler, olay
lardan sıklıkla kendi
lerini suçlarlar.
Benlik saygısında 
düşme nedeni ile 
kendilerine güvensiz 
ve çekingen olabilir
ler. Depresyondaki 
çocuk veya ergenler 
ölmek isteyebilir 
veya intihardan 
bahsedebilir.
Depresyondaki 
çocuk ve ergenlerin 
intihar riski artar. 
Depresyondaki 

ergenler kendilerini 
daha iyi hissetmek 
için sigara, alkol 
veya başka uyuştu
ruculardan medet 
umabilirler" dedi. 
Dr. Erdoğan, küçük 
çocuklarda ve 
ergenlik döneminde
ki kız çocuklarında 
depresyonun belir
tisinin sıklıkla karın 
ağrısı, baş ağrısı 
vücut ağrısı gibi 
bedensel yakın
malarla kendini 
gösterebildiğini 
kaydederek, "Okulla 
ilgili kendine güven
sizlik, arkadaş ilişki
leri kjjrmada yetersi
zlik ve anne-baba ile 
ilgili bağımsızlaşma 
sorunları olan 
çocuklarda yine 
bedensel belirtiler 
sık görülür. Sabah 
okula giderken karın 
ağrısı, baş ağrısı gibi 
belirtiler yoğunlaşa
bilir" diye konuştu. 
Depresyon geçiren 
çocuklarda erken 
teşhis ve tedavinin 
çok önemli olduğu
nun altını çizen Dr. 
Ayten Erdoğan, 
"Depresyon 

profesyonel yardım 
gerektiren gerçek bir 
hastalıktır. Kapsamlı 
bir tedavi genellikle 
hem bireye hem de 
aileye terapi uygu
lanmasını içerir.
Örneğin; kognitif 
(bilişsel) davranış 
terapisi ve kişisel 
psikoterapi, özellikle 
çocuklarda 
depresyon 
tedavisinde 
etkili kişisel terapi 
yöntemleri 
olmaktadır" dedi. 
Dr. Erdoğan, 
tedavinin, antidepre- 
san ilaç kullanımını 
da gerektirebileceği
ni ifade ederek, "Son 
yıllarda çıkan yeni 
antidepresan ilaçlar 
küçük çocuklarda da 
güvenle kullanıla
bilmekte, alışkanlık, 
bağımlılık özellikleri 
de bulunmamaktadır. 
Yardım için çocuk 
ve ergenlerde 
depresyonu teşhis 
ve tedavi edebilecek 
bir çocuk ve ergen 
ruh sağlığı uzmanına 
başvurulması 
şarttır" ifadelerini 
kullandı

HAÇİN M
Yazan : Zebercet COŞKUN

Cumartesi gününden devam..
Ertesi gün akşama doğru Makbule’yi ve 

çocuklarını salıverdiler. Kızını görmedi 
evde. İlk günler yine erken çıktı, geç vakit 
geldi. Sonra sonra akşam yemeğini evde 
yedi. Karısı, oğlu ve torunlarıyla aşağı mut
fakta... Yemekten sonra oğlanları kucağın 
alır, hoplatır Cemal Efendi. Birini bir bizine, 
diğerini.bir dizine.. “Vıttıdı ha! Vıttıdı ha” 
lambanın sarı ışığında duvara kara gölgeler 
çıkartır, ellerini, parmaklarını oynatarak ... 
Kara kulaklar sarı duvarın üstünde. Şimdi 
de bir yılan.. Uzun, “kara yılan ağzını açar, 
kapar sivri dili görünür, kıpırdanır, uzar. İki 
küçük oğlan şaşkın bakarlar her akşam 
aynı cıvıltılar, aynı kahkahalar...

Sonra kalkar Cemal Efendi, ceketini 
giyer. Ahmet kapı dibinde bir yer min
derinde oturyordur. Kafasına bir şaplak 
indirir dedesi, Ahmet’in kara gözleri parlar. 
Yere bakar...

Yürüyor Cemal efendi sokakta. Usul 
usul... Yerlere bakıyor ve de düşünüyor., 

j “Gitmeli mi? Ne etmeli? Kız durucu değil. 
Anası söyledi. Ali Efendiyi görmem gerek.. 
Hacı Ağazadeyi.. Her sıkıntımda onunla 

görüşmem mi? Yoksa ben kim, karakol 
kumandanı kim? Nasıl varır da kapısına, 
sana bir kese sarı lira, derdim.. Hacı 
Ağazadeyi Haçin’in en zengin ve de en akıl
lısı ve de en sayılanı.. Onunla görüşmem 
gerek!...

Camiye girdi Cemal efendi... Bakınıyor.. 
Ali efendinin duvarın bidinde, elleri göbeği 
üstünde... Gitti onun yanına namaza durdu. 
Yatsıya az bir şey kaldı, akşamı çabucak 
bitirmeli!. Sağına dönüyor selam vermeye, 
Ali efendi de ondan yana döndürmüş başını 
“Esselamün aleyküm ve rahmetullah!”

- Seninle görüşmek gerek!
- Namazdan sonra geü.^Mürsel de gele

cek
Hacı Ağazadenin evi Haçin’in en güzel 

evi. Üç katlı sayısız odaları var. Taştan 
yapılmış, saçağında tahtadan oymalar var. 
Ak boyalıdır oynamalar. Pencereleri, kafes
leri çepçevre sarar aymı renk, aynı çeşit 
oymalar, üst duvarları boydan boya kaplar.

Mürsel Efendi, Cemal Efendi ve Ali 
Efendi ak örtülü sekinin üstünde oturuyor
lar. Mürsel efendi bir köşede, Ali efendi 
karşı köşede. Cemal efendi ikisinin ortasın
da. Konuşmuyor, gözleri yerde, başı öne 
eğik dinliyor yalnızca.

Odanın duvarları tavanlara dek acem 
halılarıyla kapatılmış, konsol önünde 
gümüş şamdanlar var. Lambalar çifter çifter 
yanıyor. Ortada oymalı çeviz bir masanın 

üstünde gümüş taşlar içinde fındık, fıstık, 
ceviziçi, badem..

- Aşağılık herifler bunlar! Karakoldakileri 
diyorum. Az paranın ucunu gösterdin mi 
senden iyisi yok. Değil dokunmak, sana 
yaranmak için etmeyecekleri soytarılık yok
tur.

- Ötekiler desen kendi memleketlimiz. 
Gözümüzü açtık, onları gördük. Onlar da 
bizi gördü.

- Valla, bizim kız aklına koymuş. İlle gide- 
ceğimiş!

- Koyver, gitsin!... Hem ona gitmek 
gerek.. Horantası Develi’de, o burada.. 
Olmaz!... Mehmet Efendi bir daha gelemez 
bu yanlara... Hiç olmadık ortalık yatışana 
dek gelemez.

- Koy versem de bir, koy vermesem de.. 
Soran da yok zaten. Haklı da. Nikahı onun 
üstünde, gel! demiş, gidecek... Benim sor
duğum, kız ille bizi de götürmek istiyor..

- Sen kendi halinde bir adamsın Cemal 
efendi... Kimsenin ne etlisine, ne 
sütlüsünde... Mehmet efendi başka, sen 
başka... Kim dokunacak sana? Sen gider
sen, ben gidersem, o giderse? Ne olur 
Haçin? Ermeniye koyup göç! Malını, 
mülkünü... Gurbetlere düş bu yaştan 
sonra... Olacak iş değil....

Taş yerinde ağır, demişler...
Giden sürünmeye gideri

Devamı yann....
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Süt hakkında bilinen yanlış inanışlar
Doğu Anadolu'da 
insanların hala süt 
hakkında yanlış 
inanışları 
sürdürdüğü, bu 
nedenle süt tüke
timine gereken 
önem verilmediği 
bildirildi. 
Ardahan Tarım İl 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan yazılı 
açıklamada, sütün 
doğal bir içecek 
olduğu belirtilerek, 
"Yeni doğan bir 
bebek başka hiç bir 
besine ihtiyaç duy
maz. Çünkü anne 
sütü, onun bütün 
besin gereksinimini 
karşılar. 
Kemiklerimiz için 
çok önemli bir min
eral olan kalsiyum 
sütte bol miktarda 
bulunur. Büyük bir 
bardak süt içerek 
günlük kalsiyum 
ihtiyacımızın üçte 
birini karşılayabili
riz. Sütteki protein
ler, çocukların 
büyümelerini ve 
gelişmelerini 
sağlarken, yetişkin
lerin ise hücrelerini 
yenileyip, vücut 
dirençlerini artırır. 
Süflin faydalarının 
en belirgin özellik
leri kemik erimesini 
önler, mikrobik

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO 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.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
Kanberodlu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

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

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

enfeksiyonlara karşı 
etkilidir, ishalin 
tedavisine yardımcı 
olur, mide rahatsı
zlıklarına iyi gelir, 
sindirim sistemini 
düzene sokar, ülseri 
önler, beyine enerji 
verir, diş çürüklerini 
önler, kronik bronşi
ti önler, tansiyonu 
düşürür, yağsız süt 
kolesterolü düşürür 
ve kanserin önlen
mesine yardımcı 
olur" denildi. 
Açıklamada, yanlış 
inanışlar sebebiyle 
süt tüketiminin iste
nilen seviyeye 
gelmediği belirtil
erek, yanlış inanışlar 
şöyle sıralandı:

Uzun ömürlü süt
lerin dayanıklılığı 
içlerine konulan 
katkı maddelerinden 
kaynaklanmaktadır. 
(Yanlış). Sütün 
dayanıklılığını artır
mak amacıyla içeri
sine kesinlikle katkı 
maddesi ilave 
edilmez. Özel 
teknolojilerle uygu
lanan ısıl işlem, 
aseptik dolum ve 
ambalajlama ile süt 
uzun ömürlü hale 
gelir.
- Sokak sütü daha 
sağlıklı, daha 
besleyici ve dahq 

ucuzdur. (Yanlış) 
Sokak sütü kesinlik
le sağlıklı değildir. 
Sağıldığı andan 
itibaren taşıdığı 
mikroorganizma 
yükü artar. Sokak 
sütünü kaynatmakla 
mikroorganizmaların 
öldürülmesi 
amaçlanır, fakat 
mikroplarla birlikte 
besin değeri de 
öldürülmüş olur. 
Ayrıca sokak sütü 
ucuz da değildir.
Çünkü kaynatmayla 
harcanan enerji ve 
besin değeri kaybı 
sokak sütünü pahalı 
hale getirir.
- İşlenmiş 
(pastörize, ya da 
sterilize edilmiş) 
sütleri ayrıca kay
natmak gerekir 
(Yanlış). İşlenmiş 
sütleri raf ömrü 
içerisinde ve her
hangi bir ısı işlemi 
uygulamadan gönül 
rahatlığıyla tükete
biliriz.
- İşlenmiş sütlerin 
kaymağı olmazken 
sokaktan alınan süt
lerin kaymaklı 
olması sokak süt
lerinin daha yağlı 
olmasından kay
naklanmaktadır 
(Yanlış).
İşlenmiş sütlerde 

kaymak olma
masının nedeni bu 
sütlere uygulanan 
ve süt yağının sütün 
üzerinde birikmesini 
engelleyerek sütün 
her yanına eşit 
olarak dağılmasını 
sağlayan "homoj- 
enizasyon" işle
minden kaynaklan
maktadır.
-Süte şeker katmak 
faydalıdır (Yanlış). 
Sütün doğal yapısın
da zaten şeker 
vardır. Ayrıca şeker 
ilave etmek fayda 
sağlamadığı gibi 
karbonhidrat oranını 
artırır ve diş 
çürümesine neden 
olur". Açıklamada, 
ayrıca sağlıklı nesil
leri yetiştirmenin 
anne ve babaların 
en önemli görevi 
olduğu hatırlatılarak 
açıkta satılan süt ve 
ürünlerinin sağlık 
yerine , hastalık 
getirdikleri bu 
nedenle alınmaması 
gerektiği, bunların 
yerine pastörize, ya 
da sterilize edilmiş, 
özel ambalajında 
satılan, Tarım 
Bakanlığı'ndan üre
tim ve sicil izni 
almış süt ve ürün
lerinin tüketilmesi 
gerektiği belirtildi.

Öile 10-15 datife 
güneş yarark

İngiltere'de yapılan 
bir araştırmada 
öğle saatlerinde 10 
-15 dakika süreyle 
güneşte kalmanın 
sanıldığı gibi zararlı 
olmadığı belirtildi. 
Manchester Üniver- 
sitesi'nde yapılan 
araştırmaya göre, 
öğle saatlerinde 
korumasız olarak 
doğrudan güneş 
ışınlarına maruz 
kalmak, D vitamini 
üretimini artırıyor. D 
vitamini sağlıklı 
dişler ve kemikler 
için gerekli. 
Araştırmacılara 
güneş ışınları bazı 
kanser türlerine 
karşı da koruma 
sağlıyor.
Araştırmayı yürüten 
heyetin başkanı Dr. 
Ann VVebb, 
"Vücudunuzda D 
vitamini üretimini 
artırmak istiyor
sanız, bizim 
hesaplamalarımıza 
göre güneşte dışarı 
çıkmak için en ideal 
zaman dilimi öğle 
saatleri" dedi. 
VVebb'e göre, öğle 
saatlerinde güneş 
daha fazla ultraviy- 
ole ışını yayıyor.

Ultraviyole ışınları 
deride D vitamini 
üretimini tetikliyor. 
Dr. VVebb bununla 
birlikte halkı uzun 
süre korumasız 
güneşte kalma
maları konusunda 
uyarıyor, D vita
minini yiyecekler
den sağlamanın da 
mümkün olduğunu 
anımsatıyor. Ann 
VVebb, D vitamini 
için özellikle sarda
lyeyi öneriyor 
Halka 11.00 ile 
15.00 saatleri 
arasında korumasız 
güneşe çıkılmaması 
tavsiyesinde bulu
nan İngiliz Kanser 
Araştırmaları Vakfı 
yetkililileri ise, 
"Bizim tavsiyemiz 
bugüne kadar 
toplanan verilere 
dayanıyor. Ama 
yeni araştırmayı da 
değerlendireceğiz" 
dedi

NÖBETÇİ ECZANE

30 MAYIS PAZARTESİ 
ÇAMLICA ECZANESİ

GEMLİK
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2143 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Saruhanlar Toplu Tüketim açıldı
Saruhanlar Toplu 
Tüketim mağazası 
düzenlenen pilavlı 
törenle hizmete 
açıldı.
Hamidiye Mahallesi 
Kuşlu Sokakta 
hizmete giren ve 
yalnız marketler, 
bakkallar, büfeciler, 
yemişçiler, 
kantinciler, 
restaurantlar, 
cafeteryalar, oteller, 
pastaneler, kahve
haneler ve pazarcı

esnafına 
hizmet 
verecek 
olan 
Saruhanlar 
Toplu 
Tüketim 
Yalova’dan 
sonra 2 nci 
mağazasını 
Gemlik’te 
kurban 
keserek, 
dualarla ve 
pilav dağıtarak 
hizmete açtı.

Açılışı AK Parti 
Yalova İl Başkanı 
Fikri Demirel ile 
Gemlik Esnaf ve

Açılışta konuşan 
Adem Saruhan 
amaçlarının 
Gemlik’te de tüketici

Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
birlikte yaptılar. 
Adem ve Ramazan 
Kağan Saruhan 
kardeşlerin 
hizmet açtığı 
mağazaya, 
Yalova’dan büyük 
katılım olurken, 
bakkallar ve 
marketçiler de 
Saruhanları yalnız 
bırakmadılar.

dışındaki tüm 
işletmelere 
toptan bakkaliye 
malzemelerini en 
uygun fiyatlarla ve 
kaliteli bir şekilde 
ulaştırmak olduğunu 
söyledi. Açılıştan 
sonra konuklar 
mağazayı gezerken, 
dağıtılan ayran ve 
pilava vatandaşlar 
adeta hücum 
ettiler.

ANMA '
Kim demiş canlar öle, 
ölürse tenler öle.
Her dem yeniden doğarız. 
Bizden kim usanası..

Şahadetinin 25. 
yıldönümünde 

büyük ülkü devi, 
örnek Devlet adamı 

Gün SAZAK’ı 
rahmet ve minnet ile 

anıyoruz.

Gemlik Ülkü Ocağı

Saruhanlar Toplu Tüketim 
Gemlik Şubesi açıldı

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR

>=> Marketler 
=> Bakkallar 
■=> Büfeler 
■=> K.Yemişçiler 
■=> Kantinler 
■=> Restaurantlar

Kafeteryalar 
o Oteller 

Pastaneler
■=> Kahvehaneler 

Pazarcı Esnafı

Açılış Gayemiz
Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, İl Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

Siz Değerli Müşterilerimize Daha Ucuz ve Kaliteli Ürünler 
Sunarak Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır.

Bu Düşünceyle Müessesemizi Hizmete Açtık....
Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00



Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında açılan kursların yıl sonu belge töreni ve sergileri devam ediyor. 
HEM'in Umurbey'deki belge törenine ev sahipliğini Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler yaptı. Sergide kursiyerlerin el emeği göz nuru 
işleri beğini ile izlenirken, el dokuması kilimler hayranlık uyandırdı. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 5’de 

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
31 Mayıs 2005 Sah korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Belediyede toplu sözleşme sevinci
Gemlik Belediyesi ile Belediye de çalışan 122 işçi adına Disk’e bağlı 
Genel İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu sözleşme 
görüşmeleri dün anlaşmayla sonuçlandı. Sendika 6 aylık yüzde 10 
zam istemini yüzde 7’ye çekince anlaşma 7+7 ile sağlandı.

Halk Eğitim kursuları
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin 

açtığı kurslar, Türkiye de en verimli 
çalışan kurslardandır..

Bu kursların, çeşitliliği bir yana, bence en 
güzel yanı, sonucu alınan işlerin ortaya 
çıkmasıdır.

Bilgisayar kursundan, el nakışı, dikiş, 
yağlı boya, cam vitray, kalorifer yakıcılığı, 
seramik, hah, kilim, okuma yazma vb., 
birçok dalda kurs açılarak belge verilmesi 
sağlanır..

Köylerde, beldelerde ve merkez ilçede 
kurslaa herzaman ilgi görüyor.

Ev hanımları boş zamanları değer
lendirmek için tahta işlerinden tutun da, 
yağlı boya işlerine, ileri yaşlarda okuma 
yazma öğrenmeye, kilim dokuma öğren 
meye varıncaya kadar birçok dalda beceri 
sahibi oluyorlar.

Bu kursla, kentlerde site altlarında 20 kişi 
biraraya geldiğinde de açılıyor.
Gemlik’te birçok sitenin altında ev 

hanımların gittiği kurslar bulunuyor.
Gemlik Merkez, Küçük Kumla ve 

Umurbey HEM kurslarında her zaman 
güzel çalışmalar ortaya çıkar.

Genç kızlar çeyizlerini bu kurslarda 
hazırlar, beceri sahibi olurlar.. Bu nedenle 
herkesin Halk Eğitim Müdürlüğü sergileri
ni gezmeyi sağlık veririm.

Bu İşlerde çaba harcayan herkesi de kut
lanın..

Belediye de anlaşmayla 
sonuçlanan sergide Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut ile Genel 
İş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Cengiz Durmuş , 6 ay ücretlere 
yüzde 7 ikinci 6 ay 7 olmak üzere 
yıllık yüzde 14 zamda anlaştılar. 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Belediye’nin kıt olan- 
naklarıyla işçisine en iyisini ver
meğe çalıştıklarını söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Kurşunlu’ 
tahtalı

Yaza hazırlanan Kurşunlu Beldesinde 
liyle yapımına başlanan çarşının alt ydpısı 
2200 metrekare kapalı alanda yapılan ve adının 
olduğu belirtilen çarşının dillere deste n olacağı 
Belediye Başkanı Bayram Demir, alty< pı çalışm
Tahtalıköy alanında görülüyor.

gmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Haftada İki

Ermeni konferansı

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Vicdanca

Balonları uçurmak vardı ya..

Sayfa 2

Devletin Boğaziçi Üniversite ‘sinde “Ermeni 
Konferansı” yapılacaktı.

Bazı entel takımı dışarıdan buldukları konuşmacılarla 
“Soykırım oldu” tezini dünyaya ilan edeceklerdi.

Konferans Kamuya açık değildi.
Pek çok ülke Ermeni soykırımını parlementosun da 

Kabul etti.
Biz bu konuda kendimizi savunuyor, ve gerçekleri ina

narak dünyaya haykırıyoruz.
“ Birinci dünya savaşın da ülkemiz vatandaşı Ermeniler 

devlete isyan etti. Ordularımızı arkadan vurdular. Çok acı 
olaylar yaşandı. İki tarafta biri birini acımasızca kesti, atış
ma vardır, soykırım yoktur. Eğer olsaydı Türkiye ‘de bir 
tek Ermeni kalmazdı.”

Bundan sonra bütün dış dünya ; Bunu sizin bilim 
adamlarınız Üniversite hocalarınız -gazetecileriniz bile iti
raf ediyor.

Siz önce kendi içinize bakın diyeceklerdi.
Kamu oyunda büyük tepki oluştu, hükümet sert çıktı. 
Böylece binlerinin bizi içimizden vurmasının, Türkiye 

düşmanlarına müthiş koz verilmesinin önü kesildi.
“Aman efendim, fikir ve ifade özgürlüğü yok mu.?” 
Boğaz içinin profesörleri konferansın iptal edilmesini 
Protesto ettiler. ( Bence Üniversitenin saygınlığını 

zedelediler)
Entel olmanın dozunu ve suyunu kaçırdılar...
Günümüz de ülkeler ille de silahla değil, bu gibi kur

nazca yöntemlerle içinden ( Arkasından ) vuruluyor.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek bunu Meclis kürsüsünden 

haykırdı.
Her cümlesi de doğru idi.
Türkiye bu durumlara durup dururken gelmedi...
Demokrasi -fikir ve ifade özgürlüğü deyip her şeyin 

suyunu çıkardılar.
Adam canidir , bilerek -tasarlayarak masum insanları 
ve hatta beşikte ki çocukları katletmiş veya katlettir

in iştir.
Bizim enteller bu caninin haklarından bahsederler..
Peki ölen binlerce masumum hakkı (Yaşama hakkı ) 

nerede?
Niye bunları hiç konuşmazsınız. ?
Her şeyi kendileri bilirler ,kimdirler ,kime hizmet ederler 
Türkiye - vatan sevgileri varmı dır. ?
Bilinmez...
PKK. Terörü zirve de iken ayni kesimler medyada 

Övgüler
Düzmekten utanmazlardı. Bunların ayak takımı da 
Sahnelerde türkülerini okurlardı. Biz bunları yaşadık bu 
Hainliklerin hiç birini unutmadık.
Boğaziçililer siz soykırım gibi bir insanlık suçuyla 

damgalanmak
İstenen bir ülkede toplumun duyarlığını hiçe sayarak 

bir etkinlik düzenleyemezsiniz.... Hele bu etkinliğe 
soykırım iddialarını kabul etmeyen görüşleri “ Bunlar 
resmi görüşler “ diye çağırmazlık edemezsiniz. Yalnız 
Türkiye’de değil en demokratik olduğunu iddia ettiğiniz 
ülkelerde bile böyle haince bir İşe kalkışamazsınız....

Gemlik’ de ;Geieneksel 5.
Gemlik Özürlüler Şenliği; var
mış...

Haberiniz oldu 
Gemlikliler...

Haberiniz oldu 
BursalIlar...

Haberiniz oldu

mu

mu

mu mil-
letvekilleri, sivil toplum örgüt
leri vssss..

Olmadı..
Gemlikliler, her akşam tur 

attıkları İskeledeki bu şenliğe 
ilgi göstermemişler...

Üzüldüm..
Adı;
Özürlüler Şenliği!!!
Özürlülerin şenliği olur mu?
Bal gibi olur...
Toplumumuzun en büyük 

yarası onlar..
Sokaklara, alışveriş merkez

lerine, otobüslere, parklara 
vsss...

Yararlanmasınlar diye her 
türlü yatırımdan nasibini ala
mayanlar, onlar...

Ülke genelinden 500 özürlü 
öğrenci katılıyor şenliklerine!!!

Ankara dilsiz sağır kalmış... 
Gemlikliler de...

Peki, Belediye bu anlamda 
yeterince duyurusunu yaptı mı?

İlgi görmemiş ya...
Özürlülerin Şenliğine, 

mankenler getirilseydi, bak o 
Gemlik nasıl ilgi gösterirdi... 
Tüm ilçelerden de şenliğe insan 
seli akardı ..

Hele şöyle bir iki tane de 
şovmen sanatçı katılsaydı ..

İyi de o zaman ne önemi 
vardı, bu şenliğin..

24 özürlü merkezinden 500 
öğrenci katılmış...Ne güzel! ..

Özürlüler, şenliklerini yine 
kendi aralarında yaptılar.

Belki böylesi daha iyi oldu..
Onların sırtından geçinmek 

isteyenler, bu şenliğe salamur 
dökemediler!

Ne acıdır ki, Şanlıurfa’dan 
yola çıkan bir otobüs kaza 
yapıyor ve 3 kişi yaşamanı 
yitiriyor..

Yani şenliğe kaza bulaşıyor..
Büyük bir talihsizlik!
Özürlüler Federasyonu 

Başkanı (ikinci) Hamdi Atay, 
siyasilerin özürlüler ile ilgili 
yasayı çıkarmamasını eleştir
miş!..

Oysa bu şenlik;özürlülerin 
sorunlarının masaya yatırıldığı 
bir arenaya dönüştürülebilirdi..

Ankara’daki, beyin özürlüler
ine, seslerini duyurmaları için- 
bulunmaz bir fırsat olabilirdi.

500 gencimizin konuşma 
zamanıymış!

Ben onlara özürlü 
sözcüğünü kullanmak istemiyo
rum...

Bu organizasyonu yapanlar, 
bu anlamda bir ;mesaj; ver
mediler..

Ellerine pankartlar, tişörtler
ine ya da balonlara yazmalıy
dılar,buradayız diye ....

500 genç rengarenk balonları 
gökyüzüne uçursaydılar ...

Bulutlara uçsaydı balonlar.. ■ 
Ne güzel olurdu?
Bu da mı, akıllarına gelmedi?
Bak o zarnan o fotoğraf 

basında da ilgi görürdü ...
Gemlik Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut, ne iyi olurdu , 
değil mi?

Ama olmadı...
Sevgili başkan, bir dahaki 

organizasyona beni çağırır 
mısınız?

Sevgiyle kalın...

az

[
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BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemlik Belediyesinde çalışan işçiler yıllık yüzde 7+7 zam aldı

tecili Mıı sözleşme sevine
Gemlik Belediyesi ile Belediye de çalışan 122 işçi adına Disk’e bağlı Genel İş Sendikası arasında 
bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri dün anlaşmayla sonuçlandı. 
Sendika 6 aylık yüzde 10 zam istemini yüzde 7’ye çekince anlaşma 7+7 ile sağlandı.
Seyfettin Şekersöz

Gemlik Belediyesi ile Genel-İş 
sendikası arasında sürdürülen 
toplu iş sözleşme 
görüşmelerinde mutlu sona 
ulaşıldı.
Dün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve Genel-İş 
Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Cengiz Durmuş ile 

l sendika işyeri temsilcilerinin 
‘ katıldığı son toplantıda

taraflar altışar aylık yüzde 7+7 
p zamda anlaşmaya vardılar.

1 Ocak 2005'te başlayan ve 
Gemlik Belediye'sinde çalışan 
122 çalışanı kapsayan toplu 
sözleşme görüşmelerinde 
ayrıca sosyal haklarda da 
artış sağlandı.
Anlaşmayla birlikte Gemlik 
Belediyesi'nde çalışan işçi
lerin maaşları sosyal haklarla 
birlikte 900 bin YTL ile 1.100 
YTL arasında oranına yüksel
di.
Dün, yaklaşık 3 sr.at süren 
görüşmede Belediyede 
çalışan işçiler adına güzel bir 

* sözleşme yaptıklarını dile

getiren Belediye Başkam 
Mehmet Turgut, enflasyonun 
üzerinde yapılan zam için "Biz 
belediyede çalışanlarımızı 
evlatlarımız olarak görüyoruz. 
En yüksek z'.:mmı verdiği/nizi 
c-jnıyoruın vu> mutluyuz. 
Gemlik'in Büyükşehir'e dahil 
edilmesinden sonra İller 
Bankası gelirlerinde yüzde 45 

azalma oldu. Bunun yanında 
su gelirlerimiz BUSKİ'ye geçti. 
Bütçemiz allak bullak olması
na karşın yıllık verdiğimiz 
yüzde 14 zamdan mutluluk 
duyuyor sm. Maaş zamrmyla 
biriiktu çalışanlarımızın sosyal 
haklarında da hiçbir 
belediyede olmayan artışlar 
sağlandı" şeklinde konuştu.

Anlaşma taslağının imza altı
na alınmasından sonra 
görüşlerini belirten Genel-İş 
Sendikası Bursa Şube 
başkanı Cengiz Durmuş, 
Başkan Mehmet Turgut'un 
söylediği güzel sözlerin 
dışında söylenecek söz bula
madığına değinerek "Uzun 
süren maratonun ardından 
mutlu sona ulaştık. Önemli 
olan ücretlerimizin zamanın
da alınmasıdır. Bazı 
belediyelerde yaşanan maaş 
krizlerinin Gemlik belediye 
çalışanı yaşamıyor. 
Zamanında ücretler ödeniyor. 
Belediye çalışanına hayırlı 
olsun" dedi.
1 Ocak 2005 itibariyle imza 
altına alınan sözleşmeden 

doğan 5 aylık zam farklarının 
da en kısa sürede ödeneceği
ni bildiren Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, “Dar bütçe 
mizle bölgede en iyi 
sözleşmeyi yaptığımıza 
inanıyorum. Hem belediye 
için, hem de çalışan evlat
larımız ve aileleri için hayırlı 
olsun" dedi.

Kaymakam Baygül 5 gün izinli
İlçe Kaymakamımız
Mehmet Baygül, 5 gün
süreyle izine ayrıldı.
Mazereti nedeniyle izine
ayrılan Kaymakam
Mehmet Baygül'ün 30 
Mayıs itibariyle izine 
ayrıldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül iznili olduğu 30 
Mayıs - 4 Haziran tarih
leri arasında Gemlik 
Kaymakamlığına

Orhangazi Kaymakamı 
Hikmet Çakmak'ın 
vekalet edecek.
Kaymakamların izinli 
olduğu dönemlerde, en 
yakın ilçe kaymakamları 
diğer kaymakamın yerine 
vekaleten görevi 
yürütürken, günün 
yarısını kendi ilçesinde, 
diğer yarısını da vekalet 
ettiği kaymakamın 
ilçesinde görev yapıyor. Mehmet Baygül

Mertçe I
... -i... • " ' ' • ?

Sinan 
IVİERTOĞLU I

Allahaısmarladık!
Geri çekilen TCK’nunda basın lehine 
herhangi bir önemli değişiklik yok. 
Yasa, ağır ceza hükümlerini aynen içeriyor. 
Korkarım bu yasa ile Türkiye, basın mensup 
larının cezaevine dönüşecek.
Gerçek basın hürriyetinin sağlanacağı güne 
kadar ben de sizlere veda ediyorum.
Allahaısmarladık!
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü'nce 
2004-2005 Eğitim- 
Öğretim yılında 
açılan kursların yıl 
sonu belge töreni 
ve sergileri devam 
ediyor.
Dün, Umurbey 
Belediye'si önünde 
düzenlenen törende 
75 kursiyer bel
gelerini aldı.
HEM'in 
Umurbey'deki belge 
törenine ev 
sahipliği yapan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
yanı sıra Küçük 
Kumla Belediye

i

IIBl

Başkanı Eşref 
Güre, Yeniköy 
Belediye Başkanı 
İbrahim Çelikten,

Çakırlı Belediye 
Başkanı Mustafa 
Türk, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe. Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan, Rotary 
Dernek Başkanı 
Mehmet Yaşar, 
Muhtelif Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile çok 
sayıda davetli 
katıldı.
ROTARY’E 
TEŞEKKÜR 
Belge töreninin 
açılış konuşmasını 
yapan Halk Eğitimi. 
Merkezi Müdürü

Kemal Çetinoğlu, 
Umurbey 
Beldesinde kursi 
yerlerin kişiliğini ve 
yeteneklerini 
geliştirici biçimde 8 
aylık eğitim ve 
öğretim çalış
malarının sonucun
da amaçlanan 
sonuca ulaşıldığını 
belirtti.
Çetinoğlu, "Halk 
Eğitimi merkezi 
olarak amacımız, 
Atatürk İlke ve 
İnkılapları, Türk 
Milli Eğitiminin 
amaçları doğrul
tusunda eğitim 
öğretim çalışmaları 
yapmak, mesleki ve 
genel bilgi kursları I 

açarak, vatan
daşları tüketicilik- 
ten kurtarıp üretici 
durumuna 
getirmek, ülke ve 
aile ekonomilerine 
katkılarını artırmak
tır." diye konuştu. 
Açılan kurslardan, 
Makine Nakışı, 
Kilim Dokuma, 
Ahşap Boyama, Ev 
tekstili, Parça bir
leştirme ve Anne 
Eğitimi branşların
da 75 kursiyere bel
gelerinin verildiği 
törende ayrıca kilim 
dokuma kursunda 
maddi olarak 
destek veren 
Rotary Derneği 
adına Başkan 
Mehmet Yaşar'a 
teşekkür edildi. 
Sergi açılış töre
nine katılan misafir

lerin kursiyerlere 
verdikleri bel
gelerinden sonra 
kursa destek veren 
Rotary Dernek 
Başkanı Mehmet 
Yaşar'a Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından Teşekkür 
Plaketi verildi.
GÖZ NURLARI 
Törenlerin ardından 
hazırlanan serginin 
açılış kurdelesini 
Yeniköy Belediye 
Başkanı İbrahim 
Çelikten 
kesti.Birbirinden 
güzel el işi ve 
nuru ürünlerin 
bulunduğu 
serginin 
gezilmesinden 
sonra davetlilere I 
Aytepe'de ikram 
yapıldı.

«i

i ö® 15

?€3

g

M

lemlik Fcp 
başkanı M 
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Belediye Başkanları, Halk Eğitim Müdür, 
İlçe Emniyet Müdürü ve kurs öğretmenleri 
birlikte görülüyor.

n
Üm u r beyrx H EM k u rsü na 
^belde dağıtım törenine 

katılan lar toplu halde 
görülüyor.
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Kurşunlu’ya ‘Tahtalıköy’...
Seyfettin Sekersöz

yaza hazırlanan 
Kurşunlu 
Beldesinde yap 
işlet devret mod
eliyle yapımına 
başlanan çarşının 
alt yapısı bitir
ilmek üzere. 
Türkiye'de bir 
örneğinin 
olmadığı 
bildirilen çarşı 
için bilgi veren 
Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
"25 işyerinden 
oluşacak çarşı 
tamamen 
Amerikan tarzı 
ahşap binalardan 
oluşacak. Alt 
yapısının bitir
ilmek üzere 
olduğu alanda 
önümüzdeki 
hafta içinde 
Ankara'dan gele
cek malzemeler 
monte edilmeye 
başlanacak"

dedi. 
2200 metrekare 
kapalı alanda 
yapılan ve adının 
"Tahtalı Köy" 
olduğu belirtilen 
çarşının dillere 
destan olacağını 
söyleyen 
Başkan Demir, 
"30 Haziran'da 
açılışını 
yapacağımız

çarşının arka 
kısımlarında 
Anfi tiyatro, pan
siyonlar, havu
zlar, çocuk 
bahçeleri ve yeşil 
alanlar mevcut. 
Şu anda 25 işy
erinden oluşan 
Tahtalı Köy'deki 
dükkanların 
yarısını peşin 
satarak elde

ettiğimiz gelirle 
çarşıyı 
kuruyoruz.
Çarşı 
Belediyemiz 
tarafından yapıl
maktadır. Yaz 
aylarının dışında 
Kurşunlu artık 
Bursa'nın 
en çok ilgi çeken 
sayfiye beldesi 
olacaktır" dedi.

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın

Her çeşit balık ağları J
Sakana Afisimi Ağları
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

&&SIRASI GELDİKÇE
İnan TAMER

TCY üzerine

Bazı basın kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarının tepkisi üzerine, 
yürürlük süresi 1 Haziran 2005 tarihine 
ertelenen TCY’sı yarın yürürlüğü gire
cek.

Basınla ilgili hükümlerde hiçbir 
iyileştirme yok.

Basının sesi kesiliyor, özellikle yerel 
basının.

Holding basının gözüne perde inmiş, 
görmüyor.

Kimisinde siyahı beyaz gören 
gözlükler var.

Kimilerinin kulakları duvar olmuş, 
duymuyor, yada duymak istemiyor.

Gırtlaklarına kadar borçlu kimi hold
ing medyasında köşe başları tutmuşlar, 
İktidarı eleştirdikçe patronlarınının, 
özellikle kendi düzenlerinin bozulacağı 
nedeni ile iktidarın, hık deyicisi, 
methiyeler düzenleyicisi, yabancı ülkel
er özlemcisi, kalemleri kiralanmış.

TCY’sında övgüde, yergide propa
ganda olarak niteleniyor. İktidarı yer
ersen, muhalefetin propagandasını 
yapmış addedilirsin.

Muhalefeti eleştirirsen iktidarın pro
pagandasını yapmış olarak nite
lenebilecek.

Arkasından gelsin ceza davaları, 
hapislikler.

Görevini yapmayan veya ihmal eden 
devlet görevlileri hakkında ceza 
davaları açılacak yasa hükümlerince.

Cumhuriyet savcıları, bu hükümlerin 
ağır baskısı altında.

Savcılar biraz tereddüt ile karşıladık
ları haber ve yazıları gördüklerinde 
dava açıp duracaklar. Haklılar.. Görev 
yapmadıkları ithamı ile onlarında hak
larında dava açılabilecek.

Onlarda 1 yıldan, 2 yıla kadar ağır 
hapis cezası alabilecekler.

TCY’sı, hakime de geniş takdir ve 
yorum alanında geniş yetkiler tanıyor.

Kamunun gerçek gözü, kulağı, dili 
olan, binbir güçlük ve mali imkansızlık
lar içindeki basının boğazı sıkılıyor.

Boğazı sıkılan oysa demokrasi. 
Bundan böyle sesi kısık demokrasi, 
kalemleri kırık demokrasi.

Bakalım ne zamana kadar.

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

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

SAHİBİNDEN SATILIK OTO
1996 Model Ford EscortCLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon • 
Çelik Jant • Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00
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Slraw müzakereler
konusunda teminat verdi

Rusya Gürcistan'dan çekilip

İngiltere Dışişleri 
BakanıJack 
S t ra w'un, Dışişleri 
Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül'ü 
telefonla arayarak, 
17 Aralık'taki 
zirvede Türkiye ile 
müzakerelere 3 
Ekim'de başlan
ması yönünde alı
nan karara bağlı 
olduklarını 
söylediği öğrenildi. 
Diplomatik kay
naklar, Straw'un, 
Türkiye'nin üyelik 
müzakereleri kararı 
konusunda teminat 
verdiğini ve

- Umuırbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
22SOm2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83

Fransa'da 
Türkiye'ye ilişkin 
yapılan tartış
malara katılmadık
larını ilettiğini kay
dettiler.
Gül de telefon 
görüşmesinde, 
verdiği beyanatlar
da Türkiye'nin 
reform sürecine 
olan bağlılığını 
sürekli teyit ettiğini 

hatırlattı.
Bakan Gül, 

görüşmede, üyelik 
müzakerelerinin 
başlamasına yöne
lik hazırlıklara 
kararlılıkla devam 
edeceklerini ve 
bunu Nice 
Anlaşması zemi
ninde yapacaklarını 
belirtti.

Moskova ile Tiflis 
arasında, Rus asker
lerinin 
Gürcistan'dan 2008 
yılında tamamen 
çekilmesi konusun
da anlaşma sağ
landı. Rusya, 
Gürcistan'daki 
askerlerini 2008*e 
kadar çekecek. 
Rusya'nın Sovyetler 
Birliği döneminden 
devraldığı halen iki 
askeri üssünün 
bulunduğu 
Gürcistan'dan 
askerlerini çekme 
işlemini 2008'de 
tamamlamasını 
öngören anlaşma, 
Moskova'da Rus ve 
Gürcü Dışişleri 
Bakanları Sergey 
Lavrov ile Salome 
Zurabişvili arasında 
imzalanan ortak 
bildiriyle duyuruldu. 
Interfaks ajansının 
bildirdiğine göre, 
Rus Dışişleri Bakanı 
Lavrov, Zurabişvili 
ile görüşmesinden 
sonra yaptığı açıkla
mada, Rusya'nın 
Gürcistan'daki iki 
askeri üssünü

2008'de tamamen 
kapatacağını 
bildirdi.
Rus askerlerinin 
Gürcistan'dan nihai 
çekilmesinin 
2008'de tamam
lanacağını belirten 
Lavrov, Zurabişvili 
ile imzaladıkları 
ortak bildiride, Rus 
askerlerinin geri 
çekilmesiyle ilgili, 
Tiflis'in nihai anlaş
madan önce görmek 
istediği ana aşa
maların bulun
duğunu kaydetti. 
Zurabişvili de, 
"Hedeflediğimiz 
amaca ulaştık. Biz 
bunu, ürcistan'daki 
Rus üslerinin tama
men kapanmasına 
götürecek aşamalı 
bir süreç olarak 
görmek istiyoruz" 
diye konuştu. 
Rusya'nın 
Gürcistan'da bulu
nan Sovyetler döne
minden kalma askeri 
üsleri iki ülke 
arasındaki en sorun
lu konulardan birini 
oluşturuyordu.
Rus üslerinden biri

Gürcistan'ın 
güneyindeki 
Ahalkalaki'de, 
diğeriyse Karadeniz 
kıyısında, Acara 
özerk bölgesinin 
başkenti Batum'da 
bulunuyor.
Rusya, 1999'da 
İstanbul'da imza- 1 
lanan AGİT anlaş
masından sonra, v 
Vaziani ve Gudauta 
üslerini tamamen 
boşaltmıştı, ancak 
anlaşma gereği 
2000'de boşaltılması 
gereken Ahalkalaki i 
ve Batum üsleri 
halen kullanılıyor.
Gürcistan, bu iki 
üssün en geç 1 
Ocak 2008 tarihine 
kadar boşaltılmasını 
isterken, Rusya bu 
süreyi yetersiz 
buluyordu.
Gürcistan toprak- İ 
larındaki Rus askeri I 
üslerinin boşaltıl- J 
ması sürecine ilişkin 1 
olarak iki ülke 
heyetlerinin geçen 
hafta Tiflis'teki 
görüşmelerinin 
sonuçsuz kaldığı 
bildirilmişti.
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MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI

*** GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP

=ar- VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK

■ ~ • ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ” ADA PANSİYON

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA
Tel : (0.224) 363 98 72

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 

Rezervasyon Tel: 539 03 03
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OSS’den oturma
düzenine müdahale

'Yeniden yapılandırma zorunluluk'
Bilgisayarın 'Sınava 
girecek adayların 
bina, salon ve sıra 
numaralarında aynı 
soyadı taşıyanlara 
göre sıralamaya 
gitmesi ÖSYM 
Başkanlığı'nı 
harekete geçirdi. 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS), 
katılacak adayların 
sınava girecekleri 
yerleri "bilgisayar 
programlarının 
yenilenmesi sırasın
da istem dışı" olarak 
TC kimlik numaraları
na göre belirleyen 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), aynı soy
adını taşıyan aday
ların aynı salonlara 
veya binalara 
atandıklarım tespit 
edince önlem aldı. 
ÖSYM, 19 Haziran 
2005 tarihinde 
gerçekleştirilecek 
ÖSS'ye katılacak 
adayların sınava giriş 
ve kimlik belgelerini 
postalama işlemlerini 
bugün tamamladı.

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 u.-ı,.,. jhrahim *k|t 
, SATILIK - KİRALIK DAİRELER MclTOZ. 1013111111 AKIl
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Cad. PTT Karşısı 
Tel: (0.224) 513 34 37

Belgelerin, 4 
Haziran'a kadar 
adayların eline 
geçmiş olacağı 
bildirildi.
Bu yılkı ÖSS'de 
oturma düzeni, 
bilgisayar 
programlarının 
yenilenmesi sırasın
da oluşan bir neden
den dolayı her yıl 
olduğu gibi 
rastgele değil, TC 
kimlik numarasına 
göre belirlendi.
Ancak aynı 
soyadını taşıyan 
adayların aynı salon
larda veya 
binalarda sınava 
gireceklerinin tespit 
edilmesi üzerine 
ÖSYM, bunun 
psikolojik açıdan 
olumsuzluklara yol 
açabileceği gerekçe
siyle önlem aldı.- 
DUYURU 
İNTERNETTE 
YAYIMLANDI- 
Konuya ilişkin 
duyuru, ÖSYM'nin 
internet sitesinde 
yayımlandı.

Duyuruda', 2005- 
ÖSS'de, her sınav 
merkezinde sınava 
girecek adayların 
bina, salon ve sıra 
numarası bilgilerinin 
belirlenmesinin, 
bundan önceki yıllar
da olduğu gibi rast- 
gele sırada değil, 
TC kimlik numarası 
sırasında gerçek
leştiği kaydedildi. 
"Bilgisayar program
larının yenilenmesi 
sırasında istem dışı 
gerçekleşen bu 
durum nedeniyle", 
özellikle aday sayısı 
az olan küçük 
sınav merkezlerinde 
aynı soyadını taşıyan 
bazı adayların aynı 
salona veya aynı 
binada farklı salon
lara atandıklarının 
belirlendiği 
belirtilen duyuruda, 
bu durumun sınava 
giriş ve kimlik bel
gelerinin 
yarısından çoğu 
basılıp postalandık
tan sonra tespit 
edildiği kaydedildi.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), SSK ve Bağ- 
Kur alacaklarının 
yeniden yapılandırıl
masının bir zorunlu
luk haline geldiğini 
bildirdi.
TOBB'un konuya 
ilişkin açıklamasında, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
görüşülmesi plan
lanan ama sonra geri 
çekilen SSK ve Bağ- 
Kur prim borçlarının 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin düzen
lemenin, yeniden ele 
alınarak en kısa 
sürede sonuçlandırıl
ması gerektiği belir
tildi.
Sözkonusu prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması bir af 
değil, ödeme 
kolaylığı ve tak- 
sitlendirme olduğu 
belirtilen açıklamada, 
"Çeşitli ekonomik 
zorluklardan dolayı 
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarını ödeye
meyen vatan
daşlarımıza böyle bir 
ödeme kolaylığı getir
ilmesine ihtiyaç 
vardır" denildi. 
Açıklamada şu bil
giler verildi: 
"SSK ve Bağ-Kur'un, 
birikmiş prim ve 
gecikme zammı ala
cağı, 27.4 milyar 
YTL'ye (27.4 katrilyon 
TL'ye) ulaşmıştır. 
Önlem alınmazsa 
daha da artacaktır. 
2005 yılı tahmini 
bütçe açığının 29 mil
yar YTL olduğu 
gözönüne alındığın
da, SSK ve Bağ- 
Kur'un mevcut ala
cakları, neredeyse 
bütçe açığı rakamına 
ulaşmıştır. 
SSK'nın birikmiş ala
cağı, 6.1 milyar 
YT'dir. Bunun 2.8 mil
yar YTL'si (yani 
ancak yüzde 46'sı) 
prim alacağı, 3.3 mil
yar YTL'si de (yüzde 
54'ü) gecikme zam
mından oluşmaktadır. 
Bağ-Kur'un birikmiş 
prim ve gecikme 
zammı alacağı ise 
21.3 milyar YTL'dir. 
SSK ve Bağ-Kur'da, 
gecikme zammı ala-

cağı, prim alacağın
dan daha fazladır. 
Bu rakamlardan da 
görüleceği üzere, 
geçmişte bu alacak
ların tahsili için 
yapılan düzenlemeler 
amaçlanan sonucu 
vermemişti. Zira, 
borç taksitini 
ödeyenler, 
borçlarının zamanla 
azalacağını bek
lerken, aksine art
tığını görünce, 
ödemelerini aksatmış 
ya da yapamamış, bir 
kısmı da somut bir 
kolaylık sağlan
madığından, hiç bir 
ödeme gerçekleştire
memiştir. Bunun 
sonucunda 2003'te 
yapılan düzenleme 
öncesinde, 4 katrily
on lirası SSK, 14 
katrilyon lirası Bağ- 
Kur olmak üzere 18 
katrilyonu bulan borç 
miktarı, aradan geçen 
1.5 yılda, 9 trilyon lira 
daha artarak 27 katri
lyon lirayı geçti. 
Sözkonusu düzenle
meyle 18 katrilyon 
liralık alacağın yak
laşık 4 katrilyonluk 
bölümü için müra
caat gelmiş, başvu
ranların ise yüzde 
55'i taksitlerini 
zamanında 
ödeyemediğinden 
uygulama başarılı 
olamamıştı. Bunda 
en büyük neden 
olarak da, borçların 
yeniden yapılandırıl
masında, devlet iç 
borçlanma senet
lerinin aylık ortalama 
bileşik faizinin esas 
alınması ve bu 
çerçevede yüksek 
kalan faiz oranlarıyla 
birlikte borçluların 
zorlanması 
görülmektedir." 
Özellikle son 5 yılda 
uygulanan ve 2003 
yılı Ekim ayına kadar 
devam eden, Hazine 

borçlanma faizinin 
bile çok üzerindeki 
yüksek gecikme 
zammı uygula
masının devletin 
gecikme nedeniyle 
uğrayacağı faiz kay
bının telafisi amacın
dan uzaklaşarak bor
cun tahsilini 
neredeyse imkansız 
kılan bir cezaya 
dönüştürüldüğü 
belirtilen açıklamada, 
"Örneğin 2002'de 
gecikme faizi yüzde 
87, ortalama hazine 
borçlanma faizi: 
yüzde 64, 2003'te 
gecikme faizi yüzde 
81, ortalama hazine 
borçlanma faizi: 
yüzde 45, 2004'te 
gecikme faizi: yüzde 
48, ortalama hazine 
borçlanma faizi 
yüzde 24'dür.Jşte bu 
nedenlerden dolayı 
TOBB olarak, düzenli 
ödeme yapan 
mükellefleri rencide 
etmemek için prim 
affı niteliğinde 
olmayan, ama aynı 
zamanda iyiniyetli 
mükellefleri ve 
Hazine'yi de rahatlat
acak bir düzenleme
den yanayız.
Yapılması gereken, 
Vergi Barışı yasası ile 
getirilenin benzeri bir 
düzenlemeyle 
borçların yeniden 
yapılandırılmasıdır. 
Bu yapılırken, birik
miş prim alacağı yani 
anapara borcu aynen 
kalmalı, birikmiş 
gecikme zammı, 
Hazine'nin yıllık orta
lama borçlanma faizi
ni geçmeyecek şek
ilde ve TÜFE'ye 
endekslenerek 
yeniden hesaplandık
tan sonra, birikmiş 
prim aslıyla birlikte 
18 aylık bir ödeme 
kolaylığı sağlan
malıdır şeklinde 
konuştu.
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Sigaraya vergi zammı geliyor Kadın Sağlığı Köşesi *
Op. Dr. Yaşar ALTUN Tel: 514 29 49 I

Maliye Bakanı 
Unakıtan, sigara 
üreticileriyle yapılan 
toplantıda, 
‘Sigaradan bu yıl 8.4 
katrilyon lira ÖTV 
toplamamız gerekiy
or' dedi. Formül ise 
hazır 1.5 milyonluk 
sigaraya zam. 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, cuma günü 
sigara üreticileriyle 
yapılan toplantıda, 
‘Sigaradan bu yıl 8.4 
katrilyon lira ÖTV 
toplamamız gerekiy
or. Bu vergiyiala- 
mazsak daha büyük 
sıkıntı doğar’ dedi. 
Maliye, 1.5 milyon 
liralık sigaraları 2 
milyona çıkaracak 
formüle odaklandı. 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, cuma günü 
sigara üreticileriyle 
yaptığı toplantıda; 
sadece sigaradan bu 
yıl için hedeflenen 
8.4 katrilyon liralık 
ÖTV (Özel Tüketim 
Vergisi) gelirine ulaş
mak zorunda olduk
larını söyledi.

Unakıtan’ın ‘Bu 
vergiyi almamız 
lazım. Alamazsak, 
daha büyük sıkıntı 
olur. Bu işi birlikte 
çözelim’ dediği öğre
nildi. Sigarada kalıcı 
vergi arayışı 
konusunda süren 
kararname hazırlığın
da, bütçeye konulan 
iddialı hedefe karşın, 
dört aylık ÖTV geliri 
performansın seyrine 
ilişkin endişeler de 
belirleyici rol 
oynuyor.
2 KATRİLYON LİRA: 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre; tütün mamül- 
leri, alkollü.içki ve 
tütün ürünlerinden 
yılın ilk dört ayında 2 
katrilyon 47 trilyon 
liralık ÖTV geliri sağ
landı. Maliye’nin 
2005’in tamamı için, 
bu üç kalemden elde 
edilecek ÖTV geliri 
için koyduğu hedef 
ise 10.5 katrilyon lira. 
10.5 katrilyon liralının 
8.4 katrilyon lirasını 
ise sigaradan alı

nacak ÖTV geliri 
hedefi oluşturuyor. 
Maliye’nin sigaradan 
alınan ÖTV konusun
da halen uygulanan, 
şark tipi tütünün har
mandaki oranına 
göre paket başına 
maktu vergi uygula
masını sürdürmesi 
bekleniyor.
İKİ DİLİM 
BİRLEŞEBİLİR: 
Halen Şark tipi 
tütünün kullanım 
oranına göre sıfır ile 
yüzde 33 arasındaki 
sigaralardan paket 
başına 1.35 YTL, ikin
ci dilim olan yüzde 
34-66 arasından 80 
kuruş, yüzde 67 ile 
yüzde 100 arasında 
Şark tipi tütün kul
lanılan sigaralardan 
ise 37.6 kuruş vergi 
alınıyor. Yeni düzen
lemede, ikinci ile 
üçüncü dilimin fiilen 
birleşmesi anlamına 
gelecek, Şark tipi 
tütünün kullanım 
oranına göre yüzde 
34-99 olarak olarak 
belirlenmesi

seçeneği üzerinde 
duruluyor. Bu durum
da ilk dilim yüzde 0 
ile yüzed 33, yüzde 
34 ile yüzde 99 ve ve 
yüzde 100 olarak dil
imler yeniden tasar
lanacak.
HEDEF 1.5 
MİLYONLUK SİGARA: 
Maliye Bakanlığı ile 
GİB’in yeni düzen
lemedeki temel 
hedefi, şu anda 
üçüncü dilimde 
(yüzde 67-100) 
yer alan ve 
fiyatları 1.5 milyon 
lira olan sigaraların 
maktu vergi tutarını 
artırarak, fiyatları 
daha yukarıya çek
mek. 1.5 milyon 
liralık sigaraların 
pazar payının yüzde 
40’ı aştığı belirtildi.

J Kadın Hast. Doğum Uzm.

Kadın genetiği
Kadınlarda doğuştan iki adet X kro

mozomu vardır. Protein istilasından 
korunmak için dişi memeli 
embriyosunda hücrelerin herbiri x kro
mozomlarından birini kapatır. 
Kapatılan x kromozomu o hücrenin 
soyundan gelen tüm hücrelerde sessi
zliğini korur (x inaktivasyonu). Fakat 
bazı hücreler babadan geleni, bazıları 
da anneden gelen x kromozomunu ■ 
kapatır. Dolayısı ile kadınların çoğu iki ? 
farklı hücre popilasyonunun 
karışımıdır.

Hücrelerin herbiri farklı genler ihtiva 
edeceğinden farklı durumlar ortaya 
çıkar. Örneğin x kromozomundan biri 
deri hastalığına yol açan bir gen 
varyantı taşıyorsa kadının cildi yamalı 
bir görünüm sergiler.

Kadınlarda X’in 2 adet oluşu 
bağışıklık sistemini de etkiler ve 
kadınlarda bir nedenden dolayı kendi 
dokularına karşı antikorlar geliştirerek 
otoümmün hastalıklarına yatkınlık 
artar. Ayrıca bu iki krozomunun birbiri
ni itmesi sonucu tek yumurta ikiz 
gelişebilir. Kapıltılmış kromozomların 
genlerinin sadece %65 kapatılmakta, k 
%35 faal durumdadır.

Fakat bu oranlar kadında farklılıklar 
göstermektedir. Kısacası kadınlar fark- ■ 
lı hücre tiplerinden oluşan melezlerdir. 1

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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Dış ticaret açığında artış
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ihracat 
rakamlarını açıkladı. 
IMF ve son olarak 
Standard and 
Poor's'un da uyarıda 
bulunduğu cari açık 
Ocak-Nisan döne
minde de artış gös
terdi.
Dış ticaret açığı 200.5 
yılı Ocak - Nisan 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 
17.8 oranında artarak 
12 milyar 114 milyon 
dolara yükseldi.
Dış ticaret açığı 2005 
yılı Ocak - Nisan 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 17.8 
oranında artarak 
12 milyar 114 milyon 
dolara yükseldi.
Geçici verilere göre 
2005 yılı Nisan ayın
da; geçen yılın ayına 
göre ihracat yüzde 
16.4 oranında artarak 
5 milyar 903 milyon 
dolar, ithalat ise

yüzde 19.3 oranında 
artarak 9 milyar 461 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
DİE'den yapılan 
açıklamaya göre, 
aynı dönemde dış 
ticaret açığı yüzde 
24.4 oranında artarak 
2 milyar 861 milyon 
dolardan 3 milyar 
558 milyon dolara 
yükseldi. 2004 Nisan 
ayında yüzde 63.9 
olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, 
2005 Nisan ayında 
yüzde 62.4 olarak 
gerçekleşti.
İlk 4 ay

2005 Ocak - Nisan 
döneminde; 2004 
yılının aynı dönemine 
göre ihracat yüzde 
24.1 artarak 23 milyar 
55 milyon dolar; 
ithalat yüzde 21.9 
artarak 35 milyar 
169 milyon dolar 
olarak gerçekleşti.
2004 Ocak - 
Nisan döneminde 
10 milyar 282 milyon 
olan dış ticaret açığı, 
2005 yılı Ocak - 
Nisan döneminde 
yüzde 17.8 oranında 
artarak 12 milyar 114 
milyon dolara 
yükseldi.

Referandum YTL’yi etkileyebilir
Fransa'da AB 
Anayasası için 
düzenlenen halk 
oylamasında 
"hayır" sonucunun 
çıkmasının, YTL 
değerini olumsuz 
etkileyebileceği 
iddia edildi.Avrupa 
Konseyi'nin 
ekonomik ve

Dünden devam...
Bu takım gelecek sene 

şampiyon olacakmış., olmaz 
efendim. Zira bu sene yap
mak istemedikleri transferi 
yapsalar dahi o takımı 
sürükleyecek hoca olmazsa, 
netice hüsrana uğrar.

Eğer Allah kosmet eder ve 
bende bu köşede yazmaya 
devam edersem: Siz 
Gemlik’li doslarımı haberdar 
ederim.

Başkan bana bu takımın 
hesabını soracak idib Evet 
maçlar bitti. Sayın başkan 
ben buradayım.

Siz sormadan bu teknik 
heyet size bir rapor vere- 
cekm? Zannetmiyorum.! Bu 
ezimet sadece teknik 
heyetindir.

Ben maaşıma bakarım 
diyen, ikili oynayan, başkası
na tahammülü olmayan kişil
er her ne kadar beni tehdit 
etseler ve beni dövseler dahi

hiç gam yemem. Zira dayak 
da yesem, sanki iki takım 
kavga etmişkavga etmiş, 
berde burada dayak yemişim 
derim. Zira beni dömüyorlar, 
aslında Gemliksppr’u seven
leri, Gemlik’liyi dövmüş 
olurlar.

Koskoca bir sene heba 
edildi yazık değ ilmi?

İnanın sevinenler var. 
Çünkü; Seneye de bu takım 
halleri devam ederse kalırlar.

Neden bu kadar emeği 
yazık ediyorlarlar. Madem 
bilmiyorsunuzbilene saygılı 
davranın.

Bazı işleri bilmeyenler, 
bilenleri çekemezler ve herş- 
eye karışır, su üstünde kalır
lar.

Allah aşkına bilmediğiniz 
iş ve işlere karışmayın. 
Gemlik buna laik değil. En 
iyisine en güzeline laiktir.

İşte bu yılda böyle geçti 
sevgili Gemlik’liler.

BakBi’Cafe'de
Köfte 

denediniz- 
mi‘Z

Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü)
Her cuma akşamı Türkü Gecesi ( Grup Umut)
Her Cumartesi akşamı Fasıl ( Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılarınız için
Salon temin edilir. Evlere ve işyerlerine sipariş alınır.

Tel. (0224) 512 33 12 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

parasal işlerden 
sorumlu üyesi 
Joaquin Almunia, 
sonuçtan, aday 
ülkelerden Türkiye 
ve Hırvatistan'ın 
ulusal paralarının 
olumsuz etk
ilenebileceğini 
söyledi.
Fransa'daki referan

dum sonucunun, 
hali hazırda AB'ye 
üye olup da henüz 
ortak para birimi 
avroya geçmemiş 
olan ülkelerin 
ulusal paralarının 
değeri üzerinde ise 
etkisi olmayacağını 
belirtti. Almunia, 
gelecek ay orta

larında yapılacak 
AB zirvesinin başlı
ca gündem 
konusunu ise 
3 Ekim'den itibaren 
başlaması beklenen 
Türkiye ile tam üye
lik müzakerelerinin 
nasıl yürütüle
ceğinin oluştura
cağını ifade etti.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

G8U(

KMrfez

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Deniz PEKCANLI

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



31 Mayıs 2005 Sah KErfez Sayfa 10

Makyaj çantanızda neler
Bugün kendinizi 
berbat hissediyor ve 
makyaj yapmak 
istemiyor ola
bilirsiniz, ama her
hangi beklenmedik 
bir duruma hazırlık
sız yakalanmamak 
için, kenarda köşede 
bir makyaj çantası 
bulundurmak iyi bir 
fikir olabilir.
Makyaj başarılı bir

şekilde uygu
landığında harikalar 
yaratabilir.
Beğenmediklerinizi 
örtmek, beğendik
lerinizi ön plana 
çıkartmak ve bu 
sayede istediğiniz 
görüntüye kolayca 
ulaşmanızı sağla
mak makyajla 
mümkün olacaktır. 
Ancak istediğiniz

etkiyi sağlamak için 
de, bazı 
malzemelere ihtiy
acınız olacak. İşte 
her kadının makyaj 
çantasında bulun
ması gerekenler: 
Güneş kremi

Aslında buna güneş 
kremi demeyelim de, 
güneşten korunma 
sağlayan, ren- 
klendiricili bir nem-

DUYURU
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
2005-2006 Öğretim yılında dershanemize devam edecek 

öğrencilerle ilğili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

1- İlköğretim Okulları 4-5. Sınıf
2- İlköğretim Okulları 6-7-8. Sınıf
2- Lise 1.- 2. Sınıf takviye
3- Üniversite hazırlık

NOT:
1- Ücretlerimize K.D.V. Dahildir.
2- Üniversiteye hazırlık, lise hazırlık kurslarına devam 
eden D.B.S. sınavında dereceye giren öğrencilere 
indirim yapılacaktır.
3- Peşin ödemelerde % 25 indirim
4- Öğretmen çocuklarına ve kardeş olanlara %10 
indirim uygulanır..

B-2489

HAÇIN (27)

Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam....
- Çıkmıyorduk Hacıdan!... Giden gitsin... 

Biz hacıdan doğduk, burada öleceğik!..
- Söz..
Cemal efendi evinden çıktığında usul 

usul yürüyordu yerlere bakarak. Şimdi sıkı 
basıyor toprağa. Koşuyor.”Gitmiyorum!... 
Gidene yol açık!.. Makbuleye de razı değil
im. Dinlemezse kendi bilir!.. Taze avrat! 
Feke’ye dek bur başına!.. Karakolda başına 
gelmeyenler yollarda gelir!.. O kocası ola
cak dürzü!..” Rüzgar ılık esiyor, gül koku
ları dalgalanıyor havada.. Cemal efendilerin 
evinin duvarlarını sarmaşık gülleri sarmış, 
“ Gitlmiyorum!. Bu yaştan sonra gurbet 
ellende enişte ekmeği yiyemem ben!”

Bir at, bir de eşek hazırladılar. İki küfe 
yüklediler ata. Küçük oğlarlar küfelere, 
bohçaların üstüne. Yanlarına yine öte beri 
sıkıştırdılar, ellerine ne geldiyse... Ahmet’le 
Makbule hanım Hamurcu Gediği’nin oraya 
dek gittiler. Annesi, kardeşi Haşan kendi
lerini yolcu etmeye geliyorlar Hamurcu 
Gediğine. Son dakikada bir kaç hısım, 
akraba ve de Cemal efendi katıldı onlara.

Bir ders saati ücreti
3.540.000 TL
4.720.000 TL
7.080.000 TL
7.080.000 TL

lendirici diyelim. 
Bunu bulundur
manızın sebebi, cil
dinizi güneşin olum
suz etkilerine karşı 
korumak. Ama nem
lendiricili ve hafiften 
renk veriyor oluşu 
da, bir nevi fondöten 
gibi kullanmanızı 
sağlar.
Temizleyici 

Temizleyiciye ne 
zaman ihtiyaç duya
cağınız bilinmez, bu 
nedenle elinizin 
altında olsun. Ucuz 
olsun diye uyduruk 
bir şey almayın, cil
diniz için uygun ve 
iyi bir ürün seçin. 
Tonik

Taze ve temiz bir 
cilt için her zaman 
küçük bir şişe tonik 
bulundurun. Eğer 
isteğiniz boyda 
bulamıyorsanız, 
herhangi küçük bir 
şişeye de boşaltıp “ 
yanınızda taşıya
bilirsiniz. Tonik, en 
yorgun ciltleri bile 
birkaç dakika içinde 
canlandırır. Üstelik 
sivilcelenme, siyah 
noktalar ve yağlan
ma gibi sorunların 
çözümünde de etki
lidir. Göz makyajı 
temizleyicisi

Az konuşuyorlar... Kadınların gözleri yaşlı. 
Yalnız Makbule hanım ağlamıyor... Cemal 
efendi yolun kıyısından, kıyısından yürüy
or. Gözü yerde, elleri ardında, teşbihini 
çeviriyor, dudakları kıpırdanıyorhiç durma. 
Sabahın serin saatleri, her yan ıssız... 
Kuşlar cıvıldıyor, bir yanda dere şırıldıyor. 
Ahmet atın yanı sıra koşuyor. Küfenin için
dekiler birbirlerine bir şey söyleyip 
gülüşüyorlar. Haşan Makbule hanımın yanı 
sıra yürüyor... Onunda babası gibi gözleri 
yerde, o da hiç konuşmuyor...

Hamurcu Gediği’nin orada durdular. 
Kadınlar kucaklaştı. Cemal efendi torun
larını öptü bir bir, ellerine harçlık sıkıştırdı. 
Kızı ile konuşmadı, elini de vermedi. 
Kayanın dibine çömeliverdi başına ellerinin 
arasına aldı.

-Babay! Bacımgille ben de gidiyorum! 
Cemal efendi başını kaldırdı, Hasân’a 

baktı bir süre... Ses etmedi yine..
- Ver elini öpeyim, baba!... Başlarında 

erkek olurum...
Böyle ayrıldılar... Cemal efendi oğlunu, 

kızını ve torunlarını böyle gördü... 
Ağlamadı ama. gözlerinin içi kızıl damar 
kesmişti sıvama.... Elleri ardında, başı 
yerde koştu, durdu Haçin’e doğru... O gece 
eve hiç gelmedi... Ondan sonraları geldi, 
gitti ama suskun, küskün. Konuştuğunu 
pek gören olmadı Cemal efendinin...

Gözümü açtım, sabah ezanı okunuyor-

Makyajınız akabilir, 
yahut makyajı yolda 
ve işte yapmak 
isteyebilirsiniz. Bu 
nedenle bir göz 
makyajı temizleyicisi 
bulundurmak çok 
işinize yarayacaktır. 
Yağlı bir ürün kul
lanmadığınız 
takdirde, 
gözünüzdeki farı 
silip, hemen yeniden 
sürebilirsiniz. Ayrıca 
bu ürünlerin çoğu 
dudak temizlemekt- 
ede kullanılabilir.
Fondöten 

Fondöten seçerken 
en önemli unsur 
seçtiğiniz tonun cilt 
renginize uymasıdır. 
Çoğu kadın doğru 
rengi bulmakta 
başarılı olmadığın
dan, acele etmeden 
kendiniz için doğru 
ton ve formülü 
arayın. Kozmetik 
uzmanlarından da 
yardım alabilirsiniz. 
Ayrıca farklı ışık
landırmalar altından 
da ürünün rengini 
mutlaka kontrol 
edin. Kapalı alanda 
iyi duran bir renk, 
gün ışığında farklı 
görünebilir.
Kapatıcı 

İşte olmazsa olma- 

zlardan biri. 
Kapatıcıyı fırçayla 
kullanıp, tüm pürüz
leri kapatabilirsiniz. 
Eğer çok duru ve 
düzgün bir cildiniz 
varsa, hiç fondöten 
kullanmadan sadece 
kapatıcı da kullan
abilirsiniz.
PudraFondöten kul

lansanız da, kullan
masanız da pudra 
kullanın. Pudra par
lamayı alır, aynı 
zamanda da cilde 
duru bir görünüm 
kazandırır.
AllıkEk bir kat 

olarak cildinize otu-

Ih

ran toz pudra yerine, |
cildinize yedire-
ceğiniz krem halin-
deki bir allık her 
zaman daha iyidir. 
Eğer allığa biraz da 
parlatıcı eklerseniz, 
dudak boyası ya da 
göz farı şeklinde de 
kullanabilirsiniz.

du. Sağıma döndüm, yüreğim hopladı bir
den. Ağabeyim yatıyor duvarın önündeki 
yatakta. Yan dönmüş, kolları yorganın 
içinde. Yüzüne eğildim. Lambanın titrek 
ışığında pek açık göremiyorum. Ama 
ağabeyim... Üstürde bindallı yorgan...
Yüzünün yarısı yastığa gömülü. Odada sıra 
sıra yataklar serili. Naime, Zekiye, halam, 
halamın üç çocuğu yatıyorlar. Osman hep 
halamın koynunda yatar, uyanır uyanmaz 
da yapışır memeye, daha gözünü açmadan. 
Kocaman oğlan, herşeyi bilir, henşeyi 
konuşur, anlatır. Ne car ki bebeler gibi 
meme emer. Emmediği zaman da elini 
anasının koynundan pek çıkarmaz.
İlişmeyin! Garip... Baba görmedi, avun
sun!... İlişmeyiz biz de... Onlara baktım kısa 
bir süre, sonra yeniden ağabeyime 
döndüm. Gelmiş!.. Nedense sevinemiyo
rum. Yürüğimin orta yerinde bir ağırlık var. 
Koca suratlı, sarkık duduaklı, domuz 
gavur!... Düdük sesleri, çın çın!..
Ağabiyimin elinde mor yazma, bir eli yaz
manın üstünde, bir eli yanındakinin omzun
da, kolu kolunun üstünde. Başlar öne eğik, 
beller bükülü... Davul vuruyorb Güm, güm 
de güm, güm... Güm güm de... Herşey 
duruverdi. Pencerelerde kadınlar çığrışıyor. 
Koca gavur, nasıl da yapıştı ağabeyimin 
bileğine... Güveyin ve de Zahit ağabeyin 
bileklerine...”

Devamı yarın....



Sayfa 1131 Mayıs 2005 Sah
■■■ GÜNLÜK SYYA8Y MHH

Matsız şişmanlık tedavisi.
Su içseniz yarıyor... 
Aşırı kilolusunuz... 
Sağlığınız tehdit 
altında ama kilo
larınızdan kurtulmak 
için bıçak altına 
yatıp, ameliyat 
olmaya cesaret 
edemiyorsunuz. 
Endişelenmeyin 
artık ameliyatsız 

i tıbbi tedavi de 
.mümkün.
Şişmanlık (obezite), 
çağımızın giderek 
yaygınlaşan ve 
toplum sağlığını en 
fazla tehdit eden, 
insan ömrünün 
kısalmasına neden 
olan hastalığı olarak 
kabul edilmektedir.
Şişmanlık stresli 
şehir yaşamı içinde 
düzensiz ve kontrol
suz beslenmenin 
kaçınılmaz sonu 
olarak görülüyor. 
Avrasya Hospital 
hastahanesi Genel 
Cerrahi Uzmandan 
jOp.Dr. Özgür 
Odabaş ve Op.Dr. 
Bülent Öztürk çağın 
illetinin yol açtığı 
olumsuzlukları ve 
ameliyatsız olarak 
kilolarınızdan nasıl 
kurtulabileceğinizi 
açıkladılar.
AŞIRI KİLONUN 
SAĞLIĞA ZARAR

LARI • Kalp krizi 
riskinde artış 
• Eklem harabiyetleri 
( osteoartroz) 
• Uyku - apne 
sendromu
• Damar ve böbrek 
sorunları
• Cinsel fonksiyon 
bozuklukları.
• Kötü bir fiziki 
görünüş ve bunun 
yarattığı ağır 
psikolojik travma 
obezitenin yıllar 
içerisinde oluştur
duğu sayısız sorun
dan sadece 
bazılarıdır.
AŞIRI KİLOLARDAN 
KURTULMA 
YÖNTEMLERİ 
Toplumun bilinçlen
mesi ile birlikte şiş
manlığı engellemek 
ve varolan aşırı kilo
ları azaltmak için 
değişik yöntemler 
uygulanmaktadır. 
Farklı diyetler, yağ 
emilimini azaltan 
veya tokluk hissi 
veren ilaçlar, mide 
küçültücü operasy
onlar bunlardan 
bazılarıdır. Fakat 
herbirinin faydası 
yanında zararlı yan 
etkileri de kul
landıkça ortaya çık
maktadır.
AMELİYATSIZ

TEDAVİ MÜMKÜN 
Son zamanlarda 
dünyada şişmanlık 
tedavisinde yaygın 
olarak tercih edilen 
yöntem ise ameliyat- 
sız, endoskop 
yardımıyla mideye 
silikon bir balon yer
leştirilmesidir.
6 ay süre ile midede 
kalan balon, bu süre 
boyunca midede 
kapladığı hacim ve 
yarattığı doygunluk 
hissi ile varolan kilo
da en az %25 azal
maya neden olmak
tadır. Yaklaşık 6 ay 
sonunda hedeflenen 
kiloya ulaşıldığında 
balon yine 
endoskop yardımıyla 
indirilerek çıkarıl
maktadır.
Gelişmiş ülkelerde 
popülaritesi giderek 
artan bu ameliyatsız 
yöntem hastanemiz 
endoskopi 
ünitesinde başarıyla 
uygulanmaktadır.

Dikkat! Sarılık mevsimi başlıyor
Tatil aylarının yak
laşmasıyla birlikte 
uzmanlar "Hepatit 
A" virüsüne karşı 
uyarıyor. Hijyen 
şartları yerinde 
olmayan havuzlar 
ve lağımlar ile kir
letilen denizlerin, 
sarılık hastalığına 
davetiye çıkardığı 
bildirildi.
Özellikle virüslü 
dışkı ile kirlenmiş 
enfekte sular yoluy
la bulaşan Hepatit A 
virüsünün, yaz 
aylarında riskli bir 
ortam oluştur
duğunu belirten 
araştırmacılar, 
"İnsandan insana 
bulaşan bu hastalık
ta, bebekler ve 
çocuklar, hastalığın 
belirtileri ortaya çık
madan 2 hafta önce 
virüsü yaymaya 
başlıyor ve ortalama 
4-6 hafta; hatta bazı 
durumlarda 4-5 ay 
süreyle virüsü yay
maya devam ediyor. 
Özellikle çocuklarda 
hastalık belirti ver
meden geçirildiği 
için hastalığın 
yayılımını engelle
mek mümkün 
olamıyor" dedi.
Virüsün çocukları 

daha çok etkilediği
ni kaydeden uzman
lar, "Hepatit A 
virüsünün yayılımın
da en önemli rolü 
oynayan çocuklar, 
aynı zamanda 
hastalığa yakalanma 
konusunda en fazla 
risk altında olan 
grup. Küçük çocuk
lar tuvalet temi
zliğine yeterince 
dikkat edemiyor, 
ayrıca çevrelerini el 
ve ağız yoluyla 
keşfetmeye çalışıy
or. Bu nedenle 
küçük çocuklar 
Hepatit A enfeksiy
onuna daha kolay 
maruz kalıyor ve 
hastalığın daha ileri 
yaştaki bireylere 
bulaşması ve yayıl
ması açısından 
tehlike oluşturuyor
lar. Enfeksiyonların 
çoğu okul 
çağındaki 
çocuklarla genç 
erişkinlerde 
görülüyor. Ancak 
düzelen hijyen 
koşulları, eğitim ve 
sosyoekonomik 
düzey hastalığın 
ileri yaşlara kay
masına neden oluy
or ve erişkin yaşlar
da hastalık daha 

şiddetli seyrediyor" 
diye konuştu. 
Öte yandan Hepatit 
A'nın belirtileri, yaş 
ilerledikçe daha 
yoğun olarak 
görülüyor ve sarılık, 
halsizlik, güçsüzlük, 
iştahsızlık, bulantı, 
kusma, karın ağrısı, 
ateş ve koyu kahve 
idrar olarak 
sıralanıyor. Hepatit 
A virüsü, her yıl 
dünyada 1.5 milyon 
kişiyi ele geçiriyor. 
Hastalıktan korun
manın en etkili yolu 
ise Hepatit A aşısı. 
Aşı, 2 dozda uygu
lanıyor. İlk doz 2 
hafta gibi kısa bir 
sürede hızlı koruma 
sağlarken, ikinci 
doz hastalığı uzun 
vadede uzak tutuy
or. Uzmanlar, 
Hepatit A'nın yük
sek oranda 
görüldüğü toplum- 
iarda çocukların 
rutin aşılanmasını 
şart koşuyor. 
Aşının, süregelen 
salgınların önünü 
kestiği gibi, ileride 
oluşabilecek salgın
ların önlenmesinde 
de çok önemli bir 
rol oynadığı 
bildirildi.

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 Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)5161212
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esada|i 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 9? 00
’SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 2_5_

NÖBETÇİ ECZANE

31 MAYIS SALI 
YASEMİN ECZANESİ 

Hamidiye Mah. 
İstiklal Cad. No: 6

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2144 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



31 Mayıs 2005 Sah

Meteorolojiden sel uyarısı
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, devam 
eden sağanak 
yağışlara bağlı 
olarak sel ve su 
baskınları oluşa
bileceği uyarısında 
bulundu.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, geçtiğimiz 
hafta süresince 
aralıklarla devam 
eden sağanak 
yağışların 
önümüzdeki gün
lerde de yurt 
genelinde süreceği 
tahmin ediliyor. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların bu hafta 
sonuna kadar tüm

yurtta, hafta sonu 
yurdun kuzey ve 
doğu bölgelerinde 
devam etmesi bek
leniyor. Hafta 
sonuna kadar 
devam edecek 
yağışlar, özellikle 
Marmara'nın güney 
ve batısı, Ege, 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun güney 
ve batısı ile batı 
Karadeniz'in iç kes
imlerinde etkili ola
cak.
Son bir haftalık

periyotta bu bölgel
erde gerçekleşen 
yağışlara bağlı 
olarak toprağın 
suya doymuş hale 
geldiği açıklamasını 
yapan meteoroloji, 
bundan sonra düşe
cek yağışların söz 
konusu bölgelerde 
sel ve su baskınları
na sebep olabile
ceği beklendiğin
den, vatandaşların 
ve ilgililerin tedbirli 
olmaları uyarısında 
bulundu.

ÖZEL TURUNCUM YABANCI DİL VE BİLGİSAYAR KÜRSÜ 
2005- 2006 ÜCRET ÇİZELGESİ

Program Adı Sınıf Sene Dönem Ücret
Bilgisayar İşletmeni 2005 1 2*800 TL
Bilgisayar İşletmeni 2005 2 2800 TL
Bilgisayar İşletmeni 2005 3 3000 TL
Bilgisayar Yardımcı 2005 1 3000 TL
Programcısı
Bilgisayar Yardımcı 2005 2 3000 TL
Programcısı
Bilgisayar Yardımcı 2005 3 3500 TL
Programcısı
Bilgisayar Programcısı 2005 1 4000 TL
Bilgisayar Programcısı 2005 2 4000 TL
Bilgisayar Programcısı 2005 3 4500 TL
Bilgisayar Analist 2005 1 4500 TL
Programcı
Bilgisayar Analist 2005 2 4500 TL
Programcı
Bilgisayar Analist 2005 3 5000 TL
Programcı
Bilgisayarlı Muhasebe 2005 1 2800 TL
Bilgisayarlı Muhasebe 2005 2 2800 TL
Bilgisayarlı Muhasebe 2005 3 3000 TL
İngilizce Kursu 2005 1 4375 TL
İngilizce Kursu 2005 2 4375 TL
İngilizce Kursu 2005 3 5000 TL

X 1000 TL

ABONE OLDUNUZ MU
nöl7753 °KUYUN ■ okutii
“SİSsSS ABONE OLUN I

RSARUHAML TOPLU

Saruhanlar Toplu Tüketim 
Gemlik Şubesi açıldı

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR

• => Marketler
■ => Bakkallar
• => Büfeler

K.Yemişçiler
•=> Kantinler
■=> Restaurantlar
■=> Kafeteryalar
•=> Oteller
«=> Pastaneler 

Kahvehaneler
■=> Pazarcı Esnafı

Açılış Gayemiz
Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğim 

Siz Değerli Müşterilerimize Daba Ucuz ve Kaliteli Ürünler
Sunarak Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır. I 

Bu Düşünceyle Müessesemizi Hizmete Açtık...
Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 0
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