
laç a

eşilkartlılar ilaça katkı ödeyecek
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taMlan'dan n| 
muhtarlara destek ziyareti i
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği Başkanı İbrahim Talan, dün 
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek, 
kendilerine her konuda destek verdikleri
ni söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de
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Gençali Köyü muhtarı Mejdi Nalcı, Kurşunlu Belediye Başkan inin açıklaması şöyle cevaplâdı:

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Gençali Köyü halkının Gemlik Belediyesi yerine Kurşunlu 
Belediyesine bağlanmak istemesine tepki gösteren kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram Demir ve Kurşunlu halkına, 
muhtar Mejdi Nalcı basın toplantısı düzenleyerek cevap 
verdi. Nalcı, “Biz Kurşunlu’ya mahalle olmak istiyoruz. 
Seçilmiş insanlar konuşmalarına dikkat etmeli”dedi.

Basının kara günü..
lugün 1 Haziran 2005 
ürk Ceza Yasa’sımn uygulamaya giri 
in başlangıç tarihi..
im basın kuruluşları ve de AB Türkiye 
cüleri, bu yasayı demokratik bulmu

ı yasa ile gazetecilerin hiç yoktan 
i cezaevlerine dolacağı biliniyor..
ından sonra çok dikkatli olmamaz 
ekecek..
n aslında nasıl davranacağımızı biz
bilmiyoruz.
asına kini olanların çıkardığı bu yasa,

iliyorum ki bir gün değiştirilecek..
"ürk siyasi tarihinde bunun somut
teklerini gördük.
955-60 dönemi Türk basın tarihinin
*-a dönemidir.
ine aynı dönemi yaşamayalım istiyor-
k ama, geri çekilen yasa
ten geçerek yasallaştı.

ıan Tamer ağabeyimiz
rdeniyle kalemini bıraktı.
inan Mertoğlu’da dün

TBMM den 

bu yasa 

“yazmıya-

Gençali Köyünün Gemlik yenine 
Kurşunlu Belediyesi’nin bir mahallesi 
olmasıistemi, Gençali ile Kurşunlu’yu 
karşı karşıya getirdi. Gençali Köyü 
muhtar ve köy halkının Ak Parti İl^ 
Başkanı Hayrettin Çakmak’ın 
ziyaretiyle başlayan olay, Kurşunlu 
Belediye Başkam’nın gazetemize yap
tığı açıkılama ile iki kardeş yerleşimi 
birbirine düşürdü. Dün, bir basın 
toplantısı düzenleyen Gençali Muhtarı 
Mejdi Nalcı, “Kurşunlu Belediyesine 
bağlanma istememiz doğaldır. 
Gemlik’e 12 kilometre uzaklıkta 
olduğumuz halde, Kurşunlu ile sınırız. 
Çocuklarımız aynı okulun sıralarını 
paylaşıyor, birbirimize kız alıp veri 
yoruz, aynı araçlara biniyoruz” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
Haberi sayfa 3’de

Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı, “Çocuklarımız aynı oku
lun sıralarını paylaşıyor, aynı araçlara biniyoruz, birbirimiz
den kız alıp veriyoruz. Bunun neresinde husumet var.” dedi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı Rotaryenler Atamer’de toplandı
jım” dedi.
unlar çözüm değil mutlaka, ama birer 
»kİ olduğunu unutmayalım.
B normlarını yakalamaya çalışırken, 
yandan basını susturmaya çabala- 

k, demokrasiyle nasıl bağdaşır.
»er yanlış hesap Bağdat’tan dön- 
ıştür.
u da canlar yaksa da, bir gün 
necektir.

Köylere Hizmet 
Götürme Birliğinin 
genel kurul toplantısı 
yapıldı. Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay 
Başkanlığında yapılan 
toplantıda, 2004 yılı 
bütçesi görüşüldü. 4’de

Gemlik Rotary 
Kulübünün ev
sahipliğini yaptığı 
toplantıda, Bursa 
Nilüfer, Osmangazi ve 
Karagöz Kulüplerinin 
başkan ve üyeleri 
biraraya gelerek çalış
maları değerlendirdiler 
Haberi sayfa 4’de

gmail.com
mailto:jguler@hotmail.com


1 Haziran 2005 Çarşamba s«yf«î

& Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

H9JB Bor Madeni
Dünyada petrol rezervleri tükenmek üzere..
Özellikle Ortadoğu'da koparılan sıcak fırtınanın altında yatan ana 

neden de petrol.
Büyük devletler bir yandan Ortadoğu'daki kıt petrol kaynaklarının 

denetimini elde etmek istiyor, diğer yandan da alternatif enerji kay
nakları arıyorlar.

Gün geçtikçe azalan petrolün yerini alacak yeni bir yıldız özellikle 
bizim anakaramızda parlıyor.

Bor..
Bor minerali stratejik önem taşıyan değerli bir yeraltı kaynağı.
Bilim adamları bor madenini "21.yüzyılın petrolü" olarak tanımlıy

or. Türkiye;uzay teknolojisinden bilişim sektörüne,nükleer teknoloji
den savaş sanayine kadar pek çok alanın vazgeçilmez hammaddesi 
durumuna gelen bor madeni rezervinin yüzde yetmişine sahip.

Borla ilgili bir araştırma yapmak için yola çıktığımda elime bir bilgi 
notu ulaştı.

Sizinle de paylaşmak istedim;
"20 yüzyıl boyunca dünyada yaşanan her türlü siyasal,ekonomik 

ve askeri gelişmenin baş aktörü konumundaki petrol yerini bor 
madenine bırakmak üzeredir.. Petrolün yol açtığı savaş ve krizleri 
gözden geçirdiğimizde .ülkemizin sürüklendiği ekonomik ve siyasal 
krizi kavramamız daha kolay olacak....

Ham haldeki değeri yaklaşık 1 trilyon dolar olan ve işlendiği 
zaman değeri 6-7 trilyon dolara ulaşan bor rezervlerimiz bir kaç mil
yar dolara elimizden alınmak istenmektedir.

Türkiye yaklaşık 2.5 milyar tonluk bor rezerviyle zengin bir ülkedir. 
Ham haldeyken tonu 400 dolar olan bor mineralinin değeri, işlenerek 
süper iletken hale dönüştüğünde kat be kat artacaktır.

Deterjan sanayinden uzay teknolojisine kadar yüzlerce değişik 
alanda kullanılan bor minerali,petrol ve doğalgaz kadar büyük bir 
stratejik öneme sahip. 20 yüzyılda sınırların çizilmesinde temel 
unsur olan petrol Orta Doğu için nasıl bir lütufsa.bor da Anadolu için 
bir lütuftur. Bir ton borun 400 dolar değerinde olduğu ve Türkiye'nin 
yaklaşık 2.5 milyar ton bora sahip olduğu göz önüne alındığında ,bu 
emsalsiz cevherin Türkiye için ne derece büyük bir zenginlik kaynağı 
olduğu daha iyi anlaşılır. Toplam 1 trilyon dolardan fazla olan bu 
rakam ülkemizin toplam 106 milyar dolar olan dış borcunun yaklaşık 
10 katına denk değerdedir.. Amerikan uzay mekiği Challenger'in infi
lakından geriye sadece Türk borlarından imal edilen kabin kesiminin 
kaldığı düşünülecek olursa borun uzay teknolojisi için ne denli hayati 
bir madde olduğu da anlaşılabilir.Tüm dünyayı kontrol etme 
gayretinde olan ABD'nin dünya bor rezervlerindeki payının sadece % 
13 olduğunu da düşünürsek, ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrinde bor 
mineralinin çok önemli bir rol oynadığını rahatlıkla görebiliriz. Bor 
minerali,sanayide alternatifi olmayan,vazgeçilmez bir 
zenginlik.Dünyada bor minerali bakımından en zengin ülke ise 
Türkiye. Ülkemiz dünya toplam bor rezervinin % 70'ine sahip. Bor'un 
bir çeşidi olan tinkal Eskişehir'in Kirka bölgesinde yoğun olarak 
bulunuyor. Kolemanit cevheri de Kütahya-Emet,Balıkesir-Bigadiç ve 
Bursa-Kestelek bölgelerinde yer alıyor. Türkiye'nin 1999 yılındaki 
tabii boratlar toptan ihracatı 121 milyon dolar olarak 
gerçekleştL.Türkiye 1999 yılında toplam 30 sanayileşmiş ülkeye bor 
ve kimyasalları ihraç etti... Bor madenlerinin ruhsat ve saha işletme 
hakları 01.10.1978 tarih ve 2172 sayı ve 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı 
kanunlar gereğince ETİ Holding Anonim Şirketi'ne ait. "Devletçe 
İşletilecek Madenler Hakkında Kanun"la , 2172 sayılı kanunun 2.mad- 
desinde yer alan "bor tuzları,uranyum ve toryum madenlerinin aran
ması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır" ibaresi gereği bor sahaları ve 
bor türevleri işletmelerinin özelleştirilmesi mümkün değil. ETİ 
Holding'in aniden özelleştirme kapsamına alınması, bünyesinde bulu
nan yüksek kar marjlı bor işletmeleri nedeniyle, yurt dışından pek 
çok değişik çevrenin ilgisini çekti. Bor işletmelerinin,yurtdışından 
gelen baskılar sonucu özelleştirme kapsamına alındığı, yapılacak 
ihalenin kuralına uygun olmayacağına dair söylentiler de hala gün
demdedir.

Özelleştirilmek istenen ETİ Holding 2000 yılında 30 trilyon liralık 
harcamayla, 83.8 trilyon lirası iç satış, 147.1 trilyon lirası dış satış 
olmak üzere toplam 231 trilyon liralık hasılat elde etmiştir. Yılda 700 
bin ton ham,350 bin ton rafine bor ürünleri satışı gerçekleştiren ETİ 
Holding'in küçük bir teknoloji yenileme operasyonuyla mevcut üreti
mini ve satışını kat be kat arttırabileceği söylenmektedir. Bor maden
lerinin özelleştirilmesiyle,bu büyük ulusal servet yabancı sermayenin 
eline geçecektir. Dünyadaki diğer örneklerde olduğu gibi yabancı ser
maye bu stratejik maddeyi işlemek için kaynağında tesis kurmak yer
ine kendi ülkesine götürerek işleyecek ve Türkiye kendi elleriyle 
kendi servetini gelişmiş sanayi ülkelerine teslim etmiş olacaktır."

Ekleyecek söz var mı?

Talan’dan muhtarlara / 
destek ziyareti i

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yeni yerlerine 
taşınan Gemlik 
Muhtarlar 
Derneği'ne 
ziyarette bulunan 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, muhtarlara 
her zaman destek 
vereceklerini 
söyledi.
Yıkılacak olması 
nedeniyle Yeni 
Çarşı'daki yer
lerinden çıkarılan 
ve kendilerine 
kucak açan Esnaf 
Odasının 
Demirsubaşı 
Mahallesindeki 
Bekar Yokuşunda 
bulunan yerine 
taşınan Muhtarlar 
Derneği, kendiler
ine kucak açan 
Esnaf Odasına 
teşekkür ettiler. 
Dernek Başkanı 
İdris Kurt ile

mahalle, köy 
muhtarlarının mis
afir ettiği İbrahim 
Talan'a muhtarlar 
adına teşekkür 
ederek "Bize 
kucak açtınız, zor 
günümüzde 
yanımızda 
oldunuz, dernek 
adına teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, Muhtarların 
yersiz kalmasına 
gönüllerinin razı 
olamayacağını 
ifade ederek

"Yönetim kurulum 
ile sizleri ziyaret ] 
etmek istiyoruz, | 
Gemlik için ne 
yapılacaksa siz- A 
lerin yanında olqr 
ruz. Sizlere tahfis 
ettiğimiz yerde: 
inşallah uzun yıl- । 
lar kalırsınız. ' ’
Esnafımızın dert 
lerini en iyi bile H 
siz muhtar- \ ,1 
larımızın istekle M 
ine biz oda olare ■ 
her zaman deste ’ 
vermeye hazırız" S 
dedi.

DEVREN SATILIK LOKANTAl

Apatdl 11lUd rvuiuuil Ud ÇdlIŞIl VdZ.iyt;llv

KOZA LOKANTASI 1
DEVREN SATILIK 1

GSM: (0.532) 597 78 43
GSM: ( 0.535) 739 03 07
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Gençalî Köyü muhtarı Mejdi Nalcı, Kurşunlu Belediye Başkanının açıklaması şöyle cevapladı:

Gençalî Köyü halkının Gemlik Belediyesi yerine Kurşunlu Belediyesine bağlanmak istemesi’ne tepki gösteren 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ve Kurşunlu halkına, muhtar Mejdi Nalcı basın toplantısı düzenleyerek 
cevap verdi. Nalcı, “Biz, Kurşunlu’ya mahalle olmak istiyoruz. Seçilmiş insanlar konuşmalarına dikkat etmeli” dedi.

“Talihsiz bir açıklama”
Seyfettin Şekersöz

Gençali'nin 
Kurşunlu belde
sine bağlanma 
istemine karşı 
çıkan Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in 
yaptığı açıklamayı 
talihsizlik olarak 
değerlendiren 
Gençali Köyü 
Muhtarı Mejdi 
Nalcı, 
"Birbirlerine kız 
verip alan, çocuk
ları aynı okulda 
okuyan, aynı 
araçlara binen 
insanlar arasında 
husumet olamaz" 
dedi.
Gemlik Muhtarlar 
Derneği'nde basın 
açıklaması yapan 
Gençali Köyü 
Muhtarı Mejdi 
Nalcı, 
"Gençali'nin 
Kurşunlu'ya 
bağlanma 
konusu, bağlan
masındaki rant 
suçlamaları, İki 
köy arasında 
husumet olduğu 
iddiası, 
önümüzdeki yıl
larda yapılacak 
Kurşunlu 
Belediye 
Başkanlığı seçimi 
ile istenmeyen 
olayların 
yaşanacağı iddi
alarına açıklık 
getirdi.
Kurşunlu
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'in, 
Kurşunlu ve

Gençali'nin bir
leşmesi durumun
da ileride can 
yakıcı olayların 
yaşanabileceği 
sözlerine tepki 
gösteren Mejdi 
Nalcı, "Biz 
Kurşunlu'ya 
mahalle olmak 
istiyoruz. 
Seçilmiş insan
ların yaptıkları 
açıklamalara 
dikkat etmeleri 
gerekir. Başkan 
Bayram Demir'in 
yaptığı açıkla
maları talihsizlik 
olarak görüyo
rum" diye konuş
tu.
Gençali Köyü'nün 
nüfusunun 2 bini 
geçmesi ile köy 
statüsünü kaybe
dip Gemlik'e 
mahalle yapıl
masına fiziki 
olarak itiraz ettik
lerini ve ko num- 
ları itibariyle sınır 
oldukları 
Kurşunlu belde
sine bağlanmak 
istemelerinin 
doğal olduğunu 
söyleyen Mejdi 
Nalcı, "Gemlik'e 
12 kilometre uza
ktayız.
Kurşunlu'ya ise 
sınırız. Daha önce 
köy olan 
Kurşunlu ile 
Gençali köyünün 
50 yıl önce arazi 
yüzünden başlat
tıkları olayları 
şimdi husumet

şişi rilrriş denilen men sayısı 2900.olarak kimse

Mejdi NALCI
ortaya çıkar
masın. Çocuk
larımız aynı okul
da aynı sıraları 
paylaşıyorlar. 
Birbirimize kız 
verip alıyoruz, 
onların araçları 
bizim insanımızı 
taşıyorlar. 
Husumet varsa 
şimdiye kadar 
neden kan 
akmamış. Biz 
Gençali halkı 
olarak kesinlikle 
husumet görmüy
oruz" dedi. 
Gençali'nin 
Kurşunlu'ya 
bağlanmasındaki 
amacın siyasi 
rant olarak 
görülemeyeceğini 
de savunan 
Muhtar Mejdi 
Nalcı, 
Kumsaz'ın

nüfusuna da açık
lık getirdi.
2795 nüfusu olan 
Gençali ve 
Kumsaz'ın 2200 
seçmeni bulun
duğuna dikkat 
çeken Nalcı, 
"Kurşunlu'nun 
2200 nüfusu var, 
buna karşılık seç-

—

Kimin şişirilmiş 
nüfusu olduğu 
ortada" şeklinde 
konuştu.
Köyü aşmış bir 
yerleşim böl
gesinin normal 
olarak fiziki yakın
lığı olan yere 
bağlanması 
gerektiğini de

savunan Gençali 
Köyü Muhtarı 
Mejdi Nalcı, "Biz 
Gemlik'e uygun
sak bağlanalım, 
yok Kurşunlu'ya 
layıksak oraya 
bağlanalım. Yeni 
Belediyeler 
yasasının 8. mad
desine göre bir
birlerine 5 kilome
treden daha yakın 
yerler bağlanır. 
Ortada kanun var, 
istek var. Gereken 
neyse o yapılsın" 
dedi.
Önümüzdeki yıl
larda yapılacak 
seçimlere de 
değinen Nalcı, 
"Eğer seçimler
den çekiniyor
larsa her kes 
aday olabilir. Bu 
herkesin hakkıdır. 
Kanunların 
olduğu yerlerde 
istenmeyen olay
ların yaşanacağı
na başkan karar 
veremez." şek
linde konuştu.
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Rotaryanlar Atamer’de toplandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Rotary 
Kulübünün ev 
sahipliğini yaptığı 
Bursa Nilüfer, 
Demirtaş ve 
Karagöz Rotary 
kulübü üyeleri 
Atamer 
Tesislerinde bir 
araya geldiler. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt ve HEM 

Müdürü Kemal 
Çetinoğlu'nun da 
konuk olarak 
katıldığı toplantıda 
Rotary kulüplerinin 
önümüzdeki dönem 
çalışmaları gözden 
geçirildi.
Toplantının ev 
sahipliğini yapan 
Gemlik Rotary 
Kulüp Başkanı 
Mehmet Yaşar, 
Gemlik Rotary 
Derneğinin 2004- 
2005 çalışma döne

minde yaptıkları 
çalışmalar hakkın
da bilgi verdi.
Yaşar, Rotary'nin 
eğitime verdiği 
katkının gederek 
büyüyeceğini 
belirterek 
önümüzdeki gün
lerde HEM'in 
bünyesinde yeni 
okuma yazma 
kurslarının açıla
cağını söyledi. 
Toplantıda ayrıca, 
çeşitli bankalarda

Mehmet

da bilgi veı

başkanlar ve taylaştıkonuklar aynı masa

müdür ve yönetici 
olarak görev yapan 
Rotaryan Mümtaz 
Erdoğan, Risk ve 
Finansman 
Yönetimi konusun
da geceye katılan 
rotenyenler ve 
konukları aydınlattı. 
Gece Ersel’in 
müziği ile geç 
saatlere değin 
sürdü.

Köylere hizmet götürme birliği toplandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği yaptığı 
toplantıda 2004 yılı 
çalışma raporunu 
görüşerek kabul 
etti.
Toplantının Divan 
Başkanlığını 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
yaparken katiplik
leri Engürücük 
Muhtarı Osman 
Çelik ile Haydariye 
Köyü Muhtarı Halil 
İbrahim Pak yaptı. 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay 
Başkanlığında 
toplanan Köylere 
Hizmet Birliği, 
Özel İdare Müdürü 
Ahmet Keçeci'nin 
okuduğu çalışma 
raporunu 

görüşerek kabul 
etti.
Birliğin, 2004 yılın
da, üye köylerin 
katkısı, banka faiz
leri, yapılan 
yardım ve 
bağışlardan 
toplam 284 milyar 
gelir sağladığı 
açıklanırken, 2003 
yılından devir olan 
4 milyar ile toplam 
gelirin 288 milyar 
lira olduğu açık
landı.
Bu gelirden 
köylere yapılan 
yardımın Bursa İl 
Özel İdare 
Müdürlüğünce 
gönderilen ve bir
lik tarafından har
canması karar
laştırılan 266 mil
yar liranın 132 mil
yarının parke taşı 
alınarak ilgili Köy 
Muhtarlıklarına

teslim edildiği 
bildirildi.
Geri kalan 134 mil
yar liranın Bursa 
Valiliği İl 
Encümeni kararları 
doğrultusunda 
ilgili muhtarların 
köylerinde yapmak 
istedikleri işler 
doğrultusunda 
harcandığı açık
landı.

Toplantıda ayrıca 
2005yıh için 4 adet 
Birlik Encümen 
üyeliği seçimi 
yapıldı.
Muhtarların kendi 
aralarında göster
diği adaylardan 
Karacaali Muhtarı 
İbrahim mert, 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu, Kurtul

Köyü Muhtarı 
Cengiz Üçkardeş 
ile Yeniköy 
Muhtarı

CemilGündüz 
Birlik Encümeni 
seçildiler.

KİRALIK 
DEVRE MÜLK

Kalkan dcıp Patana 
Taûil Köyünde

19 Haziran - 4 Temmuz arası . 
KİRALIK PEVRE MÜLK 

Diş Hekimi özcan Vural
Ev Tel: 513 4 8 99 « I

C»S>«VI: 0.536 8-17 05
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Seyfettin Şekersöz
Gemlik 
Kaymakamlığı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
İlköğretim 
Okulları Ortak Yıl 
Sonu Resim-İş 
-sergisi açıldı. 
Belediye Düğün 
Salonunda hazır
lanan ortak 
sergide tüm 
okullar kendiler
ine ayrılan start
larda hazırladık
ları el becerilerini 

sergileme fırsatı 
buluyorlar.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Borusan İlköğre
tim Okulu 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan ve 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Cemal 
Kurt'un koordi
natörlüğünde 
hazırlanan yıl 
sonu sergisinin 
açılışını Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yaptı.

Serginin toplu 
olarak açılmasın 
daki amacı anla
tan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet 
Ercümen, daha 
önceleri her oku
lun kendi sergisi
ni açtığında 
izleme olanağı 
bulunmadığı için 
bu yıl aldıkları 
karar ile ortak 
sergi düzen
lendiğini söyledi. 
Tüm İlköğretim 
Okullarının bir 
arada hazırladık

ları serginin 
açılışını yap
maktan mutlu 
olduğunu dile 
getiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Çocuk
larımızın bilgi ve 
becerileriyle 
hazırlanan sergi 
onlara ileriki yıl
larda moral ola
caktır" dedi.
18 İlköğretim

Okulu ile kız 
Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek 
Lisesinin yanı 
sıra Zübeyde 
Hanım 
Anaokulu, İlçe 
Lig Heyeti ve 
İlçe İzci İdare 
Kurulu'nun 
katıldığı ortak 
sergi üç gün 
süreyle açık 
kalacak.

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 
Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası

✓ vediğermalzemderilehivnetiniıdeyiz

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

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

Kumla Jandarma'ya 
yeni komutan

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Jandarma 
Karakolu'na ilk 
kez subay konu
munda atama 
yapıldı.
Geçtiğimiz 
hafta içinde 
Küçük Kumla 
Jandarma 
Karakol 
Komutanlığına 
atanan Teğmen 
Hüseyin Fırat 
görevine başladı.
Yaklaşık 1.5 yıldan 
bu yana İlçe

Jandarma Bölük 
Komutan yardım- 
cılı görevinde 
bulunan Teğmen 
Hüseyin Fırat, 1.5

yıldan buyana böl
geyi iyi bildiği için 
çalışmalarda sıkın
tı yaşamayacağını 
söyledi.
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Saddam’ın yargılanmasına başlanıyor Yeni Fransız Başbakan Türkiye dostu
Irak 

Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani, 
devrik lider Saddam 
Hüseyin'in, hakkın
da ileri sürülen 
suçlardan yargılan
masına 2 ay içinde 
başlanacağını açık
ladı.

‘Türkiye’ye kapılar açılsın’
İngiltere'de yayım
lanan The Times 
gazetesi, "AB'nin 
Türkiye'ye kapılarını 
sonuna kadar 
açması gerektiğini" 
yazdı.
Gazetenin Fransa'da 
düzenlenen referan
dumda AB 
Anayasası'nın red
dedilmesiyle ilgili 
yorumunda, Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac için 
bir siyasi felaketin 
söz konusu olabile
ceği, ancak yılın 
ikinci yarısında AB 
dönem başkanlığını 
üstlenecek İngiltere 
Başbakanı Tony 
Blair'in durumu 
olumluya çevirme

Amerikan ulus
lararası televizyon 
istasyonu CNN'e 
konuşan Talabani, 
sunucu VVolf 
Blitzer'in "Saddam 
ne zaman 
yargılanacak?" 
sorusuna, "2 ay 
içinde diye 

imkanına sahip 
olduğu belirtildi.
Gazete, Blair'in 
dönem başkanı 
ülkenin başbakanı 
olarak kısa ve kolay, 
sindirilebilir bir 
anayasa metni 
hazırlaması gerek
tiğini kaydetti. Böyle 
bir yapıda yeni 
üyelerin de kurallar 
ve ilkelerin oluştu
rulmasına eşit şek
ilde katkıda bulun
abilmesi gerektiğini 

düşünüyorum" diye 
yanıt verdi.
Talabani, "Irak 
Hükümeti, yargıla
manın yapılması 
için hazırlıklarını en 
iyi şekilde tamamla
maya çalışıyor" 
şeklinde konuştu.

belirten The Times, 
"Doğu Avrupahlar 
da ikinci sınıf vatan
daş, ucuz ve 
sömürülebilir emek 
olarak görülmemeli. 
Aksi takdirde böyle 
bir birlik, sadece 
isimde kalır" diye 
yazdı. Gazete, 
"AB'nin kapılarını 
Türkiye'ye de 
sonuna kadar açık 
tutması gerektiğini" 
de vurguladı

Chirac tarafından 
başbakanlık görevine 
atanan Dominique de 
Villepin, Türkiye’yi iyi 
tanıyan ve Ankara'nın 
AB üyeliğine sıcak 
bakan bir siyasetçi 
olarak biliniyor.
Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac, 
referandum sonuçları 
üzerine istifa eden 
Raffarin'in yerine 
Dominique de 
Villepin’i Başbakanlık 
görevine atadı. 
Başbakan Jean- 
Pierre Raffarin’in isti
fasını kabul eden 
Cumhurbaşkanı 
Chirac, İçişleri 
Bakanı de Villepin’i 
bu göreve getirdi. 
Chirac tarafından 
başbakanlık görevine 
atanan Dominique de 
Villepin, Türkiye'yi iyi 
tanıyan ve Ankara'nın 
AB üyeliğine sıcak 
bakan bir siyasetçi 
olarak biliniyor. 
Chirac'a yakınlığı ve 
sadakatiyle tanınan 
de Villepin, merkez 
sağın iktidara 
gelmesini ardından 
dışişleri bakanı oldu. 
Dışişleri bakanlığı

sırasında de
Villepin, Türkiye'nin 
AB üyeliği sürecini 
yakından takip etti 
ve Chirac ile birlikte 
Ankara'nın AB 
sürecine destek 
verdi. Dominique de 
Villepin, daha sonra 
İçişleri Bakanlığı 
görevine getirildi. 
Türk diplomatik kay
nakları tarafından 
"dengeli ve tecrübeli" 
bir devlet adamı 
olarak nitelendirilen 
Dominique de 
Viilepin'in, başbakan
lık görevine getir
ilmesinin mem
nuniyet yarattığı 
bildirildi. Dominique 
de Viilepin'in babası 
senatör Xavier de 
Villepin, Fransa 
Senatosu'ndaki Türk 
dostluk grubu üyeleri 
arasında yer alıyor. 
SARKOZY KORKU
TUYORDU 
Cumhurbaşkanı 
Chirac'ın, adaylar 
arasında gösterilen 
ancak başbakanlığa 
atamadığı iktidardaki 
UMP'nin lideri 
Nicolas Sarkozy, 
Türkiye karşıtlığıyla 
tanınıyordu.

Sarkozy, "Türkiye'nin 
AB üyesi olması iyi 
fikir değil. Doğru yol 
imtiyazlı ortaklık" 
fikrini savunuyordu. 
Basında birçok kez 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği üyeliği karşıtı 
yaptığı açıklamalarla 
yer alan Sarkozy, 
"Anayasayı reddeder
seniz AB sadece 
büyük bir pazar ola
cak ve Türkiye'nin 
üyeliği daha kolay 
gündeme gelebile
cek", "İsrail ve 
Lübnan, Türkiye'den 
daha fazla AvrupalI 
değerlere sahip”, 
"UMP olarak 
Türkiye'nin üyeliğine 
'hayır' kampanyası 
yürüteceğiz" açıkla
malarını yapmıştı. i 
Sarkozy'nin adı yeni I 
içişleri bakanı olarak 
geçiyor.

a
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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

e 
e 
e a a 
E a a E a a E a E a E a E a E 
e

il

iE

KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ” ADA PANSİYON

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
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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Sözleşmeli doktor 
ve hemşire dönemi
Sağlık Bakanlığında 
sözleşmeli doktor ve 
hemşire dönemi 
başlıyor.
Tasarıya göre 
sözleşmeli sağlık 
personeli, istihdam 
edildiği hizmet birim
inde başhekim, 
başhekim yardımcısı 
ve başhemşire olarak 
görevlendirilebilecek. 
Ancak bu görevleri 
yürüttükleri sürece 
kendilerine bu görev
leri nedeniyle başka 
bir ücret ödenmeye
cek. Hükümet, 
Eleman Temininde 
Güçlük Çekilen 
Yerlerde Sözleşmeli 
Sağlık personeli 
Çalıştırılması ile Bazı 
KHK'lerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında 
Yasa, Sağlık 
Hizmetleri Temel 
Yasası ve Sağlık 
Bakanlığı'nın teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında KHK'de 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yasa 
Tasarısı'm TBMM 
Başkanhğı'na gön
derdi. 8 maddelik 
tasarıya göre, 
sözleşmeli sağlık 
personeli, istihdam 
edildiği hizmet birim

inde başhekim, 
başhekim yardımcısı 
ve başhemşire olarak 
görevlendirilebilecek. 
Ancak bu görevleri 
yürüttükleri sürece 
kendilerine bu görev
leri nedeniyle başka 
bir ücret ödenmeye
cek. Sözleşmeli 
sağlık personelinin 
haftalık çalışma süre
si, devlet 
memurlarının haftalık 
çalışma süresiyle 
aynı olacak. 
Sözleşmeli sağlık 
personeli istihdam 
edilen hizmet birim
lerinin yeniden belir
lenmesi sonucunda 
çalıştığı birimin 
pozisyonu iptal 
edilen personel, yeni 
ilan edilecek pozisy
onlara öncelikle 
atanacak.
Buna göre, 

sözleşmeli personel 
iki ay önceden yazılı 
ihbarda bulunmak

şartıyla sözleşmeyi 
tek taraflı feshede
bilecek. Bakanlık ise 
şu koşullarda 
sözleşmeleri fes
hedebilecek.
Kadroları Sağlık 
Bakanlığında olup 
TUS (Tıpta Uzmanlık 
Sınavı) tüzüğü 
hükümlerince diğer 
kamu kurum ve kuru
luşlarında uzmanlık 
eğitimi veya dal 
uzmanlık eğitimi yap
mak isteyen person
el, her türlü mali ve 
sosyal hakları 
Bakanlık tarafından 
karşılanmak üzere, 
Bakanlıkça bu 
amaçla ilgili kurum 
ve kuruluşlarda 
görevlendirilebilecek 
ve bu şekilde 
görevlendirilenler 
eğitiminin bitiminde 
görevlendirme süresi 
kadar Bakanlığa 
hizmet yapmakla 
yükümlü olacak.

BAY RZKIV1OO l_U ’ İM OZKİM

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

Ayakta veya yatarak 
tedavi gören Yeşil 
Kartlı hastalar, bun
dan böyle eczaneden 
aldıkları ilaçlar için 
"katkı payı" ödemek 
zorunda kalacak. 25 
Mayıs Çarşamba 
gününden itibaren 
başlayan uygula
maya göre Yeşil 
Kartlılar, ilaç bedel
lerinin yüzde 20'sini 
karşılayacak.
Edinilen bilgiye göre, 
Maliye Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararnamenin 10. 
maddesinin (r) 
bendinde yapılan 
değişiklikle, Yeşil 
Kart sahiplerinden, 
ayakta veya mesk
ende tedavi halinde 
kullanılacak ilaç 
bedellerinin yüzde 
20'sine kadar katılım 
payı alınması 
hususunda Maliye 
Bakanlığı'na yetki 
verildi.
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan 
genel yazıyla; yeşil 
kart sahiplerinin 
ayakta veya mesk
ende tedavisi sırasın
da resmi sağlık 
kurum ve kuru
luşlarındaki hekim
lerce gerekli görülen 
ilaçlara ait bedeller
den hasta katılım 
payı alınması 
konusuna açıklık 
getirildi. Genel yazı 
uyarınca, Yeşil Kart 
sahiplerinin ayakta 
veya meskende 
tedavisi sırasında 
resmi sağlık kurum

ve kuruluşlarındaki 
hekimlerce gerekli 
görülen ilaçlara ait 
bedellerin yüzde 
20'si yeşil kart sahip
leri tarafından 
karşılanacak. Hasta 
katılım payına tek
abül eden bu tutarlar, 
eczacılar tarafından 
ilacın verilmesi 
sırasında Yeşil Kartlı 
hastalardan tahsil 
edilecek.
Yeşil Kart sahip
lerinin ödemek 
zorunda kaldıkları 
katılım payı bedelleri, 
ödeme güçlerini 
aşması halinde 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı 
Teşvik Vakıflarınca, 
vakıf imkanları ve 
mevzuatı dahilinde 
karşılanacak.
Bu arada tedavi 
yardımına ilişkin 
Bütçe Uygulama 
Talimatı'nda kamu 
personeli için hasta 
katılım payından 
muaf olduğu belir
tilen hastalık grupları 
ve ilaçlar için, sağlık 
kurulu raporuyla bel
gelendirilmesi kay- 
dıyla, Yeşil Kart 
sahiplerinden hasta 
katılım payı alınmay
acağı belirtildi. Hasta 
katılım payları 
25 Mayıs 2005 tari
hinden itibaren

düzenlenen reçeteler
den alınmaya baş
landı. Katkı payı 
uygulamasının, 
"Ödeme Gücü 
Olmayan 
Vatandaşların Tedavi 
Giderlerinin Yeşil 
Kart Verilerek Devlet 
Tarafından 
Karşılanması 
Hakkında Kanun"a 
dayanılarak yürür
lüğe konulan yönet
melik uyarınca ve 
tedavi yardımına 
ilişkin Bütçe 
Uygulama 
Talimatı'nda belirtilen 
esas ve usuller 
çerçevesinde yapıla
cağı bildirildi. 
Öte yandan, Türk 
Eczacıları Birliği 
Genel Sekreteri 
Sabih Tekin Çağlar, 
bölge eczacı odaları
na gönderdiği yazıy
la, eczacıların Yeşil 
Kartlılardan katkı 
payı alınması 
konusunda uyarıl
masını istedi. Yeşil 
Kartlar Sağlık 
Bakanlığı'nca, maddi 
durumu kötü olan 
vatandaşların sağlık 
hizmetlerinden ücret
siz yararlanabilmesi 
için veriliyor. 2005 
yılı verilerine göre 
Türkiye'de 10 mily
onu aşkın Yeşil Kartlı 
vatandaş bulunuyor.

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilian’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

DAVETİYE SEZONUNU
I BAŞLATTIK ।

TÜRKİYE’NİN EM 
EKONOMİK 

O E T İ Y EI— E R İ 
" EM UYGUN FİYATLARLA ... ■

BO YILLIK TECH ÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
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Ekşi'den Erdoğan'a TCK mektubu Kadın Sağlığı Köşesi
Op. Dr. Yaşar ALTUN Te,. 5„ M 48
Kadın Hast Doğum Uzm.

Dünya Basın 
Konseyleri Birliği 
Başkanı Oktay 
Ekşi, yarın yürür
lüğe girecek yeni 
Türk Ceza 
Kanunu'na (TCK) 
ilişkin Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a mektup 
gönderdi.
Ekşi, "Sayın 
Başbakan; size bu 
mektubu sadece 
Hürriyet Gazetesi 
Başyazarı, Basın 
Konseyi Başkanı 
ve Dünya Basın 
Konseyleri Birliği 
Başkanı sıfatlarım
la değil, bunlardan 
çok daha önemli 
saydığım bir başka 
sıfatla, yani yıllık 
bir gazeteci olarak 
yazıyorum" diye 
başladığı "Açık 
Mektup" başlıklı 
metninde şunları 
kaydetti: 
"Merhum Adnan 
Menderes de sizin 
gibi ve sizin çevr
enizde bulunanlar 

gibi 'gazetecilerin 
yalan yazdığından, 
insanların şerefler
ine, özel yaşamları
na haksız saldırıda 
bulunduğundan' 
şikayetçiydi. Buna 
çare olarak o da, 
aynen sizin şimdi 
izlediğiniz yolu 
izledi ve 1956 yılın
da 6733 sayılı 
yasayı çıkarttı. Bu 
olayı en iyi, mer
hum Falih Rıfkı 
Atay'ın sahibi 
olduğu Dünya 
Gazetesi'nin 
Yazıişleri Müdürü 
Ali İhsan Göğüş, 
'Karanlığa Girdik' 
şeklindeki manşe
tle ifade etti. 
Gerçekten karan
lığa girdiğimizi 
sonraki yılların 
olayları kanıtladı. 
Sayin Başbakan; 
Yeni Ceza 
Yasası'nın, gazete
cileri hapse atmak 
için fırsat kollayan 
bir anlayışla 
düzenlenen, o 

nedenle de iletişim 
(bilgi edinme, 
basın, ifade) 
özgürlüğünü kısıt
layan hükümleri, 1 
Haziran 2005 tari
hinde yürürlüğe 
girecek. Bu 
hükümleri 
demokratik ve say
dam bir toplum 
düzeninin 
ihtiyaçlarına göre 
düzeltmeyi 
amaçlayan 
çabalarımız, maale
sef göstermelik 
birkaç değişiklik 
dışında sonuç ver
medi.
Böylece başında 
bulunduğunuz 
siyasi iktidar, ana- 
muhalefet par
tisinin de 
desteğiyle (CHP 
milletvekillerinden 
Orhan Eraslan 
hariç), bu yeni 
dönemde 
karşılaşacağımız 
durumların sorum
luluğunu üstlenmiş 
olmaktadır."

Kadınlarda bel ağrısı

Tarihin, gerçekleri 
söyleyenleri sus
turma çabalarına 
ilişkin sayısız 
örnekle dolu 
olduğunu belirten 
Ekşi, mektubunu 
şöyle tamamladı: 
"Ama onlardan her 
zaman bir fazla 
sayıdaki örnek de 
bu çabaların boşa 
çıktığını göster
mektedir. Çünkü 
iletişim özgür
lüğüne karşı çıkan
ların, onu kısıt
layanların nihai 
zafere ulaştığına 
ilişkin tek bir örnek 
yoktur. Sizi tarihi 
sorumluluğunuzla 
baş başa bırakıy
oruz.
Saygılarımla."

Ağrıların görüldüğü yer, sıklık 
sırasına göre %26 ile başta, %14 ile 
belde görülür.

Halkımızın &63’ü ağrı çekmektedir. 
Marmara’da ve Ege’de yaşayanların 
%70’inde ağrı problemi vardır.

Alt sosyo ekonomik sınıf %41 
oranında ağrı çekiyor.

Kadınların %54’lük oranla erkeklere 
göre daha fazla ağrısı var. Migren 
ağrısı çekenlerin %9’ı gerilimlere bağlı 
olarak ağrı çekiyor.

Şişmalık kısırlığa da yol açabiliyor

Kadınlara aşırı erkeklik hormonuna 
dayanan kışırlığın şişmanlığa bağlı 
olarak gelişebileceğini biliyoruz. PCOS 
şişmanlarda sık görülür.

Kadınlara aşırı kiloyüzünden 
ensülin üretimi artabilir ve bu da 
erkeklik hormonlarının artışına neden 
olarak polikasit yumurtalık sendro- 
munu geliştirir.

Şişman kadınlarda yumurtlatıcıte- 
davi yerine artık insülin düşürücü hap
lar vermekteyiz.

PCOS’de regl döngüsünün düzensi- 
zleşmesi veya kesilmesi, bedende aşırı 
tüylenme, akne vardır. Şeker hastalığı 
sıktır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 1071-514 4444

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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iııtı ıh nakliyecilere muide
Barbarosca

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
herşeye rağmen 
Türkiye'nin 1-2 yıl 
içinde işsizlik soru
nunu çözeceğini 
söyledi. Unakıtan, 
Karaman Belediye 
Bakanı Ali Kantürk'ü 

, ziyaretinin ardından 
Karaman Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonu'nda 
esnaf ve sanayiciler
le biraraya geldi. 
Kimsenin daha önce 
Türk parasıyla 
alışveriş yapmak 
istemediği, 
şimdi ise yurtdışın- 
daki finans kuru
luşlarının Türk 
Lirası'nda 10-20 
yıllık tahvil 
çıkardığını vurgu
layan Unakıtan, şun
ları kaydetti: 
"Demek ki, Türk 
Lirası'na saygınlık 
kazandırmak sözle 
cfeğiT 

t icraatla oluyor.
I Türkiye'de bir yatırım 

hamlesi başladı. 
Türkiye'de 
geçtiğimiz yıl sadece 
özel sektör 61 milyar 
YTL yatınm yaptı. 
Bunun 
üzerine, ilerisini 
görmeye başlayan 
işadamları da yatırı
ma başladı.
Demek ki, herşeyden 
önce istikrarı sağla
mak lazım. Bu durum
yakın 
gelecekte üretim ve 
ihracatta artış sağla

yarak işsizliğe çare 
olacak.
İşsizlik azalıyor 
ancak yavaş yavaş 
azalıyor. Niçin yavaş 
yavaş? Çünkü 
üretim ve verimlilik 
artıyor. Firma sahip
leri artık, azami 
maliyet ve 
yüksek verimlilikle 
rekabeti yakalaya
bileceğinin bil
incinde. Ancak 
herşeye rağmen 
Türkiye 1-2 yıl içinde 
işsizlik sorununu 

çözecek. Bizi 
çok fazla üzen işsiz 
gençlerimizin herbiri, 
iş sahibi olacak." 
-NAKLİYECİLERİN 
VERGİ BORCU 
SORUNU- 
Unakıtan, daha 
sonra Karaman 
Defterdarı Şefik 
Tongal'ı makamında 
ziyaret ederek, bir 
süre görüştü. 
Beraberindeki 
Karaman milletvekil
lerinin, bazı nakliye
cilerin, 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi borcu

nedeniyle fenni 
muayene yaptıra
madıkları için çalışa
madıklarını 
belirtmesi üzerine 
Unakıtan, şunları 
söyledi: 
"Nakliyecilerin benz
er şikayetleri, 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinden bize 
ulaşıyor. Halen 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi borcu olan 
nakliyecilerin araçları 
trafikten men ediliy
or. Bu kişiler çalışa

madıkları için de 
mağdur duruma 
düşüyor.
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi borcu 
nedeniyle çalışa
mayan nakliyeci 
esnafı, kısa sure 
içinde yasal bir 
düzenlemeyle artık 
çalışabilecek. Bu 
kişilerin vergi 
borçları yine takip 
edilecek. Ancak, yeni 
düzenlemeyle bu 
kişilerin hem çalışıp 
hem de borçlarını 
ödemelerine olanak 
sağlanacak."

BakBi’Cale’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 Malı. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Borusan A.Ş
Kayıkhane’de bulunan 

Spor ve Gençlik Bakanlığı’na 
bağlı, Gemlikspor’un 
kiralamış olduğu spor 
kulübünde bu günlerde 
faaliyet başladı.

Gemlik’imizin en güzel 
yerinde bulunan bu spor 
tesinin Borusan şirketinin 
girişimleri ile su sporlarına 
yakışır bir tesis haline getir
iliyor.

Tesisin altında bulunan 
futoların konulduğu yer 
bölmelere ayırılıp, dershanel
er ve duşlar yapıldı.

Ön tarafın düzenlenmesine 
başlandı. Lokalin önü parke, 
ortada yayaların devamlı 
gelip geçmek için bırakılan 
yol ve denizden 20 metre 
içeri kumluk sahil olarak 
bırakılıyor.

Sol taraf çiçekçilik ve daha 
evvel çimenlik olan sahayıda 
tahmineme göre o saha 
çiçeklenecek . Projesini 
görmedim ama yapıldığı 
zaman güzel olacağına emi
nim.

Orada dairelerde oturan 
kişiler bu düzenlemeden çok 
memnunlar. Yazın toz ve 
topraktan kurtulacaklarını 
zannediyorum.

Su sporlarının 
Gemiik’imize yakışacağına 
inanıyorum. Şimdiden koyun 
üzerinde pupa yelken ile 
günün zevkini çıkaran 
sporcuları görür gibiyim.

Kik’lerin ve futoların kürek 
çektiklerini düşlerimde 
görürdüm. Bunun artık 
gerçek olacağına eminim.

Yöremizde büyük çapta 
ekmek kapısı olan Borusan 
şirketinin bu güzel ilçeye 
şimdiye kadar hayli faydalı 
olduğunu biliyorum.

Senelerden beri spora ver-

Barbaros BALMUMCU 

ye Teşekkür 
miş olduğu katkıya ve bu 
kayıkhanenin su sporlarına 
yakışır bir tesis olması için 
yapmış olduğu ve bundan 
sonra yapacağı katkıya şim
diden spor adına teşekkürler. 

Gönül arzu ederki bir Azot 
fabrikasının, bir Serbest . 
Bölge Genel Müdürlüğü’nün, 
Naylon Teksin müştereken 
Gemlik gençliğine spor 
sahaları hediye etmelirini 
bekliyoruz.

Örnek vermek gerekirse; 
Çok yer kaplamayan bir tenis 
kortu yapılabilir.

Tenis: 2 veya 4 kişi arasın
da oynanan belli ölçülerle 
çizilmiş bir alanda kauçuk 
topla oynanır. Tenis açık 
havada toprak, beton yada 
çimen sahada oynanabilir.

Tenis alanının uzunluğu; 
23.80 metredir. Bu uzunluk 
ortadan ağla (file ile) ikiye 
bölünür böylece her oyun
cuya 11.90 metrelik alan kalır.

Genişliği ise; 8.23 
metredir. İkişer kişi arasında
ki 10,97 metre alanın 
gerisinde 5 metre, yanlarda 
ise 3’er metre uzakta birer 
(Rekül) gerilme çizgisi vardır.

Yani hesaplardiğında 35 
metre uzunluk, 24 metre 
genişliğinde bir alana kurula
bilir.

Neden yapılmasın? Bu 
büyük bir külfet değil ki! Bu 
güzel ilçemide menfaat temin 
eden bu değerli fabrika 
patronlarına ve hattta sayın 
Ticaret Odası Başkanı, birza- 
manlar Gemlik Spor Kulübü 
Başkanlığımda yapan sayın 
Kemal Akıt’tan da bekliyoruz.

Hiç olmazsa ufak da olsa 
bir katkılarının olacağından 
eminim.

Unutmamalı tesis olmayın
ca, sporcu yetişmez.

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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Diyet yapmadan zayıflayın
Sıkı bir diyet pro
gramına hazır değils
eniz, bu kilo vere
meyeceğiniz anlamı
na gelmiyor, şağıdaki 
önerileri yerine getir
erek, gerilip sıkıl
madan kilo vermeniz 
işten bile değil!Her yıl 
yeni bir diyet moda 
oluyor. Bizlerin de bu 
melun diyetleri uygu
layacağız diye 
canımız çıkıyor. 
Kitaplar okuyoruz, 
kalorileri sayıyoruz, 
abuk sabuk besin 
kombinasyonları , 
deniyoruz, özel tari

2000 Dershanelerinden 
DUYURU

2005-2006 Öğretim Yılı İçin Uygulanacak Yıllık Ücretler 
K.D.V. Dahil Aşağıdaki Gibidir.

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINA İNDİRİM 20 %

DERS
SAATİ SAAT ÜCRETİ TOPLAM 

ÜCRET
ÖSS HAZIRLIK 600 3.75 YTL 2.250,00 YTL

LİSE - 2 SINIFLAR 384 3.25 YTL 1.250,00 YTL

LİSE - 1 SINIFLAR 384 3.25 YTL 1.250,00 YTL

ANADOLU FEN VE 
ASKERİ LİSELERE 
HAZIRLIK SINIFLARI

384 3.25 YTL 1.250,00 YTL

6. VE 7. SINIFLAR 340 2.650 YTL 900,00 YTL

B - 2558

fler uyguluyoruz. 
Oysa bu çabaların 
çoğu sonuç vermiy
or; çünkü böylesi 
radikal değişikliklere 
ayak uydurmakta zor
lanıyoruz. Kilo verm
eye kararlıysanız ama 
sıkı bir diyete de 
giremiyorsanız, yeme 
alışkanlıklarınızdaki 
bazı basit değişiklik
lerle istediğiniz sonu
ca ulaşmanız işten 
bile değil. Nereden 
başlamalı? Günde 3 
öğün yiyin. Düzenli 
yemek yemek aç 
kalmanızı ve vücud

unuzun açlık sinyali 
vermesini engeller. 
Bu sinyal ver
ildiğinde, vücut kalori 
yakmak yerine, kalori 
depolamaya başlar. 
Kahvaltı en önemli 
öğündür, asla atla
mayın. Her öğünde 
protein tüketin.
Yüksek miktarda kar
bonhidrat içeren ve 
çabuk enerji 
sağlayan ama kısa 
zamanda acıkmanıza 
neden olan besinler 
yerine, bol protein 
içeren gıdalar sizi 
daha uzun süre tok 

tutar. Bu da atıştır
manızı engeller. Bu 
noktada yağsız pro
tein kaynaklarını ter
cih etmekte fayda 
var; balık, tavuk, yağı 
ayrılmış kırmızı et, 
yağsız yoğurt ve 
süzme peynir gibi. 
Yemek yedikten 2 
saat sonra acıkıyor
sanız, yeterince pro
tein almamışsınız 
demektir. Akşamları 
"beyaz" yemeyin. 
"Beyaz'la kasdet- 
tiğimiz şey pilav, 
patates, ekmek ve 
mısırdır. Buna tatlıları 
da dahil etmek gerek. 
Kilo vermek için bazı 
kalorili besinleri 
diyetinizden elemeniz 
gerekiyor. Bu durum
da bol şeker ve kar
bonhidrat içerenleri 
çıkarmak, kilo verm
enize yardımcı olur. 
Nişastalı gıdalar, 
şekere çevrilir ve bol 
karbonhidrat içerir. 
Bu nedenle bunlar
dan uzak durun.
Yemek istediğinizde 
de gündüz yemeyi 
tercih edin.
Porsiyon kontrolü 
Aslında beslenme 
şeklinizde yapabile
ceğiniz en kolay şey, 
az yemek. Öte yan
dan bu, diyet yapan 

pek çok kişi için hiç 
de kolay sayılmaz. 
Çoğu insan, tabağına 
yemek almaya 
gelince, ya hep, ya 
hiç şeklinde bir yak
laşıma sahip. Bu 
nedenle ya tabaklar 
dolup taşıyor, ya da 
aç gezmeye razı oluy
orlar. Diyet yapmak 
isteyen kişi için en 
önemli şeylerden biri 
yediklerine dair 
gerçekçi olmasıdır. 
Hayli sıkıcı da olsa, 
diyet günlüğü tutmak 
sıkça önerilen bir 
yoldur. En azından 
bir hafta bile düzenli 
bir diyet günlüğü tut
mak, niye kilo 
aldığınız hakkında 
size verecektir.
Bunun nedeni 
insanın çay arasında 
yediği iki bisküviyi, 
yatmadan önce ağzı
na attığı bir parça 
tatlıyı vs, kalorileri 
sayarken unutuyor 
olmasıdır. Oysa bu 
küçük görünen 
atıştırmalar kilo 
almanızın asıl sebebi 
olabilir.
Diyetçilerin hatırla
ması gereken bir 
diğer nokta da aslın
da basit bir matem
atiğe dayanıyor.
Yarım kilo yağ 3500

kaloriye eş değer. Bu j 
nedenle bir haftada 
yarım kilo verebilm
eniz için her gün 500 
kalori daha az yem
eniz gerekiyor. Peki 
aldığınız kalorileri 
nasıl azaltabilirsiniz?
İşte bazı öneriler: 
Sandviçinize bol bol 
doldurduğunuz 
peynirden vazgeçin, 
200 kalori gitsin. 
Mayonez yerine 
hardal kullanın, 100 
kalori gitsin. Yağlı 
salata sosları yeine 
yağsız salata sosu 
kullanın, 100 kalori 
gitsin.Normal gazlı 
içecekler yerine su 
için, 150 kalori —- -----
gitsin.Akşam içtiğiniz 
2 kadeh şarabı bire 
düşürün, 100 kalori 
gitsin.Pişirdiğiniz 
tavuk göğsünün 
derisini ayırın, 100 
kalori gitsin.

HAÇİN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

İki gün geçti, hep düşünüyor Faik. İşte 
gelmiş!.. Ama sevinemiyor. Güvenemiyor 
hiçbir şeye...

Kapı aralandı usulca, Fatma hanım 
içeriye girdi. Elinde bir bakır tas var. 
Yalınayak... Ayakları ucuna basıyor... 
Parmağını dudağının üstüne bastırdı. 
“Sus!” sora geldi, İsmail’in ayak ucuna 
oturdu. Yüzü yüzüne doğru, başı yana 
eğik... Dürüye kımıldadı yatağın içinde, 
gözünü açtı. Osman’ın başı anasının kolun
da, eli de koynunda, o da kımıldadı, o da 
gözlerini açtı. Fatma hanım elini dudak ları- 
na götürdü yine. “Sus! Elini havada salladı 
usulca, kapıya doğru. “Gidin!” Dürüye 
toparlandı yatağın yanıbaşında duran 
yeleğini aldı omzuna. Osmanı giydirdi. Faik, 
kipil kipil bakıyor çevreye yatağın içinde. 
Odanın içi daha da karanlık. Duvardaki 
kısıh lamba da olmasa, göz gözü görmeye
cek. Fatma hanım İsmail’in ayak ucuna otu
ruyor, yerde halının üstünde kalaylı tas var, 
tasın içi sıcak su dolu... Dürüye çocukları 
toparlayıp, çıktı odadan. Naime uyandı kısa 
bir süre sonra. Gözlerini ovuşturdu, yana 
döndü, ağabeyini gördü. Bağıracak oldu, 

ağzını kapattı Fatma hanım. “Sus! Çabuk 
çık git dışarıya! susun!” Faik yatağın içinde 
kımıldıyor, gözlerini bile kısıyor. 
Kirpiklerinin arasından bakıyor, uyuyor 
İsmail. Dakikalar geçiyor, belki saatlar 
geçiyor, hep uyuyor. Odanın içi ışıdı, Fatma 
hanım duvardaki lambayı üfledi, gaz 
kokusu sardı odayı. Köşe penceresinin bir 
kanadını açtı usulca kadın. Temiz ve serin 
hava doldu içeri. Gül kokulu... İsmail 
gözünü açtı. O zaman gördü Faik Gözünün 
üstü morarmış... Yüzünün öteki yanı da şiş 
mi ne? Bir garip bakıyor... Evet, şiş... Yüzü 
tüm şişmiş... Saçları havaya dikilmiş.

- Sırtım sızlıyor!
- Anan gadanı alsın, İsmailim!.. Islak bez 

koyalım mı ola?
- İyi olur! Akşam iyi geldiydi!. 
İsmail yüzükoyun uzandı.
Fatma hanım bir tülbendi bakır tastaki 

suyun içine daldırdı, sonra gömleğini 
sıyırdı İsmail’in.

"Kalkıp oturdum yatağımın içinde . 
Ağabeyimin sırtı yarılmış yol yol, yarıkların 
üstü kapkara. Annem tülbendi boydan boya 
yaydı ağabeyimin sırtına. Ses etmiyor 
ağabeyim.”

- Su sıcaktı ya, vakit geçti, soğudu. 
Isıtayım mı ola?

- Yok daha iyi! Serin serin...
- Anangadanı alsın, yavrum! Fatma 

hanım saçlarını okşuyor İsmail’in, havaya 
dikilen telli bastırıyor, sıvazlıyor... Nettiler 

sana? Neler ettiler boyları devrilesiceler?
- Yok anne! Bir şey yok!..
- Ya bu sırtının yarıkları? Ya yüzün, 

gözünün şişi, yarası? Ya bacağının yangını, 
sızısı?

- Hiç bir şey yok!.
- Boyları devrilesiceler! Sürüm sürüm 

sürünesiceler!..
- Geçti! Bitti galan!.
- Boyları devriilsin!. Anasının kuzusu!.. 

Biriciliği anasıyın! Zekiye neyse sen de 
osun benim gözümde. İhtiyar olsan yine de 
bebesin. Doğduğun gündeki gibi! 
Kucağımda zıplattığım gündeki gibi. Nasıl 
dayanırım? Ama elin gavuruu kıyıyor!.

- Bir tülbent daha varsa, sar onu da 
bacağıma! . Bacağımın sızısı sıırtım- 
dakinden çok...

Toparalandı Fatma hanım, kapıyı açtı, 
çıktı odadan...

- Ağabey!.
İsmail ses çıkarmadı.

- Ağabeyi.
-Ne?
- Nettiler sana?
- Hiiiç!
- Sırtın neyin neden patladı öyleyse?
Geçti Faik!.. Geçti artık. Sen şimdiye 

bak... Hem bunlar birşey değil... Hiçbirşey 
değil bunlar... Bak dinle!. Biz erkeğiz... Sen 
de ben de...Muharebeye gireceğiz zamanı 
gelince... Yaralanacağız... Bu ne kİ? Alıştır 
kendini!. DEVAMI YARIN
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Tiroid (Guatr) bezi nedir? Tedavisi nasıldır?
Tiroid bezinin görev
leri nedir?
Tiroid bezi yaşam için 
son derece önemlidir. 
Tüm hücrelerin ener
jisini sağlamada 
önemli görevleri olan 
tiroid hormonlarının 
salgılandığı yerdir. 
Tiroid hormonlarının 
görevleri nelerdir? 
Tiroid hormonları 
hücrelerin 
aktivitelerinde görev 
alırlar. Hücrelerin 
enerji sağlamalarında 
etkindir. Ayrıca hücre 
gelişimi ve can
lılığının devamında da 
önemli fonksiyonları 
vardır. Tüm dokularda 
etkisi görülür. Kas, 
kemik, beyin vb. gibi 
akla gelebilecek her 
yerde etkilerini gözle
mek mümkündür. 
Büyüme ve gelişme 
üzerine de etkilidir. 
Tiroid Bezi 
Hastalıkları
Gebelikte Annenin 
tiroid bezi yeteri 
kadar iyi çalışmazsa 
bebeğin anne karnın
da gelişmesi sağlıklı 
olmaz. Bu durumdaki 
anne gerekli şekilde 
tedavi edilmezse 
çocuğun gelişimi ve 
zekası geri kalır. Bu 
durum "Kretenizm" 
olarak adlandırılır. 
Bebeklik Çağı: 
Doğumdan sonra 
bebekte tiroid bezi 

yeteri kadar çalış
mazsa bu durumda 
yine vücut ve zeka 
gelişimi durur. Kişi 
her gün daha kötüye 
gider. Hastalığın ağır
lığı başladığı yaşa 
göre değişir. Yani ne 
kadar erken yaşlarda 
başlarsa rahatsızlıklar 
ve zeka geriliği o nis- 
bette ağır olur. 
Ergenlikte: Tiroid bezi 
bu yaşta bazı 
hastalıklarda az ya da 
çok fazla çalışır. Az 
çalışırsa kişinin 
gelişmesi durur.
Okulda başarısı azalır 
ve giderek daha da 
ağırlaşır. Kız çocuk
larda adet görme 
olmaz, erkek çocuk
larda cinsel gelişme 
durur veya gelişmez. 
Tiroid bezi çok 
çalışıyorsa bu 
durumda önce hızlı 
bir gelişme olur. 
Kişilerin sinirlilik, 
çarpıntı ve kilo kay
betme gibi yakın
maları olur. Bunlara 
ek olarak çabuk 
yorulma, 
dinlenememe ve 
titreme gibi yakın
malarda görülebilir. 
Bazı hastalarda 
gözlerde öne doğru 
fırlama da gelişebilir. 
Erişkinde: Gelişme 
çağında olduğu gibi 
bu yaşlarda da tiroid 
bezinin bazı hastalık

larında az çalışması 
veya çok çalışması 
görülür.
Kişilerde yaşlanmayla 
giderek artan oranlar
da tiroid bezi 
içerisinde bir ya da 
birden fazla değişik 
boyutlarda "nodül" 
denen sertlikler 
gelişebilir. Bu nodül- 
lerin çoğu iyi huylu 
oluşumlardır. Ancak 
çok az bir kısmı kötü 
huylu da olabilir.
İyi huylu ya da kötü 
huylu diyebilmek için 
mutlaka gerekli tetkik
ler yapılmalıdır.
Bu amaçla öncelikle 
hastaların nodülleri 
içerisinden ince bir 
iğne ile biyopsi almak 
gereklidir.
Guatr, İç Guatr ve Dış 
Guatr Tanımları 
İç guatr:
Halk arasında sıkça 
kullanılan bu deyim, 
dışarıdan bakıldığın
da guatrın 
büyüdüğünün 
görülmemesine rağ

men, guatr bezinin 
fazla çalışması 
nedeniyle gelişmiş 
olan hastalığı anlat
mak için kullanılır. 
Yani burada söz 
konusu olan "fazla 
çalışan bir tiroid 
bezinin varlığıdır". 
Fazla hormon salgıla
yarak kişinin zayıfla
masına ve terleme
sine, sinirli olmasına 
neden olur. Bu durum 
aynı zamanda "zehirli 
guatr" olarak da tarif 
edilir.
Dış guatr: Kişilerin 
boynunda normal bir 
bakış ile tiroid bezinin 
büyüdüğünün 
görülmesini anlatmak 
için kullanılır. Böyle 
hastalarda guatr 
bezinin çalışması 
genellikle normaldir. 
Bu kişiler özellikle 
yutkunma esnasında 
boynun ön böl
gesinde nefes 
borusunun üzerinde 
bir kitlenin yukarı- 
aşağı hareket ettiğini 
fark ederler ya da 
çevreleri böyle bir 
nedenle onları uyarır. 
Guatr: Ülkemizde 
olduğu gibi özellikle 
iyot maddesinin 
yeteri kadar alınama
ması sonucu ortaya 
çıkan tiroid bezinin 
büyümesi ve bunun 
da dışarıdan fark 
edilmesi durumudur.

Tiroid bezinin iltihap
lanması
Çok nadir olmakla 
birlikte tiroid bezi de 
iltihaplanır. Bu 
durumda bez 
üzerinde ağrı vardır. 
Hastada ateş ve 
yutkunma sırasında 
ağrı olur. Bazen iltiha
planmanın şiddetine 
göre dışarıdan boyun
da bir kızarma da 
görülebilir. Bu iltihap
lanma mikroplara 
bağlı olabileceği gibi, 
daha hafif seyreden 
ve mikrop saptana
mayan bazı hastalık
lara da bağlı olabilir. 
Bu durum ancak 
inceleme sonuçları ile 
aydınlatılabilir.
Tiroid bezi kanseri 
Tiroid bezinden 
gelişen kanserlerin en 
iyi yanı hızlı ilerlem
eye neden olma
malarıdır. Erken 
devrede tesbit 
edilirse tam olarak 
tedavi etmek de 
mümkündür. Ancak 
sinsi ve yavaş 
büyüdükleri için kişi
lerin duyarsız davran
malarına neden olur. 
Bu nedenle aksi ispat 
edilinceye kadar 
boyunda saptanan bir 
şişlik mutlaka çok iyi 
bir şekilde incelen- 
melidir.
Tiroid bezinde 
hastalık olup olmadığı 

nasıl anlaşılır? 
Öncelikle guatr böl
gelerinde yaşayanlar, 
yakınlarında guatr 
hastalığı bulunanlar, 
kilo kaybı nedeni bil
inmeyenler, tüm 
vücudu çok fazla 
terleyenler, sürekli 
çarpıntısı olanlar, tüm 
vücutları titreyenler, 
çok unutkan olan ve 
giderek aktivitesi aza
lanlar vb. şikayeti 
olan kişiler doktora 
gitmelidir. Doktor 
gerekli muayeneyi 
yaptıktan sonra 
araştırmaya gerek 
duyabilir.
Araştırırken hastanın 
şikayetlerini ve 
muayenede saptadığı1 
bozuklukları göz 
önüne alarak tetkik
lerini ister. Önemli bir 
hastalığı olduğu 
düşünülen hastalarda 
1-Tiroid hormon 
düzeyleri, 
2-Tiroid ultrasono- 
grafisi ve 
3-Tiroid bezinin çalış
ma fonksiyonunu 
gösteren sintigrafi 
tetkiklerinin yapıl
masını ister. Şayet 
kişilerde "Nodül" ya 
da "Tiroid 
Kanserinden şüphe 
varsa hemen şüphe
lendiği bölgeden ince 
bir iğne yardımıyla 
hücre alarak (biyopsi) 
tahlilini yaptırır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 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 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

i

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA 
DEMİRİZ ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu
gemlik ,

MMI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 32 SAYI : 2145
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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Orman yangınlarına (Mal
HÜNKAR HACI BEKTAŞİ VELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA 

DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Hünkar Hacı Bektaşi Veli Dayanışma ve Yardımlaşma 

Derneği tüzüğünün 30. maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. Duyurulur.

Türkiye genelinde 
Ocak ayından bu 
yana 288 orman 
yangını çıktı.
Yangınlarda 
yaklaşık 314 
hektar orman alanı 
zarar gördü.
Bu yılın 
Ocak* ayından 
30 Mayıs 2005 
kadar Türkiye 
genelinde 288 
orman yangını 
meydana geldi. 
Bu yangınlarda 
314 hektar orman 
alanı kül oldu. 
Ocak ayından 
bugüne kadar en 
çok orman kaybı 
normal koru alan
larında yaşandı. 
189.8 hektar normal 
koru yangınlardan 
etkilendi.

Yangın sonucu 
zarar gören alanlar
dan 47 hektarının 
bozuk baltalık, 39 
hektarının bozuk 
koruluk, 15.8 hek
tarının bozuk bal
talık alan, 20.9 hek
tarının ise ağaç
landırma sahası 
olduğu belirlendi. 
Bu çerçevede yak
laşık 18.7 hektar 
anız yakma, 16.2

hektar çoban ateşi, 
7.5 hektar piknik 
ateşi ve 7.3 hektar 
sigara izmariti, 
1.4 hektar avcılık, 
1 hektar orman 
alanı ise çöplük 
yakılması sonucu 
yok oldu. 1
67.9 hektar alan ise 
ihmal ve dikkatsi
zliğin diğer neden
leri sonucu 
zarar gördü.

ESKİ ŞEKLİ:
Madde 30: Kuruluşunun gelirleri, 
kurulun gelir kaynakları:
1. Üye ödentileri (12.ooo.ooo) TL. 
olup aylık olarak eşit taksitlerle 
ödenir.
2. Piyango çekilişlerinden 
sağlanacak gelirler.
3. Kuruluşun mallarından 
sağlanacak gelirler.
4. Yayın el sanatları ürünleri, kart
postal ve benzeri şeylerin getirileri.
5. Bağışlar.
6. Üye giriş ödentisi, bir kereye 
mahsus 250.oooTL.dir.
7. Kuruluş tarafından düzenlenecek 
balo, eğlence, temsil, konser ve 
gezi gibi faaliyetlerden elde edile
cek getiriler.
8. Bütün bu çalışmaların tümü 
mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.

YENİ ŞEKLİ:
Madde 30 : Kuruluşunu gelirleri, 
kurulun gelir kaynakları:
1. Üye ödenetileri 24 YTL. olup 
aylık olarak eşit taksitlerle ödenir.
2. Piyango çekişinden sağlanacak 
gelirler.
3. Kuruluşun mallarından 
sağlanacak gelirler.
4. Yayın, el sanatları ürünleri, kart
postal ve benzeri şeylerin gelirleri
5. Bağışlar.
6. Üye giriş ödentisi, bir kereye 
mahsus 250 YTL.dir.
7. Kuruluş tarafından düzenlenecek 
balo, eğlence, temsil, konser ve 
gezi gibi faaliyetlerden elde edile
cek getiriler.
8. Bütün bu çalışmaların tümü 
mevzuata uygun olarak yapıl
malıdır.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN

■asn GÜNLÜK SIYASI GAZETE

Saruhanlar Toplu 
Tüketim 

Gemlik Şubesi açıldı
SİZİN İÇİN SÜREKLİ 

ÖZEL FİYATLAR

Marketler 
Bakkallar 

■=> Büfeler
K.Yemişçiler

■=> Kantinler
■=> Restaurantlar
<^> Kafeteryalar
«=> Oteller 

Pastaneler 
«=> Kahvehaneler 
«=> Pazarcı Esnafı

Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu

Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

Siz Değerli Müşterilerimize Daha Ucuz ve Kaliteli Ürünler 
Sunarak Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır.

Bu Düşünceyle Müessesemizi Hizmete Açtık...
Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00



İlköğretim okullarına kayıtların 10 Haziran 2005 Cuma gününe kadar yapılması istendi |

Okullara kayıtlar başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin tatil progrmlarının etkilenmemesi ve eğitim ve öğretim yılına hazırlıkların zamanında tamamlanabil 
mesi amacıyla ilköğretim okullarına kayıt işlemlerini başlattı. Dün başlayan kayıtlar, 10 Haziran 2005 gününe kadar sürecek. 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

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

Memura yeni 
düzenleme yolda
Bakanlar Kurulu'nun gündeminde 
bulunan yeni Personel Kanun 
Tasarısı memurların çalışma 
hayatını yeni düzenlemeler getiriyor. 
Kamu'da neler değişecek?

Haberi sayfa 7’de

Gemlik Lisesi Kız Basketbol Takımı, 2. Küme birincisi oldu

Liseli kızlar Buısa'dan kupa ile döndü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bursa 2. Küme Kız Basketbol liginde mücadele veren 
Gemlik Lisesi kız Basketbol Takımı, rakibi Turgut Alp 
Anadolu Lisesi’ni yenerek, ilçemize birincilik kupası 
ile döndü. Şampiyon takım, okulda Okul Müdürü, 
öğretmenler ve arkadaşları ile sevinçlerini paylaştılar

Bravo kızlar..

Gemlik okulları bu yıl Bursa da yaptıkları 
spor karşılaşmalarından yüzlerin aklarıyla 
döndüler ve ilçeye bu güne kadar 
getirmedikleri kupalarla döndüler.

Gemlik Lisesi dün, basketbol final 
karşılaşmasını, Turgut Alp Anadolu Lisesi 
ile yaptı ve rakibini yenerek Gemlik’e bir 
birincilik kupa daha kazandırdı.

Bravo kızlar..
Aferin size Gemlik’in kötü şöhretini hiç 

olmazsa spordaki başarılarla unutturu 
yorsunuz.

Gemlik dışarıda kabadayılarıyla, adam 
yaralamalarıyla, küçük mafya gruplarıyla, 
vurdu kırdısıyla ün yaptı.

O nedenle, yıllar önce dışarıdan gelen
lerle dolan restaurantlarımız, şimdi pek 
dolmuyor.

Gemlik’in imajı dışta bozuldu.
Bunun yeniden kazanılması zorunlu..
Burada her kuruma görev düşüyor..
Eğitim kurumlanınız spordaki 

başarılarıyla yüzümüzü ağarttılar bu yıl..
Bu başarılar, sanatta, kültürde, ekono

mide, belediye hizmetlerinde, turizmde 
her dalda çoğalmalı..

Yandaki fotoğraf şampiyon kızlarımızın 
ve onları destekleyen arkadaşlarının mut
luluğunu nasıl anlatıyor.

Başka söze gerek var mı?
Bravo kızlar size..
Sizi çalıştıran öğrenmenlerlnize bravo, 

destekleyen yöneticilerinize bravo..
Gemlik Lisesi Kız Basketbol Takımı, Bursa’da yapılan 2. Küme kızlar basketbol liginde 
rakibi Turgut Alp Anadolu Lisesi’ni 64-52 yenince, kupanın da sahibi oldular. Kupayı alan 
öğrenciler, salonda büyük mutluluk yaşadılar. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

•fiuluşma
Bir gün ararız geçen günleri
Türk Ceza Yasası,son dakika değişikliği 

olmazsa bugünden itibaren yürürlüğe giriy
or.

İki aylık tadilat döneminde yapılan 
değişiklikler geleceği karartacak biçimde..

Can sıkıyor.
Merdiven altında eğitim verenleri 

günyüzüne çıkarıyor.
Örümcek kafalıların küflenmiş 

düşüncelerine çanak tutuyor.
Karşı duranların,tepki gösterenlerin 

önüne de "Kuran" konuluyor.
İmam Hatip,türban derken ülkenin gün

demine Kuran tartışması oturtuluyor.
Amaç toplumu bölmek,parçalamak.
Doğrudan yana olanları,gerçekleri gören

leri ve haykıranları din düşmanı ilan edip 
aradan sıyrılmak.

Tehlike önümüzde, ardımızda, 
yambaşımızda.

Daha yeni TCY yürürlüğe girmeden 
Kaymakamlar uygulamaya koydular.

Nazım Hikmet'in şiirini okudu diye lise 
öğrencisini gözaltına aldırıp sorguya çek
tirdiler.

Şiiri anımsayalım
“ Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve 

çek defterlerinizin içindekilerse vatan, 
vatan, şose boylarında gebermekse açlık

tan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıt

madan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse 

vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis 

copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bom

bası, Amerikan donanması topuysa, 
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karan

lığımızdan, ben vatan hainiyim.”
Rahatsız olunacak ne var bu şiirde ..
Var..
Çünkü gerçekleri su yüzüne 

çıkarıyon.Vicdanlara sesleniyor.Korkmaya 
ne hacet.

Bir de Sevgili Osman Kurhan'a kulak 
verelim.

" Bir yanıp bir sönen ışıklara bak.
Etele tutuşan aşıklara bak.
Boşver üzülmeyi yaşamaya bak.
Yaşamak çok güzel herşeye rağmen.
Acılar hayatın tuzu biberi.
Bir gün çok ararız geçen günleri.
Sevmek zorundayız birbirimizi.
Yaşamak çok güzel herşeye rağmen.."
Osman tiyatro gönüllüsü.
Daha önce Kınalı Kar'da da bir rol üstlen

miş.
Osman'ın şiiri bir felsefeyi yansıtıyor.
Tiyatrocu'nun yaşama bakışını anlatıyor.
Türkiye’yi yönetenlere,yönetemeyenlere 

ithaf olunur.Durup dururken Türkiye'de 
huzursuzluk yaratanların dikkatine sunulur.

Dinsel değerleri ısıtıp ısıtıp ülke insanının 
önüne koyup kavga çıkaranlara duyurulur.

Şiirle şairle uğraşmayı bırakın da işinize 
bakın.

Fransız Halkı AB-Fransa ilişkilerini 
yeniden tanımlayan Anayasa’ya hayır dedi.

Sonucun Türkiye’ye yansımaları neler 
olacakîAB ile ilişkiler nasıl etkilenecek?

Onları tahlil edin ve önleminizi alın.

Gemlik Hünkar Hacı Bektaş-i Veli
Derneği yeni binasına tasındı

Gemlik Hünkar Hacı 
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bektaş-ı Veli 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, 
geçtiğimiz yıl temelini 
attığı yeni binasının 
birinci katını tamam
layarak taşındı. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Burçak 
Sokak Eser Sitesi 
yanında geçen yıl 
Mart ayının sonların
da düzenlenen temel 
atma töreniyle 
yapımına başlanılan 
600 metrekare alan 
üzerindeki dernek 
binası üyeler ile 
hayırsever vatan
daşların 
yapıldı.
Bina içinde Yönetim 
Kurulu ve Danışma 
odasının yanı sıra istira
hat odası, yemekhane ve 
mutfak ile ibadethane 
salonu da bulunuyor. 
Gemlik Hacı Bektaş-ı Veli 
Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneği 
Başkanı Kazım Bulut, 
insanların büyük ihtiyaç 
duyduğu Gasilhane'nin 
de bina içinde yapımının 
tamamlandığını söyledi. 
Dernek Başkanı Kazım 
Bulut, ileriki günlerde 
gasilhane içine morg 
dolabı da alacaklarını

caklarını duyurdu. 
Yaptıkları Gasilhane 
odasından ihtiyacı olan 
tüm vatandaşların fay
dalanabileceğini 
söyleyen Kazım Bulut, 
dernek binalarının 
yapımında desteği olan 
insanlara teşekkür etti.

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Clap Patana 

Tatil Köyü’nde 
19 Haziran-4 Temmuz arası 

KİRALIK DEVRE MÜLK 
Diş Hekimi Özcin Vural 

Ev Tel: 51318 99 • GSM: 0.536 817 21 05

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

Müraccaat Tel: 513 96 83

DEVREN SATILIK LOKANTA

DdlIKpdZdnilUd RUıuUll Ud ÇdllŞlı Vd4iycUc

KOZA LOKANTASI

" BURSA HAKİMİYET "
- VE KENT GAZETELERİNE -

İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM
H TEL : (0.224) 513 96 83 ■
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Gemlik Lisesi Basketbol Kız Takımı, 2. Küme birincisi oldu

Liseli kızlar Bursa’dan 
kupa ile döndüler

Bursa 2. Küme Kızlar 
Basketbol liginde müca 
dele veren Gemlik Lisesi 
Kız Basketbol Takımı, ra 
kibi Turgut Alp Anadolu 
Lisesi’ni yenerek, ilçe 
mize birincilik kupası ile 
döndü. Şampiyon takım, 
okulda Okul Müdürü ve 
öğretmenleri ile sevinç
lerini paylaştılar.
Seyfettin Şekersöz

Gemlik Lisesi 
Basketbol Kız 
Takımı Bursa'da 
dün oynanan 
maçta rakibini 
yenerek, ilçemize 
birincilikle 
döndü.
Bursa 2. Küme 
Kızlar Basketbol 
liginde başarılı 
maçlar çıkararak, 
finalde İnegöl 
Turgut Alp 
Anadolu 
Lisesi’ni 
64-52 yenmeyi 
başaran Gemlik 
Lisesi birincilik 
kupasını aldı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Erkek Voleybol 
Takımı’nın 
yine Bursa 
2. küme 
birinciliğini 
almasının 
ardından 
yaşanan 
ikinci başarı

Gemlik'te 
sevinç 
kaynağı oldu. 
Şampiyonada 
eleme grubunu 
birinci olarak 
geçen 
Gemlik Lisesi 
kız Basketbol 
takımı, çapraz 
eşleşmede 
rakibini yenerek, 
finale çıkmayı 
başarmıştı. 
Bursa Birinci 
Anadolu Lisesi 
Spor Salonu’nda 
dün oynanan 
maçta 
rakibine 
gücünükabul 
ettiren Gemlik 
Lisesi, Müdürleri 
İsmail Çokal 
ve öğretmenleri 
Tuğan 
Büyükbaşaran 
ile birlikte 
emeklerinin 
karşılığını 
almanın 
mutluluğunu 
yaşadılar.

Gemlik Lisesi Müdürü İsmail Çökal ve öğrenciler birlikte görülüyorlar.,

Gemlik Lisesi 
Kız Basketbol 
takımı kaptanları 
Miray (20) 
Seda (12) 
Havvanur (10) 
Gül (10) 
Deniz (8) 
Hatice (4) 
Aysu, Ayşegül, 
Kadriye, 
Göknur, 
Tuğçe ve 
Zeynep'li 
kadrosuyla 
yaşamlarında 
unutamayacak
ları sevinci 
tadarlarken 
Gemlik 
Lisesi'ne de 
birincilik 
kupasını 
kazandırdılar.

Dün oynaflMTmaç^ sonra birincilik 
kupasını alan şampjyçn taktftf kupa 

< f f.^^^%âjrİnciı4»ı*Uflüı kon görülüyor.
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‘Keloğlan’ çocukları güldürdü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kız Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Bölümü 
10/B öğrencilerinin 
sahnelediği 
keloğlan oyununu 
Anaokulu 
öğrencileri kahka
hayla izlediler. 
Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Öğret
meni Jale Utkugil 
ve Resim Grafik 
Öğretmeni 
Tanzer Özden'in 
nezaretinde 
Keloğlan adlı

komedi oyununu
sahneleyen Kız 
Meslek Lisesi 
öğrencilerinin 
dünkü izleyicileri 
Ali Kütahya 
İlköğretim 
Anaokulu ile 
Özürlüler Okulu 
öğrencileri oldu. 
3 gün boyunca 
ilçedeki tüm 
Anaokulu 
öğrencilerine 
Keloğlan adlı 
komedi oyununu 
izlettiren Kız 
Meslek Lisesi 
öğrencileri akşam

da kendi ailelerinin 
karşısına çıkarak 
alkışlarını aldılar. 
Herkesin yakından 
tanıdığı 
Keloğlan'ın 
yaşamından kısa 
kesitler vererek 
başından geçen 
olayların komedi 
türünde 
sahnelendiği 
oyunu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Okul 
Müdürü Dursun 
Solmaz çocuklarla 
birlikte izlediler.

Barış 6 yaşına girdi
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ile 
Yazı İşleri Müdürü 
Serap Güler’in 
oğlu Barış Güler, 
6 yaşına girdi. 
Küçük Barış’ın 
doğum günü 
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi’nde 
arkadaşları ve 
öğretmenleri ile 
birlikte geçtiğimiz 
günlerde 
kutlandı. 
Barış doğum 
günü pastasındaki 
mumu üfleyerek, 
yeni yaşına 
girerken, 
minik arkadaşları 
da mutlu yıllar

[ BURSA HAKİMİYET ’
' VE KENT
1 GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR*

1 KÖRFEZ REKLAM ।
I TEL: (0.224) 513 M 83 ।
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Binanın dış cephesi siding kaplatılıyor.

Bu inşaat nedir?İlçe Tarım Müdürlüğü’ne 
sponsor aranıyor!

Seyfettin Şekersöz
Sahil Devlet 
Hastanesi’nin 
arkasında bulunan 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü idari 
binasının dış 
duvarlarına 
kaplanan Siding 
için sponsor 
aranıyor.
Hizmet binasını 
her tür dış etken
lerden korunması 
için kaplama çalış
maları sürdüren 
Siding’in binanın 
yağan yağmur ve 

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

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ 
Fanya

✓ Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

✓ Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

✓ vediğermakemelerilehiunetinizdeyiz

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

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

rüzgarlardan etki 
ienmesini önleceği 
gibi, ısı yalıtımı 
görevini de 
göreceğini 
bildiren ilgililer, 
bir firma 
tarafından 
başlatılan kaplama 
çalışmalarının 
sürdürüldüğünü, 
ancak, işin 
tamamlanabilmesi 
için sponsora 
gereksinim 
olduğunu 
söylediler. 
BİNA ESKİ 
Uzun süredir 

yalnız İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
bağlı Veteriner 
hizmetleri için 
kullanılan bina 
İbrahim Çetin’in 
Müdürlük görevine 
gelmesinden 
sonra Hükümet 
Konağındaki 
birimler de eski 
binaya taşındı. 
Eski binanın dış 
cephesinin siding 
kaplanmasıyla 
binanın uzun süre 
dış bakıma gerek 
duymayacağı 
bildirildi.

Çevre Yolundan Manastır’a 
doğru giden asfaltta ilçe 
mezarlığını geçince 
karşınıza çıkan binanın 
konut mu, kule mi veya 
başka bir amaçla mı kul
lanılan bir işyeri mi olduğu 
herkesin dikkatini çekiyor.

Gemlik’e hakim bir tepede 
yapılan inşaatın tüm 
çevresinin balkonlarının 
camla kapatılması, 
nedeniyle bir kuleye ben
zeyen veren bina, gören
lerin meraklandırıyor ve 
hayret uyandırıyor.

OM pıtları başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlköğretim 
Okullarına 
öğrenci kayıtları 
dün itibariyle 
başlarken 
okullarda öncelik
li olarak acil 
durumu olanlara 
kayıt yapılıyor. 
Eğitim öğretim 
devam ettiği için 
okullarda yıl sonu 
işlemleri ile not 
girişlerinin yoğun 
olması sebebiyle 
acil durumu olan
ların dışında 
öğrenci kayıt
larının Pazartesi 
günü hızlandırıla
cağı belirtildi. 
Öğrenci 
velilerinden gelen 
yoğun talep üzer
ine bu yıl okullar

da kayıtların öne 
alındığı açıklandı. 
Ailelerin çocuk
larını kayıt yap
tırdıktan sonra 
tatile rahat çık
malarını sağlamak 
amacıyla öne alı
nan kayıtların 
okulların açılması
na kadar devam 
edeceği bildirildi. 
İlköğretim 
okullarının İlçe 
Milli Eğitim

Müdürlüğü tarafın
dan belirlenen böl
gelerden öğrenci 
ahmlarının bu yıl 
daha çok 
denetleneceği ve 
ailelerin belirtilen 
konutta oturduğu
na dair Aile Kimlik 
bildiriminin 
fotokopisini 
kesinlikle 
okula vermeleri 
gerektiği 
belirtildi.
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Af örgütü, ABD’ye
eleştirisini yineledi

Uluslararası Af 
Örgütü, ABD 
Başkanı George 
Bush'un, örgütün 
ABD raporuyla 
ilgili bölümüne 
olumsuz tepkisine 
karşılık ABD'ye 
eleştirilerini 
yineledi.
Örgüt, ABD'nin, 
"terörle savaş" 
çerçevesinde 
yürütülen gözaltı 
politikaları ve uygu
lamalarıyla ilgili 
kaygıları gidermek 
için bir şey yap
madığını tekrarladı. 
Örgütten yapılan 
açıklamada, 
ABD'nin, 
Guantanamo 
üssünde, insanları, 
terör sanığı olarak 
gerekçesiz, 
yargılanmaksızın ve

— Um «_ır*t>ey ’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
— Eski devlet hastanesi karşısı 
22SOm2 imarlı satılık arsa

Müraccaat Tel: 513 96 83

yargı usullerine 
erişimlerine izin 
verilmeksizin keyfi 
olarak tecritte tut
tuğu tekrar edildi. 
Açıklamada, 
Amerikan Yüksek 
Mahkemesi'nin 
geçen yıl verdiği 
karara rağmen, tek 
bir tutsağın bile 
gözaltında tutul
masının yasal- 
lığının mahkeme 
tarafından sorgu
lanmadığı 
kaydedildi.

Örgüt açıklamasın
da, "Guantanamo, 
öykünün sadece 
görünen tarafı. 
ABD'nin, 
Afganistan'dan 
Irak'a ve daha 
bilmediğimiz yer
lerde insanların 
gizli ya da hiçbir 
hukuki çerçeveye 
uymayan koşullar
da tutulduğu 
gözaltı merkezleri 
ağına sahip olduğu
na dair kanıtlar 
artıyor" denildi.

Endonezya'nın 
Avustralya'daki 
büyükelçiliğine gön
derilen bir zarfta biy
olojik madde bulu
nunca büyükelçilik 
kapatıldı.
Avustralya Dışişleri 
Bakanı Alexander 
Dovvner, parlamento
da yaptığı konuşma
da, "zarfın içinde 
bulunan tozda 
yapılan ilk test 
sonuçlarının pozitif 
çıktığını, maddenin 
ne olduğuna karar 
vermek için yeni test
lerin yapılmasına 
gerek olduğunu" 
söyledi.
Downer, 
Endonezya'nın 
Canberra 
Büyükelçiliği'nin bir 
süre kapalı kalma 
olasılığı bulun
duğunu ve büyükelçi
likte görevli 22 
kişinin 48 saat karan
tinada kalacağını 
belirtti.
AvustralyalI güzellik 
uzmanı Schapelle 
Corby'nin geçen 
cuma günü uyuşturu
cu kaçakçılığı yap
mak suçundan 20 yıl 
hapse mahkum 
edilmesine tepki

olarak Endonezya'nın 
aşağılanmasını ve 
büyükelçilik 
görevlilerine tehdit 
yağmasını kınayan 
Downer, "Bu tür sui
istimalleri kınıyoruz. 
Corby konusunda 
kaygılananların, ener
jilerini yasal müdafaa 
heyetini desteklemek 
için harcamalarını 
istiyoruz, 
Endonezya'yı, onun 
kurumlan ve liderleri
ni aşağılamaları ve 
suiistimal etmeleri 
için değil" dedi. 
Endonezya 
Büyükelçiliği civarın
da polisin geniş 
güvenlik önlemleri 
aldığı, itfaiye ve 
sağlık görevlilerinin 
beklediği kaydedildi. 
Endonezya'da bir 
mahkemenin 
Corby'yi, bavulunda 
4,1 kilogram marihua
na bulunması 
nedeniyle uyuşturucu 

kaçakçılığı yapmak 
suçundan 20 yıl 
hapse mahkum 
etmesi 
AvustralyalIları kızdır
mış, Downer, 
Endonezya'nın 
Avustralya'daki diplo
matik misyonlarına 
tehdit telefonları 
yağdığını hatırlatarak, 
herkesi sükunete 
çağırmıştı.
AvustralyalIların 
büyük çoğunluğu 
Corby'nin masum 
olduğuna ve adil 
yargılanmadığına 
inanıyor.
Nisan ayında 
Endonezya'nın 
Avustralya'nın Perth 
kentindeki kon
solosluğuna, Corby 
Serbest bırakılmazsa 
konsolosluktaki 
görevlilerin öldürüle
ceği uyarısının 
yazıldığı bir mektupla 
birlikte mermiler gön
derilmişti.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

K,LİTEDEÖ"CO ADA PANSİYONFİYATTA ÖLÇÜ”
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Dav ut kadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel : (0.224) 363 98 72B

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Yeni TCK’da kapkaç 
olaylarını durduramadı fam m düzenleme wlii
Kapkaççılara ağır 
ceza getiren yeni 
Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK) 
yürürlüğe girdiği ilk 
gün İstanbul'da art 
arda kapkaç olayları 
yaşandı. Kurtuluş'ta 
yarım saat arayla 2 
olaya karışan kap
kaççı, otomobili terk 
ederek kayıplara 
karışırken, kapkaça 
uğrayan bayan uzun 
süre gözyaşı döktü. 
Yeni TCK'nın bugün
den itibaren yürür
lüğe girmesi de kap
kaççıları durdurmaya 
yetmedi. Yeni yasay
la birlikte ağır 
cezalara çarptırıl
maları ön görülen 
kapkaççılar, buna 
rağmen çalmaktan 
vazgeçmiyor. 
Kurtuluş'ta bugün 
yarım saat arayla 2 
kapkaç olayı 
yaşandı.
İlk olay Kurtuluş Er 
Meydanı Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Annesiyle bir
likte yolda yürüyen 
Serpil Keçeli'nin (28) 
yanına yaklaşan 34 
JBS 06 plakalı oto
mobildeki kapkaççı, 
genç kadının kolun
daki çantayı almak

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
c=> BUZDOLABI
=> AVİZE ÇEŞİTLERİ
•=> HER MARKA MASA

TELEFONLARI
=> TELSİZ TELEFONLAR
<=> ELEKTRİK 

SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÛM ELEKTRİKLİ EV
.HAZLAR

njMÜRÜNLERDE 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

istedi. Kapkaççıya 
direnen Keçeli yerde 
sürüklenmeye 
başladı. Annesi 
Ayten Keçeli'nin göz
leri önünde yerde 
sürüklenen genç 
kadının çantasının 
kayışını kesen kap
kaççı, çantayla birlik
te olay yerinden hızla 
uzaklaştı. Çantasında 
100 milyon, 100 
dolar, cep telefonu 
ve kredi kartları bulu
nan Serpil Keçeli, 
olayın şokunu uzun 
süre üzerinden ata
madı. Vatandaşlar 
Kurtuluş ve civarında 
sık sık kapkaç olay
larının yaşandığını 
belirterek, duruma 
tepki gösterdi. 
Vatandaşların tepki
lerini sürdürdüğü 
sırada olay yerine 
gelen Ebru Ozben de 
kısa süre önce çan
tasının çalınmak 
istendiğini söyledi.

Verdiği ifadeler sonu
cunda, Özben'in çan
tasını çalmak 
isteyenin de, 34 JBS 
06 plakalı aracı kul
lanan kapkaççı 
olduğu belirlendi.
Özben, "Yolda yürüy
ordum. Çantamı çal
mak istedi. Kayışını 
kesti fakat çantamı 
alamadı. Beni biraz 
sürükledi, çok kork
tum. Cezalar artması
na rağmen kapkaç 
bitmiyor" diye 
konuştu. Art arda 
meydana gelen iki 
olayın ardından 
polis, plakası belir
lenen aracın peşine 
düştü. Kapkaççının 
her iki olayda da kul
landığı otomobil, 
Kurtuluş'ta bir 
sokakta terk edilmiş 
halde bulundu. Düz 
kontak halinde bulu
nan aracın çalıntı 
olma ihtimali 
üzerinde duruluyor.

Bakanlar Kurulu'nun 
gündeminde bulunan 
yeni Personel Kanun 
Tasarısı memurların 
çalışma hayatını yeni 
düzenlemeler getiriy
or. Kamu'da neler 
değişecek?
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
"biz yandaşlarımızı 
devlet kadrolarına 
işçi veya memur 
olarak yerleştirme 
düşüncesi ile hareket 
etmiyoruz" dedi. 
Bakan Şahin, 
makamında düzen
lediği basınla sohbet 
toplantısında, 
Bakanlığının çalış
maları hakkında bilgi 
verdi. Bakan Şahin, 
geçen günlerde bazı 
basın yayın organ
larında çıkan 
"hükümetin ciddi 
kadrolaşma içinde 
olduğuna" ilişkin 
haberlere değindi. 
Şahin, 1999'da yürür
lüğe giren bir yönet
melikle kamuya 
personel 
atımlarının merkezi 
sınav sistemi ile 
yapıldığını ve sınav
daki puana 
göre kamuya yer
leştirildiğini hatır
latarak, "biz hükümet 
olarak bu 
uygulamayı aynen 
devam ettiriyoruz. 
Biz bunu yönetmelik 
düzeyinde de 
bırakmak istemiy
oruz. Kamu Personel 
Kanununa bir hüküm 
koyarak, kamuda per
sonelin mutlaka 
merkezi sınav sistemi 
ile alınmasını yasa 
maddesi haline 
getiriyoruz" şeklinde 
konuştu. 
Torpilin önüne 
geçmek istiyoruz 
Bakan Şahin bu 
konuda şunları söyle
di: "Biz hükümet 
olarak o kadar karar
lıyız ki yönetmelik 
seviyesinde kalması
na gönlümüz razı 
olmadı, bunu bir 
kanun maddesi 
haline getiriyoruz ki, 
hükümetler bundan 
kolay kolay 
vazgeçemesin diye. 
Çünkü torpilin, kayır-, 
macılığın, partizanca

atamaların önüne 
geçmek istiyoruz. Biz 
bu konuda son 
derece samimiyiz. 
Nitekim bütçe kanun
ları ile bir yıl içinde 
boş kadrolara ne 
kadar atama yapıla
cağını da belirliyoruz. 
2003'de bu 35 bindi, 
2004'de 40 bindi, 
2005'de 48 bindir. 
Hükümete geldiğimiz 
günden şu ana kadar 
biz devlet memurları 
kanuna tabi görevler 
için ÖSYM sınav sis
temiyle 66 bin 174 
kişiyi kamuya yer
leştirdik. Ayrıca, 
geçmişte memurluk 
yapmış, tekrar görev 
alma hakkı bulunan 
kişilerden 3 bin 
civarında da yeniden 
atama yaptık Demek 
ki biz şu ana kadar 
69 bin 174 boş 
kadroya atama yap
mışız. Bunlar açıktan 
atamadır. Bu açıktan 
atamanın (sokaktan 
bulduğunu kamuya 
atama) olarak takdim 
ediyorlar. Böyle bir 
şey zaten mevzuat 
gereği yapılamaz." 
Personel azalımı oldu 
Kendilerinin göreve 
geldiğinde toplam 
1 milyon 792 bin 903 
personel bulun
duğunu şimdi dolu 
kadroların 
yekününün 
1 milyon 768 bin 
seviyesinde 
olduğunu belirterek, 
"Yani personel aza- 
lımı oldu. Çünkü 
kamuda ciddi bir 
rasyonelleşmeyi 
hedefliyoruz.
Türkiye'nin büyümesi 
için yetkileri bakımın
dan devleti küçült
menin gerekliliğine 
inanıyoruz" dedi. 
Bu dönemde 
sözleşmeli person
elde 68 bin, işçi 
sayısında da 87 bin 
azalma olduğunu 

kaydetti. Yeni per
sonel kanun tasarısı 
Bakan Şahin, yeni bir 
personel kanunu 
tasarısı taslağının 
hazırlandığını ve iki 
haftadır Bakanlar 
Kurulu gündeminde 
bulunduğunu da 
hatırlattı. Bakan 
Şahin, önümüzdeki 
hafta Pazartesi günü, 
başka gündem mad
desi olmadan, ucu 
açık bir Bakanlar 
Kurulu toplantısı ile 
bu tasarıyı görüşe
ceklerini de 
bildirerek, tasarının 
getirdiği bazı yenilik
leri şöyle sıraladı: 
Şu andaki Kanuna 
tabi olmayan kuru
luşlar ve personel, 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Yargı ve 
öğretim üyeleri, bu 
üç alanda ayrıca 
müstakil kanunlar 
vardı. Yeni kanun 
tüm kamu kuru
luşlarını bu kanun 
kapsamına alıyor. 
Maaşlar ve sosyal 
haklar bakımından bu 
kanuna tabi 
olacaklar. Ancak yine 
müstakil kanunları 
bulunmaya devam 
edecek.
-Sözleşmeli personel 
çalıştırmanın kap
samı genişletiliyor. 
-Kamu personelinin 
dosyasında kimlik 
numarası 
kullanılacak.
-Derece ve kademe 
sisteminden 
vazgeçilmekte ve 
basamak sistemine 
geçilmekte. Basamak 
ilerlemesi yılda bir 
kez ve aynı tarihte 
yapılacak. Hizmet 
sınıfları kaldırılacak. 
-Disiplin cezalarının 
verilmesinde disiplin 
kurullarının yetkisi 
artırılıyor. Ayrıca, 
disiplin kurulu karar
larına karşı 
yargıya gidilebilecek.
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Genel Kurul'da 'dokunulmazlık' tartışması
Kadın Hast. Doğum Uzm.

Kadın Sağlığı Köşesi
Op. Dr. Yayar ALTUN Tel: 514 29 49

TBMM Genel 
Kurulu’nda, hak
larında fezleke 
hazırlanan mil
letvekillerinin 
dokunulmazlık
larının kaldırılması 
tartışıldı. CHP, 
dokunulmazlığın 
kaldırılmasına 
ilişkin bir dosyanın 
gündemin ön 
sıralarına alınmasını 
önerdi.
CHP, geçtiğimiz 
aylarda aldığı bir 
karar uyarınca her 
çarşamba olduğu 
gibi bugün de 
dokunulmazlığın 
kaldırılmasına 
ilişkin bir dosyanın 
gündemin ön 
sıralarına alınmasını 
önerdi.
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir 
Aksu’nun, kapatılan 
RP’nin genel 
başkan yardımcılığı 
dönemindeki 
Hazine yardımının 
sarf edilmesi 
konusunda açılan 

ve "kayıp trilyon 
davası" olarak bili
nen davayla ilgili 
olarak dokunulma
zlığının kaldırıl
masını öngören 
dosyanın gündemin 
ön sırasına alın
masını isteyen CHP 
Konya Milletvekili 
Atilla Kart, dokunul
mazlıkların kaldırıl
masına karşı çıkan
ların kamu zararının 
tazmin edilmesine 
yönelik davaların 
açılmasını da 
engellediklerini 
iddia etti.
CHP Adana 
Milletvekili Ziya 
Yergök, iktidarın her 
alanda kadrolaş
mayı sürdürdüğünü 
savunarak, 
"Anlaşılıyor ki 
yargıdaki kadrolaş
mayı tamamladıktan 
sonra dokunulma
zlığın kaldırılmasına 
’evet’ diyecekler, 
ancak korkunun 
ecele faydası yok
tur" dedi.AK Parti

Adıyaman 
Milletvekili Hüsrev 
Kutlu ise 
"Türkiye’de hiç kim
senin kendine göre 
yargı oluşturma 
lüksü de yoktur 
gücü de yoktur" 
görüşünü dile 
getirdiği konuş
masında, İçişleri 
Bakanı Aksu’nun 
dokunulmazlığının 
kaldırılmasının da 
istendiği suçlamay
la ilgili davada 
yargılanan ve konu
mu Aksu ile aynı 
olan kişilerin beraat 
ettiğini anımsattı. 
Kutlu, bakanların 
programlarının 
yoğun olduğunu, 
aile fertleriyle bile 
görüşmekte zorluk

çektiklerini 
bildirerek, "Siz 
herkesi kendiniz 
gibi Oran orman
larında yürüyüş 
yapıyor, güzellik 
uykusuna yatıyor, 
orada burada geziy
or zannediyor
sunuz" dedi. Kutlu, 
kişisel olarak 
dokunulmazlıkların 
kaldırılmasına karşı 
olduğunu da belirtti. 
AK Parti Yozgat 
Milletvekili 
Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ da 
tarihsel süreç 
içerisinde, 
güçlülere karşı 
zayıfı korumak için 
dokunulmazlığın 
var olageldiğini 
söyledi.

Kadınlarda kötü kokulu nefes
Orta dereceli halitosis dişlerde 

veya diş etlerindeki boşluklarda 
gelişen anaerobik (Oksijensiz 
yaşayan) bakteriler ( Mikroplar ) den 
kaynaklanır.

Bu bakteriler hidrojen sülfid gibi 
kötü kokulu bir çıkartır. Rutin diş 
bakımı ve tedavisi bu sorunu 
halledebilir.

Geçmeyen kokuların baş sorum
lusu, bademciklerdir. Bademcikler 
üzerindeki hava almayan çukur ve 
yarıklar anaerobik bakteriler için 
ideal yaşam alanları oluştururlar.

Son zamanlarda bu rahatsızlığın 
lazer tedavisi ile giderilebileceği 
bildirilmektedir.

Her halükarda bu kokulardan kur
tulmak için dişlerin iyi kokulardan 
kurtulmak için dişlerin iyi fırçalan
ması , ayrıca dil üzerinde fırçalan
ması ve ağzın ağız gargarası ile gar
gara edilmesi gerekir.

ABONE OLDUNUZ MU?

OKUTUN

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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Rusya sebze yasağını kaldırıyor
Türkiye'den yaş 
sebze ve meyve 
ithalatını yasakla
ması ile ilgili 
görüşmeler yürüten 
Tarım Bakanı Sami 
Güçlü sorunun 
yakında çözüleceği 
taahütünde 
bulundu. 
Rusya'nın, 
Türkiye'den sebze 
meyve ithalatını 
durdurmasına 
ilişkin sorunun 
çözümü için çalış
malar hızlandı. 
Sorunun çözümü 
için dün 
Rusya Ticaret 
Müşaviri Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı'na 
çağrılarak 
bilgi verilirken, 
bugün de Bakan 
Sami Güçlü, Rusya 
Büyükelçisi Petr 
Stegny ile görüştü. 
Bakan Güçlü, 
görüşmede, söz 
konusu sorunun 
çözümü konusunda 
teknik aksaklıkların 
en kısa sürede 
giderileceği 
konusunda taah
hütte bulundu. 
Konuyu görüşmek 
üzere ise Bakanlık 
Müsteşar Yardımcısı 
Vekili

Nihat Pakdil ve 
Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
zirai karantinadan 
sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ramazan Canhilai'ın 
yarın Rusya'ya 
gitmesi karar
laştırıldı.
Zararın tespitinin 
bildirilmesi
Ticaret müşaviri ve 
büyükelçi ile 
görüşmede, 
Türkiye'nin, bitki 
sağlığı sertifikası 
düzenlenmesi 
konusunda herhan
gi bir ihmalinin 
olmadığı, bu konu
da teknik bir eksik
lik bulunmadığı vur
gulanırken, 
Rusya'dan, 
Uluslararası 
Bitki Sağlığı 
Anlaşması'na 
uygun hareket 
etmesi, anlaşma 
uyarınca; "zararlının

tespitinden itibaren 
2 gün 
içinde ilgili ülkeye 
bildirmesi" istendi. 
Geçen yıl Kasım 
ayında çıkan bir 
sorun nedeniyle 
Rusya'nın Mayıs 
sonu itibariyle itha
lat yasağı aldığını, 
bu soruna ilişkin 
2 Kasım 2004 
tarihli yazının da 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
(DTM) aracılığı ile 
ancak Pazartesi, 
akşamı 
bakanlığa ulaştığını 
anlatan yetkililer, 
görüşmede, soru
nun daha hızlı 
çözümü açısından, 
iki ülkenin bitki 
karantina şubeleri 
arasında e-mail 
ve faks yoluyla 
doğrudan iletişim 
kurmasına da karar 
verildiğini 
açıkladı.

Barbarosca

Sıra A / 46500 - 46549 seri nolarını içeren irsaliye koçanı 
elimizde olmayan nedenlerden dolayı zayi olmuştur.

Yenisini işleme koyacağımızdan, eskisinin hükmü yoktur.
ÖZDEMİR YAKIT - Vicdan ÖZDEMİR

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 3312 Hamidiye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Züğürtün çenesi, zenginin 
yol almasını engellemezmiş.

Bu sözü söyleyen ne güzel 
söylemiş.Sen bu gazetede 
yazı yazmasaydın da, İstan
bul gazetelerinin birinde 
köşe yazarı olsaydın, bir 
mevzuya birkaç kere temas 
etseydin; Bak o zaman nasıl 
ses çıkardı!

Gemlik’te güzel işler 
yapıldı veya yapılacak ama 
ne varki herşey zamanında 
yapılmış olsa değeri daha 
çok kıymetlenir.

Nerede olursa olsun, 
kahvede, toplantılarda, 
salonlarda hepimiz gençlerin 
sorunları der, günü geçiştiri
riz ama bir kaç zenginimiz.bir 
araya gelip, sokak çocukları 
için yurt bir yurt açamazlar . 
Bu bizim Gemlik’imizin 
sorunu değil.

Ne varki herşeyin güzelini 
arayıp dururuz, bulamadık 
deriz. Halbuki güzellikler elin-: 
izi uzatacak kadar yakında.

Fakir sadece konuşmayla 
yetinir veya yetiniyor. Hani 
nerede kurumlanınız, hani 
nerede zenginlerimiz?

Her zaman bir lider çık
masını bekleriz. Birisi 
öncülük yapsın, bizde 
arkasından olalım diye ne 
varki her zaman bir hastane 
yapılmaz. Daha ucuz ve daha 
kalıcı olan sokak çocukları 
barındırma yerleri açabiliriz.

Bende çok şey istiyorum. 
Yazarken kalemimin ucu 
kırılır. Birine azıcık dokunur
sun, başın belaya girer 
neyine gerek.

Sen Gemlikspor’una bak! 
Trabzon’a gidiyorum. 
Yanımda Giresun adliyesin- 
den bir zat. Ne konuşacağız; 
Tabiki herkesin çok iyi bildiği 
spordan.

Gerede’yi geçmiştik, 
Bakan Bey; ‘Buradan sonra 
Rize’ye kadar hangi 
kasabaya giderseniz gidin, 
göreceksiniz ki genelllikle 3.

Barbaros BALMUMCU
Züğürtün çenesi

Lig veya 2. Liglerde oynayan
lar var.’ dedi.

Ben ise;
- Peki üstadem, nasıl ayak

ta durabiliyorlar? Genellikle 
Beiediye’lerin desteği ile mi? 
dedim

- Evet. Dedi
Bizim Belediye Allah razı 

olsun bakıyor ama neticeye 
gitmiyor. Olsada olur der, 
olmasa da. Olmadığı zaman 
ise ‘ben böyle istiyorum’ 
denip, işin içinden çıkılıyor.

Biz yöremizde neyi isteye
ceğiz? At olmadıktan sonra, 
siz istediğiniz kadar 
‘Jokey’im’ deyin, ne fayda!

Gemlikspor hariç, bir tek 
Zeytinspor’da hentbo, bas
ketbol,voleybol ve kız futbol 
takımı var. Erkekler 10-12,12- 
14, 14-16, ve 2. kümede 
oynayan A Takımı var. 
Hentbol ve basketbol’de kız 
takımları mevcut.

Sayın İhsan Ünlü’nün o 
kadar büyük bir bütçesinin 
de olduğunu zannetmiyorum. 
İhsan Ünlü bir fabrikadan 
yardım istemiş. Karşılığında 
ise; “Biz Gemlikspor’a 
yardım ediyoruz” cevabını 
almış.

Gemlikspor’da bir tek fut
bol var. Oysa Zeytinspor’un 
yukarıda yazdığım bölümleri 
için Gemlik’te antreman 
yapacak yerleri bile yok.

Tesis olmazsa nasıl ola
cak? Siz konuşmairınızda 
‘Gençlere sahip çıkalım’ diye
bilirsiniz Ama sonu..

Borusan A.Ş.’yi dün yayın
lanan yazımda kutladım. 
Kayıkhane’deki tesisi su 
sporları için hazırlıyor. Ömrü 
uzun olursa deniliyor ki; 
9 ay boyunca burada spor 
yapılacak. Görelim kaç ay 
kık-kufa üzerinde yelken 
seyredeceğim. Benim 
rüyalarımda idiler.

Tekrar yazıyorum 9 ay 
Körfez’i görmek istiyorum...

GRUP AİLE 

ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Bebeklerde ineli sütüne dikkat ŞİİR KÖŞEŞj
Demir Ali BAYDAR

Anne sütünün 
yetersizliği 
durumunda inek 
sütünün alternatif 
olarak 
düşünülmemesi 
konusunda 
anneleri uyaran 
uzmanlar, "İnek 
sütünün çok 
düşük miktarlarda 
demir ve C vitami
ni içermesi, bağır
saklarda gizli 
kanamalara ve 
kansızlığa (demir 
eksikliği anemi
sine) neden ola
bilir" diyor. 

derlenen bilgilere 
göre, inek sütünün 
ilk 12 ay içinde 
kesinlikle; 1-2 yaş 
arası ise 
mümkünse kul
lanılmaması gerek
tiğinin altını çizen 
uzmanlar, bunun 
nedenlerini ise 
şöyle açıklıyor: 
- İnek sütünün çok 
düşük miktarlarda 
demir ve C vitami
ni içermesi, bağır
saklarda gizli 
kanamalara ve 
kansızlığa (demir 
eksikliği anemi

sine) 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 kay
naktır.
- İnek sütü 
Sodyum, 
Potasyum ve Klor 
minerallerini fazla 
miktarda içermesi 
sebebiyle 
bebeğinizin henüz 
tam gelişememiş 
böbreklerine aşırı 
yük bindirir. Bu da 
bebeğinizin 
böbrek fonksiyon
larını olumsuz 
yönde etkiler.
- Eksikliğinde 
zihinsel gelişimin 
yavaşlamasına 
neden olan Çinko 
ve İyot inek 

sütünde çok 
düşüktür.
- İnek sütünün 
içerdiği yağ 
nedeniyle hazmı 
çok zordur.
- İlk 1 yıl içerisinde 
inek sütü alan 
bebeklerin, sol
unum hastalıkları 
ve alerjik reaksiy
onlara yakalanma 
ihtimali çok yük
sektir.
- İnek sütü alan 
bebeklerde düşük 
D Vitamini ve yük
sek Fosfor içeriği 
sebebiyle iyi bir 
kemik ve iskelet 
gelişimi 
sağlanamaz.

Küçük Emekli
Şu yalancı dünyada neler geldi başıma
Soğuk sular katıldı pişmiş aşıma
Gayrı sürme çek kirpiğine, kaşına
Acı acı haykırma tüne ey gönlüm tüne. 
* * • * * -k *

Kuşa dönen maaşı zamlar silip süpürür 
Dediği alınmazsa evde hanım köpürür 
Pahalılık bu yurdu ta iflasa götürür 
Rest çektin sen dünyanın çalımına süsüne 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne.
* * * * * *
Katsayı çok yetersiz ona hiç katlanılmaz 
Şayet pulun yok ise ismin bile anılmaz 
Bir gün çarşıya çıksan cepte metelik kalmaz 
Bin arzu peşinde elem çöktü yüzüne
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne, 
k k k k ' k k

Bu kadarcık maaşla bu dertler aşılır mı? 
Siyasetçi sözünden dönerse şaşılır mı? 
Adil davranmadan Hak’ka ulaşılır mı? 
Selvi gibi ümitler bu yılda soldu yine 
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne. 
* * * * * *
Hizmet etmek duygusu olmuş benim amacım 
Çalışıp, çırpındıkça döküldü sırma saçım 
Izdırabım dinmiyor, yok mu senin ilacın? 
Ödediğin yolluğun yine kalmış mazide
Dizde derman kalmadı kambur kambur üstüne.

HAÇIN.
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam
- Ağbey? Bir şey soracağım?
- Ne?
- Gerçek mi ola?
- Ne ?
- Silah kaçırdığınız?
- Kim dedi?
- Babam konuşurken duydum! 

Kumandan öyle söylemiş.
Sustu İsmail..
- Cevap versene!...
- Sen böyle işlere karışma!
- Neden?
- Nedeni.. Yaşın tutmaz daha...
Kapı açıldı, Fatma hanım bir başka bakır 

| tasla içeri girdi.
- Halan kaynatmış, hazırlamış suyunu...
“Ağabeyimin bacağı şişmiş. Annem tül- 

I benti sıcak suya batırıp sıkıyor, sonra sarı 
yor bacağına. Bir zaman bekletiyor tülben- 
ti... Onu açıyor, bir başka sıcak tülbent. 
Öğlen mi oldu ne? İçim kıyılıyor ama, ama, 
kalkıp gitmek istemiyorum”

- Anne!
- Söyle?
- Ben diyorum ki.. Hacında kalmayalım

artık!!.. Herkes bir yanlara göçüyor..
- Ben de öyle diyorum, ama dinletemiyo

rum babaya...
- Yine en iyisini sen söylersin. Bir daha 

de!
- Nereye gideceğik?
Nereye olursak Rumlu, Karsavuran, 

Feke, Kozan! Bu çukurun içinden çıkın da!
- Orada gavur yok mu ola?
- Var! Var olmasına var ama, Hacın 

başka... Kuyu gibi Hacin.. Yolu bir.. O. yol 
kapandı mı. Sen de kapana sıkışırsın.. 
Aşağı odada kimse var mı anne?

- Yok! Mihran çıktı. Çocuklar sokakta. 
Ahmet geldi köyden. Seta’yla ikisi oturuyor
lar.

- Usul konuş öyleyse!...
Aşağı odada hala, yeğen diz dize oturu - 

yortar.
- Gorgi!...
Konuşmuyor Gorgi, hep yerlere bakıyor 

Setanın gözleri yaşlı.
- İki ay oldu geleli.. Nerelerdeydin? 

Hemen seni sordum. Hacına indiğimiz 
akşam.. Dört yıl özledim, aradım seni!. Sen 
ise hayırsız çıktın.. Türklere karıştın, unut
tun bizi.. Terkettin.

- Çoluk çocuk hala!... iki vardı. Siz gittik
ten sonra iki oğlum daha oldu.

- Karını ne getirmedin?
- Yüklü!... Köy uzak!... At üstünde, eşek 

üstünde ırgalanacak günü değil. Yakın 
doğumu!

- Çocuklara getireydin!
- Bir dahaya getiririk. Bak kapının 

dibinde bir sepet var.. Boşaltıver! Taze 
yumurta, tereyağ, peynir.. Kendi malımız...

- Sağolasın Gorgiciğim... Halasının 
kuzusu... Çarşıda her şey var ama, senin 
kinin tadı başka.. Değeri başka...

- Küçük kız nerde hala? Küçük sarı şey
tan Bukleli kız? Uyuyor mu içeri odada?

- O gitti! Kolera götürdü onu! Anam, 
babam, hep yok oldular..

Susuyorlar şimdi. Diz dize hala, yeğen. 
Seta burnunu çekiyor. Ahmet’in gözü 
yerde.

Yukarda Fatma hanımla İsmail kulak 
kulağa konuşuyorlar..

- Dinle anne! Ne et et, gir babamın aklına 
- Yüz kere söyledim, bin kez söyledim...
- Bin birinci olsa ne çıkar? Çıkarsın sizi 

Hacından!...
Dürüye bir tepsiyle girdi odaya. Nane 

kokan yanık tereyağ kokantarhana çorbası. 
İki kaşık, ik dürüm yufka ekmeği..

- Bizi rahat komazlar galan!
- Koymazlar... Sen babamın gönlünü 

etmeye bak!
- Hiç olmadık yazlığına göçsek yukarı, 

Karsavurana!... Mektep ne yok nasılsa.. 
Naile Ermeni geleli evde oturuyor, Faiklinin 
kin de tadı kaçtı. Şunun şurasında beş, on 
gün bir şey var, ondan sonra baban da 
serbest...

Devamı yarın....
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Acaba neden yorgunum?
Çoğumuz bir şekilde 
yorgunluğun baskısı 
altında yaşıyoruz. 
İşten çıktığımızda 
kendimizi bitkin 
hissediyorsak, bunu 
anlamak kolay. Ama 
bazen izah edilmesi 
güç durumlarla 
karşılarız.
Örneğin her birimizin 
enerjik ya da yorgun 
olduğu saatler fark
lıdır. Kimileri tam bir 
"gece kuşu"dur, gece 
yarısından sonra 
açılır; bazıları 
sabahları verimlidir, 
akşamları durgun
laşır. Bunlar bir 
ölçüye kadar yapısal 
sayılabilir ancak 
bazen farklı sorun
ların belirtisi de ola
bilir. Bazı insanlar 
sabahları yataktan 
çok zor kalkarlar. 
Sanki gece boyunca 
ağır bir yük taşımış 
gibi sabah kendilerini 
yorgun hissederler. 
Canları giyinmek, 
sokağa çıkmak, haya
ta karışmak istemez. 
Kimileri sabah iyi 
kalkarlar ama gece 
olunca adeta çökerler. 
Bazıları yemeklerden 
sonra bitkin düşer. 
Bazı insanların çabu
cak pili biter! Kendini 
güçsüz, isteksiz, yaşlı 
hisseder Bu 
şikayetler o kadar 
yaygın ki! Çoğunlukla 
vitamin alıp

geçiştirmeye çalışırız. 
Veya 'geçer' deyip, 
bekleriz.Atlatabiliyors 
anız, ne âlâ. Ama 
yorgunluk kronik bir 
hale gelmişse ciddiye 
almak gerekir.
Araştırın, çünkü 
yorgunluğun tek 
nedeni yok.
Yaşadığınız sıkıntılar; 
beslenme sorunların
dan hareketsizliğe, 
kan şekerinden kabı
zlığa, adet sorunların
dan cinsel tatminsi
zliğe, strese, dolaşım 
bozuklukları, tansiyon 
veya kalp sorunlarına, 
su kaybından mineral 
eksikliklerine ve hor
mon dengelerine 
kadar uzanan sayısız 
nedeni olabilir. Her 
hormon farklı enerji 
yaratır.
Bugün yorgunluğun 
hormonlarla ilişkisini 
biraz sorgulayalım. 
Çünkü üzerinde en az 
durulan konu bu. Her 
hormon farklı bir 
enerji yaratır.
Hormonlarda yetersi
zlik baş göster

diğinde, yorgunluğun 
değişik şekilleriyle 
karşılaşırız.
* TİROID hormonu 
yetersizse; en derin 
uykudan uyandığınız
da bile yataktan çık
mak size zor gelir. 
Ancak ilginç olan, siz 
çalışmaya başlayınca, 
hareket ettikçe, bu 
yorgunluğun yavaş 
yavaş kaybolmasıdır. 
Yani sabahları "afy
onu geç patlayan" 
insanlardan biriys
eniz, bu ihtimali 
düşünmenizde fayda 
var.
* ÖSTROJEN veya 
TESTOSTERON hor
monları yetersiz ise; 
yorgunluğunuz gün 
boyunca devam eder. 
Özellikle fiziksel 

olarak aktif 
olduğunuz saatlerde 
artar. Ne yemek 
yemenin, ne yapılan 
esprilerin size yararı 
olmaz. Hele hareketli 
bir gün geçirmek 
zorundaysanız, bu 
size işkence gibi 
gelir. Gün boyunca 

sadece yatağa girip 
uzanacağınız zamanı 
hayal ederseniz.
* KORTİSOL hormonu 
yetersizse; bu durum 
kendini daha fazla 
geceleri belli eder. 
Akşam saatlerinde 
dayanılmaz bir 
yorgunluk bastırır. 
Ayakta durmak size 
işkence gibi gelir. 
Hele gergin bir gün 
geçirmek zorunda 
kalırsanız, altında 
ezildiğini hisseder
siniz. Kafanız karışır, 
uykunuz gelir, kaça
cak delik ararsınız. 
Çünkü kortizon hor
monunun eksilmesi 
strese karşı direnci 
düşürür.
* BÜYÜME hormonu 
yetersiz ise; yorgun
luk gün boyunca 
yakanızı bırakmaz. 
Akşamları ise kendi
nizi tek kelime ile 
tükenmiş hisseder
siniz. Gece yarısından 
sonra ayakta 
kalmanız imkansızdır. 
Eğer buna rağmen 
geç yatarsanız ertesi 
günü çok zor 

geçirirsiniz.
* ALDOSTERON 
yetersizliğinde; ayağa 
kalkmanız kendinizi 
yorgun hissetmeniz 
için yeterli.
Vücudunuz canlan
sın! Yorgunluğun en 
iyi ilacı nedir biliyor 
musunuz? Hareket!

Düzenli spor ve 
hareket vücudu
muzun enerjisini ve 
hormonlarımızı den
geler. Ve tabii beslen
me şekli çok önemli. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmalar yeni 
görüşler ortaya 
çıkardı. Başta ekmek 
olmak üzere tüm 
hamur işleri, süt 
ürünleri, şeker, kahve, 
sirke, alkol ve mayalı 
ürünler yorgunluktan 
sorumlu tutuluyor. 
Çünkü bu gıdalar 
bizim enerjimizi 
tüketiyor, hormon 
üretimini engelliyor. 
Örneğin şeker süratle 
enerjimizi yükseltir 
ama aynı hızla tüketir 
ve bizi bitkin düşürür. 
Mayalı ürünler bazı 
hormonları emer ve 
kendimizi yorgun his
setmemize neden 
olur. Modern anti- 
aging uzmanları, 
tahıllar ve süt ürünleri 
konusunda uyarıyor
lar. Çünkü tahılların 
da, süt ürünlerinin de, 
sindirilmeden bağır
saklarda 2-3 gün 
kaldığını ve bu süre 
içinde zehirli toksin
lere dönüştüğünü 
belirtiyorlar. Ne 
yağlısı, ne de yağsızı 
artık tavsiye 
edilmiyor. Öte yan
dan, lahana ve por
takalın sütten daha 
zengin kalsiyum kay

nakları olduğu açık
lanıyor. Herkese farklı 
diyet
* Tiroid hormonunuz 
ölçümlerde düşük 
çıkıyorsa, beslenm
enizde sebze ve 
meyvelere ağırlık ver
melisiniz. Kırmızı ve 
beyaz et, yumurta 
gibi gıdalar tiroid üre
timini güçleştirir.
* Yorgunluğunuz cin
sellik hormonları ve 
büyüme hormonuna 
bağlıysa, meyve ve 
sebzelerin yanı sıra 
daha fazla hayvansal 
protein almalısınız. 
Et, balık, tavutı ve 
yumurta...
* Yorgunluk ile 
beraber sindirim 
sorunları yaşıyor
sanız, haftada bir gün 
vücudunuzu din
lendirin. Yağsız, 
buharda pişmiş veya 
haşlanmış hafif 
yemekler yiyin.
* Yorgunluğu gider
mek için alabile
ceğiniz en iyi 
takviyeler; C vitamini, 
B12, Demir ve 
Magnezyum'dur. 
Magnezyum seviyesi 
düştüğünde 
kaslanmız çabuk 
yorulur. CoenzymQ10 
de çok önemlidir. 
Kalbin daha fazla kan 
pompalamasını sağla
yarak enerjinin tüm 
vücuda ulaşmasına 
yardımcı olur.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

1

7

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 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 26

NÖBETÇİ ECZANE

2 HAZİRAN PERŞEMBE
SERİNİ ECZANESİ
Ahmet Dural Meydanı

GEMLİK -

^■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2146 

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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Çiftçi yağmur mağduru BergamalIlardan çıplak eylem
Yenişehir'de son 24 
saat içerisinde etkili 
olan sağanak yağ
mur nedeniyle 
Günece ve İncirli 
Dereleri taştı. İlçeye 
bağlı 7 köyde 5 bin 
dönem tarım arazisi 
sular altında kaldı. 
Marmara ve Ege'yi 
etkisi altına alan 
sağanak yağmur, 
Yenişehir'de tarım 
arazilerini vurdu. 
Son 24 saat içinde 
etkili olan sağanak 
yağmurun ardından 
ilçedeki Günece ve 
İncirli dereleri taştı. 
Günece Deresi'nin 
taşması sonucu 
Papatya, Günece, 
Gökçesu, ve 
Dereköy'de 2 bin 
dönüm, İncirli 
Deresi'nin taşması 
nedeniyle de 
Köprühisar,

Çamönü ve İncirli 
köylerinde de 3 bin 
dönüm tarım arazisi 
sular altında kaldı. 
Günece Köyü çiftçi
lerinden 63 yaşın
daki Ahmet Bali, 
yaşananların 
felaketten farksız 
olduğunu anlatarak, 
"1978 yılında da 
dereler taşmıştı. 
Ancak bu kadar 
büyük boyutta 
taşkını hiç yaşa
mamıştık. Bu tam 
bir felaket. Sular 
altında kalan tarım 
arazilerindeki zirai 
araçlar da Sakarya

Irmağı'na dökülen 
Göksu Deresi'ne 
sürüklendi" dedi. 
Bu arada, sular 
altında kalan 
arazide buğday, 
ayçiçeği, bezelye, 
pancar, domates, 
biber, taze fasulye 
ve biber çimi ekili 
olduğuna dikkati 
çeken İlçe Tarım 
Müdürü Ömer 
Şimşek de, "Hemen 
bir hasar tespit 
komisyonu kurduk 
ve gerekli çalış
malarımıza 
başladık" diye 
konuştu.

BergamalI siyanürlü 
altın karşıtı köylüler, 
Ovacık Altın 
Madeni'nin yeniden 
faaliyete geçmesi 
üzerine bugün İzmir 
Valiliği önünde yarı 
çıplak eylem yaptı. 
Köylülerin sözcüsü 
Oktay Konyar, 
"Dünya Çevre Günü 
yaklaşırken 
Türkiye'de bir çevre 
ayıbı yaşanıyor. 
BergamalI köylüler 
siyanürle yaşama 
zorlanıyor" dedi. 
İzmir'in Bergama 
İlçesi'ndeki Ovacık 
Altın Madeni, 
madeni devralan 
Koza Şirketi'nin 
Çevresel Etki 
Değerlendirmesi 
(ÇED) Raporu'yla 
yaptığı başvurunun 
ardından izin çıkın
ca geçtiğimiz gün
lerde yeniden

faaliyete geçti. 
Madenin yeniden 
çalışmaya başla
ması üzerine, 
geçmişte birçok 
eylem gerçek
leştiren ve açtıkları 
davalarla zaman 
zaman madenin 
kapatılmasını 
sağlayan BergamalI 
siyanür altın karşıtı 
köylüler, eylemler
ine yeniden başladı. 
Bugün öğle saat
lerinde Konak'taki 
İzmir Valiliği önüne 
gelen 1'i kadın 10 
BergamalI, protesto 
eylemi gerçekleştir
di. Erkeklerin 
elbiselerinin üst kıs
mını çıkartarak yarı 
çıplak yaptığı 
eylemde, çevik 
kuvvet ekipleri 
köylülerin valiliğe 
girişine izin verme- 
di."Siyanürcü şirket

Bergama'yı terket", > 
"Korkma korktukça I 
sıra sana gelecek” I 
şeklinde slogan I 
atarak madenin kap- I 
atılmasını isteyen 
köylülerin sözcüsü 
Bergama Çevre 
Yürütme Kurulu 
Başkanı Oktay 
Konyar, burada bir 
açıklama yaptı.
Konyar, "İzmir Valisi 
kendi yetkisini 
aşarak madenin 
açılmasına izin 
vermiştir.
Bizler siyanürle 
yaşamamak için 15 
yıldır sokaklarda 
eylem yaptık, ama 
asla şiddet uygula
madık. Madenin açıl
masından vali 
sorumludur. Vali ve 
açılmasına onay 
verenler hakkında 
dava açacağız" 
dedi.

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 Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Sami Güçlü, Güldal Akşit ve Zeki Ergezen’i değiştirdi

Hükümette süpriz değişiklik
Başbakan Erdoğan 3 bakanı kabinenin dışına çıkardı. Tarım Bakanı Sami Güçlü, Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen ve Devlet Bakanı Güldal 
Akşit görevlerinden alındı. Erdoğan,değişiklik ile yeni bir süreç başlattıklarını belirterek, yeni atanan bakanları şöyle açıkladı: Devlet Bakanı 
Güldal Akşit'in yeri ne İstanbul Milletvekili Nimet Çubukçu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in yerine Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz 
Özak, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün yerine, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker getirildi. Haberi sayfa 8’de

Çarşı Meydan’na yapılacak modern çarşının ilk adimi atıldı

Boşaltılan Yeni Çarşı yıkılıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hükümette süpriz değişiklik..
Ak Parti iktidarında dün süpriz değişiklik

ler gerçekleştirildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım 

ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Devlet 
Bakanı Güldal Akşit ve Bayındırlık İskan 
Bakanı Zeki Ergezer’in görevlerine son 
verdi.

Ajansların haberlerine göre, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, görevden 
alındığını bir televizyonla yaptığı söyleşi 
sırasında gazetecilerden öğrenmiş..
Şaşılacak şey...
Olayların gelişmelerini önümüzdeki gün

lerde Ankara kulislerinden daha iyi 
öğreneceğiz.

Hükümette neden böyle bir değişikliğe 
gerek görüldü?

Genelde bu tür değişiklikler, bir Bakanın 
kamuoyunda prestij yitirmesinden, bakan
lığında büyük bir yolsuz luğun ortaya çık
masından veya başarısızlığından kay
naklanan olaylardan sonra gerçekleşirdi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 
görevini iyi yapan bakanlardan biliniyor 
dul

Buğday fiyatlarının açıklanmasından 
hemen sonra, mecliste bakanlığıyla ilgi bir 
yasa tasarısı görüşülürken görevden alın
ması ve bu konuda kendisine bilgi ver
ilmemesi siyasi nazakete pek uymuyor.

Hükümetin başındaki kişi, yetkisini kul
lanıp, bir değiişiikiliğe gitti.
r Bize hayırlı olsun demek düşer.

196O’lı yıllarda yapılan ve geçtiğimiz aylarda yenisi 
yapılacağı için boşaltılan eski adıyla Yeni Çarşı’nın yıkım 
çalışmalarına başlandı. Çarşı’nın çatılarının sökülmesi 
devam ederken, yapılacak yeni modern çarşının nasıl ola
cağı Gemlikliler tarafından merak ediliyor.

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

Haftada İki

1 Haziran.... Kara bir gün....

Yazarlar - gazeteciler için yeni bir dönem başlıyor...
Bu gün 1 HAZİRAN... Türk basınında bir milat başlıyor.
Artık yazılarımız - haberlerimiz “ HAPİS “ ile ceza

landırılacak.
Hortumcular -hırsızlar - devletten çalanlar - dini 

ticarette,
siyasette kullananların gözü aydın.. Onların yolları 

açıldı..
Bundan sonra onlar hakkında yazı yazmak kolay değil..
Savcılar zorunlu nöbete çağrıldı..
Devletten gizli, yasalara aykırı , kaçak Kuran kursu 

açan
tarikatçılar ,şeyhler -şıhlar - dinci örgütler cezadan kur

tuldu.
Yer altına kayan - kaçak -çocuklarımıza bilinçli . aydın 

din öğretmenlerinin ders vermesini istemeyen ; çoğunluk
la amacı Laik Cumhuriyete ve Atatürk'e karşı militanlar 
yetiştirmek olan kaçak kursları Başbakan savunuyor...!

Gazetecileri ( gazeteler -televizyon) kimse savunmuy
or.

Öyle bir döneme giriyoruz ki AYDINLIK sahipsiz..
Ama KARANLIKLARIN sahipleri -savunanları var.
Hiçbir özel çıkarı olmadığı halde Türkiye ‘de yapılan 

kötü şeyleri yazan - çizen - söyleyen , medeniyete fil
ime, teknolojiye karşı çıkanların kirli çamaşırlarını ortaya 
çıkaranları içeriye atmak...

Uğur Dündar - Kadri Özçelik ve benzeri araştırmacı 
gazeteciler işlerinize son verildi...

Gazeteler de bundan sonra suya -sabuna dokunmayan- 
halk tabiri ile “ suya tirit “haberler okuyacaksınız.

Ben senin için ; yetim hakkı yenmesi n -devlet soyul
masın halkımın vergileriyle verdiği paranın tek kuruşu 
boşa gitmesin diye yazılar yazdım - çizdim - söyledim..

Bunları bundan sonra yapamayacağım aziz halkım.
Beni suçlama.
Senin suskunluğun devam ettikçe benimde - şeninde 

başına bundan sonra çok şeyler gelecektir...
Ben senin için yazıyorum da , SEN bu yasayı getiren

lere “Kendine gel ,doğruları susturmak mı istiyorsun” 
diye sormuyorsun. ?

Bu gün 1 HAZİRAN . Gazeteciler içeri...
Düzenbazlar - hortumcular - Laik Cumhuriyet düşman

ları kısaca karanlık serbest...
Onların ağızlarından salyalar akarak pis pis güldüklerini 

görüyorum.
Halkım gözünü aç , sende gör..
Bu gün böyle bir dönem açılıyor..
Aydınlık - Laik Cumhuriyet -doğrucular sahipsiz.
Yobazlar - Kara yüzlüler serbest.. Keyifli.
Bu gün 1 HAZİRAN.
Kara bir gün...

Basketbol’un sultanlarına
Zeki'den yemek ödülü

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Basketbol
2. kümede başarılı 
maçlar çıkararak 
Gemlik'e birinci
likle dönen 
Gemlik Lisesi Kız 
Basketbol takımı
na Zeki 
Restorant'ta 
yemek verildi.
Gemlik Lisesi 
Okul Aile Birliği 
üyesi olan 
Zeki Restorant

sahibi Zeki Gedik, 
Basketbol takımı
na maçtan önce 
verdiği sözü 
yerine getirdi. 
Basket takımında 
kızı Filiz'in de 
oynadığı Gemlik 
Lisesi, Bursa'daki 
şampiyonluk 
maçına gitmeden 
önce Zeki 
amcalarından 
başarılı oldukları 
taktirde yemek 
sözü aldılar.

Takımın 
Bursa'dan
birincilikle dön
mesinin ardından |
sözünü yerine J
getiren Zeki |
Gedik, "Böyle 
başarılı olan 
çocuklarımıza 
her zaman 
desteğimiz ola
caktır. Onlara 
yemek değil, 
yemekler feda 
olsun" diyerek 
moral verdi.

DEVREN SATILIK LOKANTA

Bahkpazarında Kordon’da çalışır vaziyette 

KOZA LOKANTASI 
DEVREN SATILIK

GSM: (0.532) 597 78 43
GSM: ( 0.535) 739 03 07

KİRALIK DEVRE MÜLK
BURSA HAKİMİYET

VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM 
TEL : (0.224) 513 96 83

Kalkan Clap Patana , 
Tatil Köyü’nde

19 Haziran - 4 Temmuz arası
KİRALIK DEVRE MÜLK |

Diş Hekimi özcan Vural
Ev Tel: 513 18 99 • GSM: 0.536 817 21 05 1

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Çarşı Meydan’na yapılacak modern çarşının ilk adımı atıldı

1950 yılında yapılan ve geçtiğimiz aylarda yenisi yapılacağı için 
boşaltılan eski adıyla “Yeni Çarşı”nın yıkım çalışmalarına baş* 
landı. Çarşı’nın çatılarının sökülmesi devam ederken, yapılacak 

yeni modern çarşının nasıolacağı merak ediliyor.

Boşaltılarak olan yerde, kaldırılması alınma
modern caz enkaz kaldır na başlandı. işlemleri
ibe merkezi ma çalış Bir süre sürüyor.
haline maları önce İşe yaraya
dönüştürülm başladı. geceleri cak
esi Gemlik'in madde malzemelerin
düşünülen göbeğinde bağım alınmasının
eski ve cazibe lılarının ardından
Belediye merkezi ola adeta enkaz kaldır
Çarşı'sında cak yerde merkezi kon ma çalış
yıkım işlem düşünülen umuna gelen malarıyla bir
leri çarşı için çarşıda hur likte yeni
başlatıldı. çıkarılan dacılar çarşı
1950'li yıl esnaftan tarafından dükkanları
ların orta sonra gerekli demir resmen tari
larında dükkanların ve tahta ile he karışmış
yapıldığında çatılarının kiremitlerin olacak.
bölgeninen 
güzel çarşısı 
olarak tüm 
esnafın bir 
araya geldiği 
ve adına 
Yeni Çarşı 
adı verilen 
ve geçtiğimiz 
aylarda 
yıkılarak yer
ine modern 
bir çarşı 
yapılacak

Tarım ve Köy 
İşleri Bakanı 
canlı yayında 
milyonlarca 
kişinin önünde 
Bakanlıktan 
alındığını telefon
da öğrendi ve 
şaşkınlıktan 
dona kaldı.
Kabine değişikliği 
açıklandığında 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından 
ayrılan Sami 
Güçlü, TBMM 
Genel Kurulu’nda 
Tarım Sigortası 
Yasa Tasarısı’nın 
görüşmelerinde 
"Bakan" olarak 
hükümeti temsil 
ediyordu.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
kabine değişikliği
ni açıklaması 
TBMM Genel 
Kurulu’nda mil
letvekillerine cep 
telefonları 
aracılığı ile ileti 
linçe büyük bir 
şaşkınlık yaşan
maya başlandı. 
Bakan Güçlü, 
tasarının

Bakan Güçlü’nün
yıkıldığı an...

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, yapılan 
kabine değişiklinden habersiz, bir televizyon 
programında canlı yayında bakanlığı ile ilgili 
bilgiler veriyordu ki telefonu çaldı....

"Bakanlığın görev 
ve yetkileri" 
başlıklı 10’uncu 
maddesi üzerinde 
söz isterken bazı 
milletvekilleri 
koşarak yanına 
geldi ve haberin 
doğruluğunu 
öğrenmeye 
çalıştılar. Genel 
Kurul’da kargaşa 
yaşanmaya 
başlayınca birleşi
mi yöneten 
Başkanvekili 
Nevzat Pakdil 
çalışmalara 5 
dakika ara verdi. 
Ara sırasında çok 
sayıda iktidar ve 
muhalefet mil
letvekili 
Güçlü’nün yanına 
gelerek "Geçmiş 
olsun" dileğinde 
bulundu.
Milletvekilleri ile 
görüşerek Genel 
Kurul’un arka 
tarafına yönelen 
Güçlü, peşinden 
gelen AK Parti 
Milletvekillerini 
eliyle engelleye 
rek Genel 
Kurul’dan çıktı.

profesörlüğünden 
ziyade “köy 
çocuğu” olmakla 
övünen Tarım 
Bakanı Sami 
Güçlü, projelerini 
hazırlarken bu 
faktörün kendi
sine çok yardımcı 
olduğunu vurgu
luyordu.
“Annem ümmi, 
babam okumayı 
ancak askerde 
öğrendi.
Kayınvalidem 
halen köyde 
yaşıyor. Sadece 
çocukluğumda 
değil, üniversite 
sonrasında, 
hocalık yıllarımda 
bile babamla bir
likte tarlalarda az 
çalışmadım. 
Hayatımın 
neredeyse üçte 
biri köy kuyusun
dan çekilen suyu 
içmekle geçti.” 
Tarım Bakanı 
Sami Güçlü 
‘köy çocuğu’ 
olduğunu bu 
sözlerle anlat
mıştı.
(Haber 7)
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Ortak sergiye ilgi yok
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Salı günü 
Belediye Düğün 
salonunda tüm 
İlköğretim 
okullarının 
katılımıyla açılan 
yıl sonu sergisi 
beklenen ilgiyi 
görmedi.

Önceki yıllarda 
her okulun ayrı 
ayrı yaptığı sergi 
açılışlarının bu yıl 
ortak olarak yapıl
ması 
düşüncesinin 
gerekli duyuru
nun yapılamamış 
olmasıyla iste
nilen amaca ulaş

madığı görüldü. 
İlçe genelinde 
bulunan tüm 
İlköğretim 
okullarının yıl 
içinde özenle 
meydana getirdik
leri el emeği göz 
nuru güzel eserler 
ne yazık ki duyu
rurun gerekli şek-

Belediye Düğün Salonunda açılan sergiye ilgi gösterilmedi
ilde yapılamamış 
olması nedeniyle 
halkın büyük kes
imine ulaşamadı. 
Belediye Düğün 
Salonunda üç 
gün süreyle 
halkın izlenimine 
açık kalan ortak 
sergide güzel 

eserler bulun
masına rağmen 
stant başlarında 
bulunan öğrenci
lerin dışında 
salon boş kaldı. 
Amacın sadece 
sergiyi açmak 
olduğu 
düşünüldüğünde 

belki de amaca 
ulaşılmış 
görülebilir, ancak 
açılan sergilerin 
ürün tanıtımı ön 
plana çıkarıldığın
da maalesef iste
nilen amaca 
ulaşamadığı 
görülüyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetli alınacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
tarafından bakılan 
ve korunan 
çocukların arasın
dan sınavla 
20 adet hizmetli 
personel 
alınacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürlüğü'nün 
emirleri ve 
Başbakanlık 
Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
tarafından bakılan 
ve korunan 
çocuklardan 
Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
kanalıyla işe 
yerleştirilmek 
üzere başvuruda 
bulunanların 
atamalarında 
kullanılmak 
üzere sadece 
İlköğretim 
(Ortaokul) 
okulu mezunları 
için Bursa 
İl emrine 
20 adet hizmetli

kadrosu tahsis 
edildiği açıklandı. 
Test şeklinde 
yapılacak sınavın 
26 Haziran 2005 
Pazar günü İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından yapıla
cağı bildirildi.

Ayrıca başvuru
ların 13 Haziran 
ile 20 Haziran 
2005 tarihleri 
arasında 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
yapılacağı 
duyuruldu.

1 BURSA HAKİMİYET 1

I VE KENT
I GAZETELERİNE
I İLAN ve REKLAM ALINIR I

1 KÖRFEZ REKLAM
I TEL: (0,224) 513 56 83 L
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ŞENEN Balıhe^Mataefeıitali 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İpAğ- 
Fanya

t/ Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

✓ Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

V veiiğer nud^meler ilıhi'jnılitırjifi:

Ermeıi ıtrimi 
Fotoğraflarla anlalılıd

ifto iJ.E’j'J
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Tür Eğitim 
Sen Gemlik İlçe 
Temsilciliği 
tarafından 
"Fotoğraflarla 
Ermeni Mezalimi" 
konulu fotoğraf 
sergisi açılacak. 
Araştırmacı yazar 
A. Eşref 
Uzundere'nin 
objektifinden 
sergilenecek 
fotoğraf sergisi 
Belediye Sergi

salonunda bugün 
saat 10.00 dan 
itibaren halkın 
görünümüne 
sunulacak.
3-4-5 Haziran 
2005 günleri

açık kalacak olan 
"Fotoğraflarla 
Ermeni Mezalimi" 
konulu sergi 
saat 10.00-18.00 
arası açık 
kalacak.

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

Müraccaat Te/: 513 96 83



3 Haziran 2005 Cuma Sayfa 8

Belçika, sözde soykırım Yunanistan: Türkiye'nin AB süreci sürmeli
iddasını geri çekiyor

Belçika Senatosu, 
milletvekillerinin 
geçtiğimiz haftalar
da kabul ettiği 
Belçika Soykırım 
Yasası'nın 
genişletilmesiyle 
ilgili tasarıyı geri 
çekmeyi planlıyor. 
Belçika 
Parlamentosu'nda 
milletvekilleri 
tarafından alınan 
karar, 7 Haziran'da 
Senato'da 
görüşülerek 
oylanacak.
Belçikalı senatörler, 
dün başkent 
Brüksel'de yaptık
ları görüşmelerde, 
geçtiğimiz haftalar
da Belçikalı mil
letvekillerinin onay
ladığı "Soykırım 
Yasası"nı yeniden 
tartıştı. "Soykırım 
Yasası"nın 
genişletilerek içine 
sözde Ermeni 
soykırımının da 
dahil edilmesi 
isteğiyle Senato'ya 
getirilen yasa 
tasarısıyla ilgili 
olarak senatörler
den çeşitli önergel

er geldi. 
Tartışmaların 
ardından tasarıya 
destek veren Valon 
Liberal Parti (MR) 
ve Yeşiller'in azın
lıkta kalarak geri 
adım attığı belir
tilirken, tasarının 
Federal Meclis'e 
iade edilmesi bek- 
leniyor.Fransa'nın 
sözde Ermeni 
soykırımını kabul 
etmiş olması üzer
ine Senato'da, 
sözde soykırımın 
tanınmasına yöne
lik şartlar arasın
dan "Avrupa 
Birliği'nde herhangi 
bir ülkenin" cüm
lesinin çıkarılması 
öneriliyor. 
Belçika'da 
Fransızca'nın 
konuşulduğu 
bölgede Yeşiller 
Partisi Ecolo, 
Ermeniler için yeni 
bir sözde soykırım 
yasasının çıkarıl
masını ileri sürdü. 
Belçikalı Senatör 
Falciya Talhavi ise, 
"Belçika'da bu 
yasanın yürürlüğe

girmesi için, önce
likle söz konusu 
soykırımın, BM 
veya uluslararası 
bir mahkeme 
tarafından kabul 
edilmesi gerekir. 
Soykırımın hukuki 
olarak mantıklı ve 
delillerinin olması 
lazım" şeklinde 
konuştu.
"Soykırım Yasası", 
önümüzdeki hafta 
Belçika 
Senatosu'nda 
oylanacak.

Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Petros 
Molivyatis, Fransa ve 
Hollanda'da yapılan 
referandumların 
sonucunun Atina'nın 
Türkiye politikasını 
değiştirmesinin söz 
konusu olmadığını 
belirterek, Türkiye'nin 
AB sürecinin devam 
etmesi gerektiğini 
söyledi.
Molivyatis, 
Yunanistan Yabancı 
Gazeteciler 
Derneği'nin düzen
lediği basın toplan
tısında, Atina'nın AB 
genişlemesinin 
devamından yana 
olduğunu ve ilk aşa
mada Romanya ve 
Bulgaristan'ın üyelik 
sürecinin tamamlan
ması yönünde tavır 
aldığını kaydetti, 
ürkiye'nin Avrupa 
sürecinin AB'nin 17 
Aralık zirvesinde 
detaylı bir şekilde 
tanımlanarak, karar
laştırıldığını belirten 
Molivyatis, bu 
çerçevede müzak
erelerin 3 Ekim'de 
başlayacağını ve hiç 
kimsenin bu noktada 
bir değişiklik yapıl
ması talebiyle

gelmediğini vurgu
ladı.
Molivyatis, "Türkiye 
Avrupa yolunda iler
leyişini sürdürmelidir. 
Yunanistan'ın bu 
alandaki tavrı 
referandum 
sonuçlarıyla hiçbir 
biçimde etkilen
memiştir" dedi.
Avrupa'daki "Türkiye 
karşıtı akımın" AB 
üyeliği konusunda 
yeni yaklaşımlar 
doğurup doğurmaya
cağına ilişkin soruları 
da yanıtlayan 
Molivyatis, 17 Aralık 
zirvesi kararlarının 
geçerli olduğunu vur
guladı.
Bu alanda 

"varsayımlar ve eğer 
böyle olursa" şeklin
deki yaklaşımların 
hipotetik olduğunu 
ve bunları yorumla
masının söz konusu 
olmadığını kaydeden 
Molivyatis, "Türkiye 

konusunda kısa bir 
süre içinde karar ver
ilecek değil. Ortada 
en az 10 yıl sürmesi 
beklenen uzun bir 
süreç var. Bugünden 
Avrupa'nın 10 yıl son
raki siyasi atmos
ferinin nasıl olacağını 
hiç kimse söyleye
mez" diye konuştu.

Molivyatis, 
"Avrupa'daki 
gelişmelerin 
Türkiye'yi AB ile 
imtiyazlı ortak konu
muna doğru götürüp 
götürmediğine" 
ilişkin soruya ise 
"Bu, bugünün mese
lesi değildir. Ayrıca 
17 Aralık kararlarında 
bu konuya atıfta da 
bulunulmaktadır. 
Yunanistan'ın tutumu 
ise Türkiye'nin gerek
li şartları yerine 
getirdiği takdirde AB 
üyesi olması gerek
tiği yönündedir" 
yanıtını verdi.

! 
I 
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AROL MOBİLYA 1

MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER

<=»- KİTAPLIK
<=*- ÇALIŞMA MASASI 

BİLGİSAYAR MASASI

SS?' ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w „ , „ ■
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. u 7

Yavuzlar Apt. 13 No:i 43/c bursa Rezervasyon Tel: 539 03 03 
Tel : (0.224) 363 98 72 7

I
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Sayfa 7

Nema ödemeleri
8 Haziran’da başlıyor

Wriyı Mteı müjdesi
Hazine, nema 
ödemelerine 8 
Haziran’da 
başlanacağını bildir
di.
Hazine'den yapılan 
açıklamada, 4853 
Sayılı Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan 
Yapılacak 
Ödemelere Dair 
Kanun'un 29 Nisan 
2003 tarihinde 
yayımlanarak yürür
lüğe girdiği hatır
latıldı.
Buna göre, bu 
Kanunun 6 ncı mad
desi hükmünce 
yapılacak altıncı 
taksit ödemeleri 
çerçevesinde 
Hazine'ce hak 
sahiplerine yapıla-... 
cak ödemelere, T.C. 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
8 Haziran tarihinde 
başlanacak. Altıncı

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

ALETLERK 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

taksit ödemeleri, 
daha önce anapara 
ite önceki nema 
ödemelerinde 
olduğu gibi işveren 
veya kişisel başvu
ru şeklinde yapıla
bilecek. Kişisel 
başvurularda 
ödemeler aşağıdaki 
plan çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine göre 
sırayla yapılacak.
Buna göre, tasarru

fu teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi;
9 olan hak sahip-

lerine 8 Haziran 
2005,
8 olan hak sahipler
ine 9 Haziran 2005, 
7 olan hak sahipler
ine 10 Haziran 2005, 
6 olan hak sahipler
ine 13 Haziran 2005, 
5 olan hak sahipler
ine 14 Haziran 2005, 
4 olan hak sahipler
ine 15 Haziran 2005, 
3 olan hak sahipler
ine 16 Haziran 2005, 
2 olan hak sahipler
ine 17 Haziran 2005, 
1 olan hak sahipler
ine 20 Haziran 2005 
tarihlerinde ödeme 
yapılacak.

Bağ-Kur üyeleri ile 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin 
yurtdışında tedavi 
olmalarına imkan 
sağlayan yasa tekli
fi, TBMM Genel 
Kurulu’nda dün 
kabul edildi.
Kabul edilen yasaya 
göre, Bağ-Kur’a 
bağlı çalışan, en az 
10 ay sağlık sigor
tası primi ödeyen ve 
prim borcu bulun
mayan sigortalılar 
yurtdışında tedavi 
imkanından yarar
lanabilecek. Sağlık 
Bakanlığı’nın

Sendikaları rahatlatan genelge
Başbakan 
Erdoğan'ın yayın
ladığı bir genelge 
sendika yöneticileri
ni rahatlattı. 
Sendikacıların açık
lamaları suç olmak
tan çıktı. 
Genelgedeki diğer 
maddeler ise 
şöyle...
Başbakan Erdoğan, 
sendika ve konfed
erasyon il ve ilçe 
temsilcileri ile 
sendika şubesi, 
sendika ve konfed
erasyon yönetici
lerinin, yürütmekte 
oldukları sendikal 
faaliyetler kap
samında yapacakları 
ile ilgili bir genelge 
yayımladı.Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, konuya 
ilişkin bir genelge 
yayımladı.Resmi 
Gazete’nin bugünkü 
sayısında yayım
lanan "Sendikal 
Gelişmeler 
Doğrultusunda 
Alınacak Önlemler" 
başlığını taşıyan 
genelgede, 
demokratik ve 
sosyal hukuk 
devleti ilkesinin en 
önemli gerek
lerinden birinin 
örgütlenme özgür
lüğünün sağlanması 
olduğu 
belirtildi.Örgütlü 
toplumun, 
demokratik toplum 
düzenini ve katılımcı

onayıyla verilecek 
yurtdışında tedavi 
imkanı 6 ay süreli 
olacak. Ancak gerek 
olması halinde bu 
süre uzatılabilecek. 
Bağ-Kur üyeleri ile 
bakmakla yükümlü 
oldukları kişilerin 

yönetimi gerçek
leştirmenin 
vazgeçilmez şartı 
olarak değer
lendirildiği vurgu
lanan genelgede, 
"Devletimizin de 
taraf olarak onay
ladığı uluslararası 
sözleşmeler ve bel
geler ile Anayasa 
başta olmak üzere 
iç hukuk düzen
lemelerimizde, 
memurlar dahil tüm 
çalışanların sendikal 
örgütler kura
bilmeleri, kurulmuş 
bulunan sendikalara 
üye olabilmeleri, 
sendikalar ve üst 
kuruluşlarının 
amaçları doğrul
tusunda serbestçe 
faaliyetle bulun
abilmeleri örgütlen
me özgürlüğü kap
samında güvence 
altına alınmıştır" 
denildi.
TOPLU 
GÖRÜŞMELER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ" 
Genelgede, 4688 
sayılı Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları 
Kanunu’nun 2001 
yılında yürürlüğe 
girmesinden sonra 
2002 ve 2003 yıl
larında Hükümeti 
temsilen Kamu İşv
eren Kurulu üyeleri 
ile her bir hizmet 
kolunda yetkili 
sendikalar ve bun
ların bağlı bulun

yurtdışında tedavi 
olmalarına imkan 
sağlayan yasa, 
yönetmelikte gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması için 
yayımı tarihinden 
bir sonraki ay yürür
lüğe girecek.

duğu konfederasy
onlar arasında toplu 
görüşmeler gerçek
leştirildiği kaydedil
di. Kamu İşveren 
Kurulu ile yetkili 
sendikalar ve bun
ların bağlı bulun
duğu konfederasy
onlar arasında 2004 
yılı toplu 
görüşmelerinin, 15- 
30 Eylül 2004 tarih
leri arasında 
yapıldığı ifade 
edilen genelgeye 
göre, toplu görüşme 
sürecinde, personel 
mevzuatına ilişkin 
uygulamada 
karşılaşılan sorun
larla ilgili olarak 
konfederasyon tem
silcilerince iletilen 
talepler hakkında 
konfederasyonlar ile 
Kamu İşveren 
Kurulu’nu temsilen 
eşit sayıda üyenin 
katılımı ile oluşturu
lan komisyonca 
hazırlanan ve 
üzerinde mutabık 
kalınan hususlar 
çerçevesinde, kamu 
kurum ve kuru
luşlarının azami 
dikkat göstermeleri 
gereken hususlar 
şöyle belirlendi:
- Teftiş, denetim, 

soruşturma ve 
hizmet içi eğitim ile 
isteğe bağlı olma 
hali hariç, kamu 
görevlilerinin 
memuriyet mahalli 
dışına yapılacak.
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Hükümette 3 bakan görevi bıraktı Kadın Sağlığı Köşesi
Op. Dr. Yatar ALTUN Tel: 514 29 48

Hükümette 3 bakan 
görevi bıraktı 
Başbakan Erdoğan 3 
bakanı kabinenin 
dışına çıkardı. Tarım 
Bakanı Sami Güçlü, 
Bayındırlık Bakanı 
Zeki Er gezen ve 
Devlet Bakanı Güldal 
Akşit istifa etti. İşte 
yeni bakanlan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
kabineden istifa 
eden bakanların yer
ine üç yeni isme 
görev verdi. 
AKP hükümetinin 
yaptığı değişiklikleri 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan açık
ladı. Erdoğan isti
falar ile yeni bir 
süreç başlattıklarını 
belirterek yeni 
atanan bakanları 
şöyle açıkladı: 
Devlet Bakanı Güldal 
Akşit'in yerine İstan
bul Milletvekili Nimet 
Çubukçu getirildi. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki

Ergezen'in yerine 
Trabzon Milletvekili 
Faruk Nafiz Özak 
getirildi.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'na ise 
Diyarbakır 
Milletvekili Mehmet 
Mehdi Eker atandı. 
Başbakan Erdoğan, 
Devlet Bakanı Güldal 
Akşit, Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Zeki 
Ergezen ile Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün isti
fa ettiklerini söyledi. 
Akşit, Ergezen ve 
Güçlü'nün şu ana 
kadar verdikleri 
hizmetleri sebebiyle 
kabinedeki herkesin 
takdirini kazandık
larını belirten 
Erdoğan, "Bu andan 
sonraki süreçle ilgili 
olarak da biz görev 
değişikliği gereğini 
kendileri de kabul 
etmiş olacaklar ki 
böyle bir istifayla 
yeni bir süreç 
başlatıyoruz...Sayın

Cumhurbaşkanımızı 
n onayından geçerek 
yeni bakanlar görev
lerine başlamışlardır. 
Yarınki Resmi 
Gazete'de yayımla
narak görevlerine 
başlamış olacak
lardır" dedi.
AKP hükümeti, 
bugün müzakere 
yapısı için de ilk 
adımı attı. Devlet 
Bakanı Ali 
Babacan’ın 
başmüzakereci 
olarak belirlenmesin
den ardından, 
AB Genel 
Sekreterliği 
Başbakanlığa bağ
landı.
Dışişleri Bakanlığı'na 

bağlı olarak çalışan 
Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in onayıyla 
Başbakanlığa 
bağlandı.
Uzun süredir 
tartışılan ‘müzakerel
erde çatı kuruluş 
neresi olacak?’ 
sorusu da böylece 
cevabını bulmuş 
oldu. Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği, 
Başmüzakereci Ali 
Babacan’ın koordi
nasyonunda 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
bağlı olarak 
çalışacak.

■ j Kadın Hast. Doğum Uzm.

Kadın ve AİDS
AIDS bağışıklık sistemini çökerten bir 

hastalık olup genellikle cinsel yolla ve kan 
ürünleriyle geçer. Dünyada yaklaşık 40 
milyon AİDS hastasının yarısı az gelişmiş 
ülkelerde yaşıyor ve bunların yaklaşık 
yarısı kadın. Genelev kadınlarında daha 
fazla görülmesi ne rağmen kocaları 
genelev kadınlarına giden evli kadınlarda 
da sık görülmektedir. Bugün hastahenelir- 
imizin hemen hepsinde HIV testeyle 
AIDS’i tespit edebiliyoruz. AİDS’nin kon
trol altına alınması için, kadın hareketleri 
ve AİDS kampanyalarının birlikte 
yürütülmesinin doğru olacağına inanıl
maktadır. sjgara Alışkanlığı

Sigaradan ölümler tük ürünlerin dörtte 
birini tesbit etmektedir. Sigara ile birlikte 
gelişen ölümcül hastalıkların başında kalp 
dolaşım sistemi hastalıkları ikinci ve 
üçündü sırada solunum hastalıkları ve 
akciğer hastalıkları ikinci ve üçüncü sırada 
solumun hastalıkları ve akçiğer kanseri yer 
almaktadır.

Bazı insanların genetik bir bozukluk 
yüzünden karaciğerlerinin nikotini daha 
yavaş indirgediği için çok daha çabuk 
bağımlı oldukları sanılıyor.

Genetik bozukluğu olanlarda olmayan
lara nazaran 3 misli daha fazla bağımlılık 
görülmüş. Nikotinin yavaş indirgenmesi 
yüzünden beynin daha uzun bir süre niko
tinin etkisinde kaldığı ve bu etkinin bir 
olasılıkla kişilerin daha az sigarayla tatmin 
olmalarını ve daha az sigara içtikleri tespite- 
dilmiştir.

Sözün özü; uzun ve huzurlu yaşamak 
istiyorsanız sigarayı mutlaka bırakın.

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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Sitede liııat sirsirmeye son Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Hal ve hipermar
ketler arasındaki 
Fiyat farkının yüzde 
200-300 olması 
üzerine hareket 
geçen Türkiye 
Sebze ve Meyve 
Komisyoncuları 
Federasyonu 
çözümü buldu. 
Türkiye Sebze 
ve Meyve 
Komisyoncuları 
Federasyonu 
(TÜSEMKOM) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yüksel 
Tavşan, 1 Haziran 
tarihi itibariyle, 
düzenli aralıklarla 
hal fiyatlarının 
tüketicilere duyuru
lacağını bildirdi. 
Yüksel, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
yaş sebze ve meyve 
üretimindeki 
fazlalık ve sıcakların 
artması ile birlikte 
hale gelen malın 
fazlalığı 
nedeniyle fiyatların 
dibe vurduğunu 
belirtti. Ankara 
Toptancı Hali'nde 
dün fiyat tespitleri 
yaptıklarını ifade 
eden Tavşan, halde 
yaptıkları fiyat tespi
tinin ardından hiper
market 
raflarındaki fiyatlar
la karşılaştırma yap
tıklarını kaydetti. 
Yaptıkları 
karşılaştırmada, hal 
ve hipermarket fiy
atları arasında 
yüzde 200-300, bazı 
ürünlerde de yüzde 
400 oranında fark 
olduğunu 
gördüklerini anlatan 
Tavşan, halde 20 
yeni kuruş olan 
domatesin,

Sayın Gemlik Kaymakam ’ı Mehmet Baygül ve 
Sayın Emniyet Müdürü Ali Kemal Kur fa

hipermarketlerde 79 
yeni kuruşa 
satıldığına dikkat 
çekti.
Düzenli aralıklarla 
hal fiyatlarının 
medya aracılığı ile 
tüketicilere duyuru
lacağını belirten 
Tavşan, hal fiyat
larının halka duyur
madaki amaçlarının, 
market alışveriş
lerinde bu fiyatların 
dikkate alınmsını 
sağlamak olduğunu 
vurguladı. 
TÜSEMKOM 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tavşan, 
şöyle devam etti: 
"Sebze ve meyve 
fiyatlarını yükselten 
unsurların haller 
olmadığını yap
tığımız bu çalışmay
la daha doğru 
anlatabileceğimize 
inanıyoruz. Sebze 
ve meyve fiyatları 
serbest piyasa 
ekonomisinin 
kuralları arkasına 
saklanılarak özellik
le hipermarketler 
tarafından 
tüketici aleyhine 
speküle edilmekte
dir. Bu yanlış 
anlaşılmanın önüne 
geçmek ve tüketici
lerimizin haklarını 
korumak adına 
böyle bir 
çalışma

başlatmış 
bulunuyoruz." 
-İHRACATTAKİ 
SORUNLAR- 
Üreticiyle tüketici 
arasındaki köprü 
görevi üstlenen 
komisyoncuların, 
sadece tüketicilerin 
değil, aynı zamanda 
üreticilerin 
haklarını koruma 
görevi bulunduğuna 
işaret eden Tavşan, 
ihracatta 
yaşanan sorunlar 
nedeniyle de üretici
lerin ciddi kayı
plarının söz 
konusu olduğunu 
kaydetti.
Şartların bir an önce 
normala dönmesini 
beklediklerini ifade 
eden Tavşan, "bu 
fiyatlarla üreticinin 
üretime devamında 
sıkıntı yaşanacağın
dan endişe ediy
oruz" dedi. Bu yıl 
mevsim geçiş
lerindeki anormallik
ler nedeniyle de 
ürünlerin 
miktar ve fiyatların
da değişiklikler ola
bileceğine işaret 
eden Tavşan, 
bu gün için üretici, 
üretim bölgesi hal
leri ile tüketim böl
gesi hallerinin 
arasında fiyat farkı 
bulunmadığına 
dikkat çekti.

Güneşin bütün sıcaklığını 
artık iyiden iyiye hissetmeye 
başladık. Gemlik halkı hava 
almak, dolaşmak ve oturup 
bir çay içebilmek için kendi
lerini gece ve gündüz 
dışarıya atıyorlar.

Gezi mahalleri Gemlik’te 
belli yerlerde oluşuyor. 
Birinci ve ikinci kordonlar ve 
çay bahcçeleri.

Haftanın her günü özellik- 
lede cumartesi ve pazar gün
leri İskele Meydam’m görmek 
lazım.

Belediye tarafından İskele 
Meydanı’nda yapılmış bir 
açık hava eğlence yeri var. 
Bayram festivallerde Gemlik 
halkı buradan istifade ediyor
lar.

Ama gelin görün ki; o 
yapılan açık hava alanının 
önü, iki taraflı sıralanıp park 
yapmış yerli ve yabancı oto
mobillerle dolu.

Yaya yürüyen belki 
yüzlerce kişi buradan geçiy
or.

Kaldırımlar belli yerlerde 
başlayıp, belli yerlerde bitiy
or ama tam iskelenin önünde 
yürünecek yer kalmıyor. 
Trafik gelişli ve gidişli, yay
alar sanki resmi geçit yapar 
gibi.

Peki yapılan o açık alan 
tamamen boş neden? Orası 
bir sit alanı değil. Drası 
mozaiklerle dolu kırılmasın 
diye boş bırakılmış değil. 
Oradsı bayram ve eğlence 
günlerinde sandalyeler

konulup yüzlerce kişinin 
oturduğu yer.

Neden boş zamanlarda 
orada trafik istifade ettirilmiy
or.

Bana göre orası çok rahat 
70 -80 tane araba alır.
Böylece meydan yaya, ve 
araçlara müsait olur.

Sayın Kaymakam’ım 
Mehmet Baygül ve Sayın İlçe 
Emniyet Müdürü Ali Kemal 
Kurt beyefendiler bu yerin 
bilmediğim bir özelliği varsa 
bu hususta beni hoşgörün.

Sakın ola ki burası dolgu 
çökebilir demeyin.

Gemlik’te yapılmış bir katlı 
otopark var ama ne pazara 
gelen kişi, nede çay 
bahçesinde oturup çayını 
yudumlamak isteyen kişi 
aracını buraya bırakmıyor.

Cumartesi ve pazar günleri 
burayı görmenizi isterim.

Bu tür yazılar benim 
istemediğim bir yazı şekli, 
zira ben sadece spor 
yazarlığı yapmayı seviyorum.

Bundan iki veya üç ay 
önce gene burası için aynı 
düzeyde biryazı yazmıştım. 
Hatta bu yerin ücretli otopark 
olarak kullanılsın, geliri ise 
Gemlikspor’a verilmesin diye 
yazmıştım.

Maalasef bir düzenleme 
dahi yapılmadı. Sayın 
Mülkiye amirim lütfen yaya 
olarak cumartesi veya pazar 
günü burayı görmenizi ister
im.

Saygılarımla...

GRUP AİLE 

ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ .'(0.224)513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

ABONE 

OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

BakBi’Cafe'de
Hamburger’i 

deneyin
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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Diyetlik tatlı dondurma
Diyet yapmanın en 
zor yanlarından 
biri tatlıdan 
vazgeçmek.
Ağzınızı kaplayan 
o nefis tatları unut
up, meyvayla yet
inmeye çalışmak 
gerçekten zor. 
Oysa dondurma 
sizi bu sıkıntıdan 
kurtarabilir. Üstelik 
bunu diyetisyenler 
söylüyor!
Yaz aylarının 
vazgeçilmez tat
larından biride ren

garenk dondur
malar! Fakat 
yemeden önce 
genellikle; acaba 
kilo alır mıyım? 
Diyetimi bozar mı? 
İçeriğindeki katkı 
maddeleri sağlığa 
zararlı mı? gibi 
birçok soru akılları 
karıştırır. Memorial 
Hastanesi 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Seçil 
Kenar dondurma 
yemeden önce 
kafanızı karıştıran 

bu soruların 
yanıtını verdi: 
Dondurmanın 
yapımında süt 
ve süt ürün
lerinin yanı 
sıra şeker, 
glikoz şurubu 
gibi tatlılık 
verici maddel
er, bitkisel yağ 
ve/veya süt 
yağı, çeşidine 
göre çikolata, 
kakao, meyve, 
fındık/fıstık, 
karamel gibi 
besinler, 
sahlep, kıvam

verici, doğal ve 
doğala özdeş aro
malar bulunmak
tadır. Yüksek mik
tarda süt içer
mesinden dolayı 
besin değerleri 
açısından 
zengindir. 
Dondurmada pro
tein, karbonhidrat 
ve yağın yanı sıra 
A, B, C, D ve E 
grubu vitaminlerle 
birlikte kalsiyum, 
fosfor, mag
nezyum, sodyum, 
potasyum, demir 
ve çinko gibi min
eraller de bulunuy
or. Kilonuzu etk
ilemesi, günlük 

tüketilen kalori 
miktarı ve har
canan enerji mik
tarı ile ilişkilidir. 
Dondurmanın 
kalori değeri diğer 
baklava, pasta gibi 
hamurlu tatlılara 
oranla çok daha 
düşüktür. Eğer 
sağlıklı ve dengeli 
besleniyorsanız ve 
egzersizinizi yapıy
orsanız dondurma 
tükenmenizde 
hiçbir sorun yok
tur."
"Sağlıklı ve den
geli bir beslenme 
programında haf
tada 1-2 kez don
durma tüketimi 

önerilebilir. Önemli 
olan besinlerin 
tüketim sıklığı ve 
miktarının ayarla
narak beslenme 
programına kon
masıdır" diyen 
Dyt. Kenar, özellik
le çocuklarda fazla 
olan kalsiyum 
ihtiyacının 
karşılanmasında 
ve enerji açığı olan 
çocuklarda don
durma tüketimini 
önerdiklerini belirt
ti.
Dondurma 
seçimine dikkat! 
Dondurma seçi
minde ve tüketi
minde dikkat 
edilmesi gereken 
noktaları Dyt. Seçil 
Kenar şöyle anlat
tı: "Süt mikroorga

® J S l] j\I S jxJ
Sâ^'iT'JLLJJI.rS (J2>~iT32>

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

0.535. 378 18 00

nizmaların kısa 
sürede üreyebile
ceği ve bireyde 
ciddi sağlık prob
lemlerine sebep 
olabilecek bir 
besin öğesi 
olmasından dolayı 
dondurmanın mut
laka pastörize süt
ten yapılmış 
olması gerekiyor. 
Üretim esnasında 
gıda maddeleri 
tüzüğüne uygun 
olan katkı ve renk 
vericilerin kullanıl
ması, uygun 
paketleme ve 
etiketlemenin 
yapılmış olması, 
üretim sonrası 
dağıtımının soğuk 
zincire uygun 
yapılması büyük 
önem taşıyor."

HAÇIN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

-Anne pencereyi aç iyice!
Fatama hanım üç camın üçünü de 

açtı. Kafeslerin arasındaki ılık, gül 
kokulu temiz hava doldu odaya.

- Kumandanın dadiği gerçek mi ola, 
İsmail?

- Bırakbunları şimdi? Şu bacağımın 
sargısını değiştir!

“Ağabeyime de hele! Anam kim ola 
kii koskoca Gaytancızade Mürsel 
efendiyin aklını çele. Nerden baksan bir 
eksik etek...’’

Sırtüstü yattı İsmail. Ak tülbent şiş 
bacağın üstüne dolanıyor, gözü ayağın
da ama akı al, yeşil, mor görüyor.... Mor 
krep, uçları oyalı... Toz pembe ipek 
entari... Sarı bukleler alnının üstünde, 
bilek kalınlığında örgüler göğsünde... 
Boynunda ışşıltılar..Gözlerinde 
ışıltılar... İsmail’in ayakları toprakları 
tepeliyor, bir eli yanındakinin omzun- 
dra, öteki elini kendi beline dayamış, 
elinde mor yazma... Sonra düdük ses
leri... Başını bir kez daha kaldırıyor 
pencenreye İsmail. Aram çavuşu gören 
çocuklar çığlık çığlığa kaçışıyorlar.

Jardarmalar dalıyorlar düğünün içine...
Mürsel efendi hiç gelmedi İsmail’in 

yanına. Öğlen oldu, ikinhdi oldu... 
Odasında oturuyor. Namaza gitti geldi... 
Çocuklar sokağa oynamağa gittiler. 
Koca evde ses yok. Aşağıda Mihrangil 
ayaklarının uçlarına basarak yürüyor
lar...

Hergün ikindiyi kıldıktan sonra yarım 
saat kadar uzanıyor Mürsel efendi. 
Başının altına ince bir yastık, üstüne 
bir örtü. Soyunur, gecelik entarisini 
giyinir her gün, bugün giymedi. 
İşlemeli köşe yastığını çekti başının 
alytına, elleri ensesinde, gözleri karşı 
duvardaki nakışlı duvar halısının ala
casında... Arada cama, kapalı 
kafeeslerden yana bakıyor... Fatma 
hanım lamba şişesini temizliyor, alt 
avuna bastırıp hohluyor şişeye. 
Buğlanıyor şişenin içi....Bir bezi ince
bir sopaya doladı. Bir deliğinden 
sokup, öteki deliğinden çıkarıyor 
sopayışişesinin. Yeniden hohluyor. 
Pembe çiçekli basma şalvarın üstüne 
yine çiçekli kahverenginden bir üst 
giymiş; etek ucunun bir yanı eteğine 
sokulu. Ak namaz örtüsünün uçları 
boncuk oyalı.

- Başımıza bir iş getirecek bu oğlan! 
diyor Mürsel efendi.

- Gece beri inledi... Sırtı neyi tüm 

yarılmış... Kan çökmüş yarıklara!
-Niye burnunu sokar böyle işlere? 

Hükümetler ne isterlerse onu yaparlar. 
Senin, benim neyimize? Sümüğünü 
çekemeyenin neyine?

- Münsel efendi...
- Neyine senin? Çor, çocuk oyuncağı 

mı fişek, tabanca, tüfek? Yaşı neyimiş, 
başı neyimiş daha?

- Mersel efendi!..
- Ne? Ne diyeceksin?
- Ben bu işin ucundan korkuyorum... 

Benim diyeceğim...
- Göç.. Senin diyeceğim bu...
- Başatan beri söyledim... Yine de 

söylüyorum... Cemal efendinin kızına 
bak... Bir eksik etek... Aldı çocuklarıyı, 
çekti, gitti Feke’ye...

- Biz göçemeyik!..
- Neden? Neden göçemezmişik? 

Senin gören gözün görmez olmuş 
Mürsel efendi, işleyen kafan işlemez 
olmuş... Görmüyon mu ola? Anlamıyon 
mu ola?

- Bir sey yok!.. Olacağı da yok bir 
şeyin!

- Var çok şey va!... Hem de çok şeyin 
olacağı var! Oğluyu düğün evinden 
alsınlar, karakollarda sopa atsınlar bir

v gün, bir gece... Sen hala inatlaş...
* Hala bir şey yok de!... Dana ne 
olsundu? Devamı Yarın..
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Güne^ &özI_üclü_ deyi^ geçmeyin
Güneş gözlükleri 
özellikle yaz sezonun
da pek çok kişi için 
hem bir karizma 
aksesuarı, hem bir 
süs eşyası, hem de 
güneş ışığının 
gözümüzde yol aça
cağı hasarlar karşı bir 
kalkandır. Ama yanlış 
kalkan kullanmak 
güneş ışığından daha 
da tehlikeli ve kör 
edici.
Op. Dr. Kemal 
Yıldırım, yaz aylarında 
gözlük kullanmayı 
sevenleri ve gözlük 
kullanmaya mecbur 
olanları uyardı.
“Gözlüklerin belirli bir 
standardrve kalite 
belgesi olması 
gerekir. Ayrıca polar- 
ize camlar da zararlı 
ışınları süzerek gözü 
zararlı ışıktan korur” 
diyen, Yıldırım'a göre; 
uzun süre güneşte 
kalma gözde bazı 
dokularda hasara yol 
açar. Güneş ışığına 
doğrudan bakmanın 
görme tabakasına 
ciddi boyutlarda zarar

verir
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 
AKSESUAR DEĞİL 
SAĞLIK İÇİN 
GEREKLİ
Dr, Yıldırım, “Güneş 
gözlüğü aksesuar 
olmaktan çok, göz 
sağlığı için gerekli bir 
araç olarak kabul 
edilmeli ve sağlık 
malzemesi olarak kul
lanılmalıdır. Güneş 
gözlüğü, sadece gözü 
fazla ışıktan korumak 
için değil, zararlı 
ultraviyole ışınlarını 
önlemek için de kul
lanılmalıdır" uyarısın
da bulunarak, 
tavsiyelerini şöyle 

sıraladı: "Ultraviyole 
ışınlarına karşı koru
ma filtresi olmayan 
güneş gözlükleri, 
özellikle yaz aylarında 
gözler için büyük 
tehlike oluşturmak
tadır. İşportadan alı
nan güneş gözlükleri, 
gözlere yarardan çok 
zarar verir.
Gözlüklerin belirli bir 
standardı ve kalite 
belgesi olması 
gerekir. Her güneş 
gözlüğü, ultraviyole 
ışını tutmaz" 
Gözlük seçerken 
nelere dikkat edilmeli: 
• Gözlüğün modelin
den çok işlevi ön 
planda olmalı, ultra
viyole korumalı 
bir güneş gözlüğü 
kullanılmalıdır.
• Gözlük camlarının 
ne kadar koyu renk 
olduğu değil, ultraviy
ole ışınlara 
karşı koruyucu özel
liği olup olmadığı 
önemlidir. Ultraviyole 

filtresiyle camın 
renginin bir ilişkisi 
bulunmuyor, ultraviy
ole ışınlara karşı yük
sek oranda koruma 
sağlayan şeffaf cam
lar bile mevcut.
• Yüzü küçük ve 
yuvarlak olanların çok 
büyük ya da çok 
küçük gözlükler ter
cih etmemeleri 
gerekir. Bu tip yüzlere 
en çok yakışacak 
model, dikdörtgen 
çerçeveli gözlüklerdir. 
• Yüzü uzun ve sivri 
olanlara, çok yuvarlak 
ya da kare veya dik- 
törtgen 
gibi keskin çizgili 
gözlükler yakışmaya
caktır. Üst çerçevesi 
düz, alt çerçevesi 
oval ya da köşelere 
doğru sivrileşen oval 
kesim çerçeveler 
uygun olabilir.
• Yüzü yuvarlak ve 
geniş olanların kesin
likle küçük çerçeveli 
gözlük 
kullanmaması gerekir. 
Bu tip yüzlere en çok 
giden modeller 
çerçevesiz büyük 
camlı gözlükler ya da 
kemik çerçeveli oval 
gözlüklerdir. 
Güneş ışınlarının 
gözlerde katarakt 
oluşumu gibi bir çok 
zararlı etkisi var, 
güneşli günlerde 
cildimize olduğu 

kadar gözlerimize de 
özen göstermemiz 
gerekiyor. Özellikle 
hassas yapıda olan 
gözler için gözlük kul
lanmak zorunlu bir 
şey. Güneş gözlük
lerinin fiyatları da 
geniş bir yelpazeye 
dağılıyor. Çok ucuza 
gözlük bulunabileceği 
gibi mücevher fiyatı
na gözlükler de satıl
makta. Gözlüğün 
kalitesini fiyatı belir
lemiyor, önemli olan 
camlarının UV filtreli 
olup olmadığı, bunun 
için pahalı bir gözlük 
almak gerekmiyor 
ama sokak tez
gahlarında satılan 
gözlüklerin hemen 
hiçbirinde bu özellik 
bulunmuyor... En iyisi 
orta yolu bulmak gali
ba...
Dr. Yıldırım, Avrasya 
Hospital'de göz rahat
sızlıklarında ileri 
teknoloji ürünü ciha
zlar kullanılmakta 
olduğunu hatırlatarak, 
modern tıpta teknolo
jik üstünlüğün önemli 
olduğunu savundu. 
Yıldırım, modern göz 
tedavisi cihazları 
konusunda şu açıkla
malarda bulundu: 
Argon ve Kripton 
Lazerler daha çok 
şeker hastalarının 
retinasında oluşan 
yeni damar oluşum

ları ve kanamaları yok 
etmek için kullanılır. 
YAG Lazer ise 
katarakt ameliyatı 
sonrasında bir kalıntı 
mevcutsa bunu yok 
etmek için kullanılır: 
bu nedenle halk 
arasında yanlışlıkla 
Lazer ile katarakt 
ameliyatı olarak nite
lendirilmektedir. 
Argon ve YAG 
Lazerler aynı zaman
da bazı glokom ( Göz 
tansiyonu = Karasu) 
tiplerinde tedavi 
amacıyla ayrı ayrı 
veya beraberce kul
lanılmaktadırlar. 
Görme alanı cihazı 
Glokom hiçbir belirti 
vermeyen sinsi bir 
hastalıktır ve ancak 
düzenli göz muayene
si esnasında yapılan 
ölçümler ile tespit 
edilebilir. Zamanında 
teşhis edilip kontrol 
altına alınmadığı 
durumlarda körlüğe 
kadar varabilen 
görme kayıplarına yol 
açar. Hastalığın erken 
teşhisinde dünyanın 
en gelişmiş bilgisayar 
kontrollü cihazları 
Görme Alanı-NFA- 
TopSS kullanılmak
tadır. Cerrahi müda
halenin gerekli 
olduğu durumlarda 
ise hastanemizde 
glokom cerrahisi 
yapılmaktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
ilçe Tanm Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
An^tur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

i

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

3 HAZİRAN CUMA 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı
GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■!

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2147 
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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iursa’nınNilüferilçesindeMolançocukbubamıyor
Bursa’nın merkez 
Nilüfer İlçesi’nde, 5 
gün önce ormanlık 
alanda kaybolan 6 
yaşındaki Tayyip 
Gökbel’i arama 
çalışmalarından bir 
sonuç alınamazken, 
aile, Başbakan 
Erdoğan’dan yardım 
bekliyor.
Ailesi ve yakınlarıy
la geçen hafta pazar 
günü gittiği Geçit 
Mahallesi’ndeki 
Balat Ormanları’nda 
kaybolan 6 yaşında
ki Tayyip Gökbel’in 
annesi Rabia 
Gökbel, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, oğluyla 
ilgili bugüne kadar 
birçok ihbar aldık
larını, ama hepsinin 
boş çıktığını 
söyledi.

Eşi İsa Gökbel’in, 
çok sevdiği için 
oğluna Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın adını 
verdiğini anlatan 
acılı anne, şöyle 
konuştu: 
"Çocuğumuzun 
bulunmasını istiy
oruz. Allah rızası 
için yavrumu gören
ler bana bir haber 
versin. 5 gün oldu 
ama hala ses yok. 
Kaybolduğu günden 
beri sürekli televizy
onun başındayım ve 
haberleri dinliyo
rum. Çocuğu kay
bolan bir anne 
olarak içim yanıyor. 
Tüm bekleyişimize 
rağmen bir türlü 
hayırlı haber 
gelmiyor. Sayın 
başbakanımızın

Bursa’ya geleceği
ni duydum. Onun 
da bir yardımı 
olursa çok mem
nun olurum. 
Başbakanımız 
evlat sevgisinin ne 
olduğunu iyi bilir. 
Böyle eli kolu 
bağlı durmak beni 
çok üzüyor. Sayın 
başbakanımızdan 
bu konuya el 
atmasını istiyoruz." 
Tayyip’in dayısı 
Hamdi Yapıer ise 
küçük çocuğun 
kaçırıldığına artık 
kesinlikle inandık
larını belirterek, 
"Tam 5 gün oldu 
ama, tek bir doğru 
ihbar çıkmadı. Biz 
kaçırıldığını 
düşünüyoruz.
Buradan kaçıranlara 
sesleniyorum, sizin

de çocuğunuz yok 
mu, siz de hiç vic
dan, insanlık yok 
mu" diye konuştu. 
Bu arada, 
Ankara’dan 
Bursa’ya gelen 
5 kişilik "Orman 
Arama Kurtarma 
Timi (ORKUT)" 
Balat Ormanları ve 
Bursa Çevre Yolu 
bölgesinde yürüt
tükleri arama çalış
malarından bir 
sonuç alınamaması 
üzerine kentten 
ayrıldı.

Uludağ, satrançta 
Türkiye şampiyonu
Türkiye şampiyonu 
İzmir'de yapılan 
"Üniversitelerarası
Satranç Türkiye 
Birinciliği"ne 
katılan Uludağ 
Üniversitesi erkek 
takımı Türkiye 
şampiyonu, bayan 
takımı da İkincisi 
oldu.
İzmir Yaşar Üniver- 
sitesi'nde 27-31 
Mayıs tarihleri 
arasında düzenle
nen şampiyonada, 
bireysel erkeklerde 
Uludağ Üniversitesi 
Teknik Bilimler 
Yüksekokulu 
öğrencisi Ervin - 
Özkan 6 puanla bir
inci, Fen-Edebiyat

Fakültesi Kimya 
bölümü öğrencisi 
Dinçer Selen de 5.5 
puanla ikinci oldu. 
Bayanlar takımın
dan İİBF 
Uluslararası İlişkil
er Bölümü öğren
cisi Betül Çalık da, 
bayanlar bireysel 
sıralamada 5.5 
puanla ikinciliği 
elde etti. Antrenör 
Dr. Ramiz 
Arabacı'nın 
çalıştırdığı Uludağ 
Üniversitesi takımı, 
yarışmalara Dinçer 
Selen, İsmail 
Çalışkan, Ervin 
Özkan, Betül Çalık 
ve Belgin Yücel'le 
katılmıştı.

TOPLU 
TÜKETİM

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 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 Açtık....
Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00
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MEB "Öğretmenlik bursu" veriyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) üniversiteye girişte, öğretmenlik programlarını ilk beş 
tercihi içinde göstererek kayıt yaptıran öğrencilere burs verecek. Haberi sayfa 7’de

4 Haziran 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Hisarcıklıoğlu: “Ekonomide 
tarihi bir dönem yaşanıyor”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ekonomide tarihi bir dönemin 
yaşandığına ve bir zamanlar 70 
sente muhtaç olan Türkiye'nin, 
bugün 70 milyar dolarlık ihracat 
yaptığını söyledi. Haberi sayfa 5’de

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik ve çevresinde değişik piknik alanları kurumak için araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bir öneri
Önceki gün oğlum Barış’ın gittiği Elma 

Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 
Bursa As Merkez de buz pateni gösterisi 
vardı.

Minik öğrenciler, donmuş suyun 
üzerinde küçücük bedenleriyle hünerleri
ni gösterdiler.

Bu gösterileri izlerken, şimdiki çocuk
ların ne kadar şanslı olduğunu 
düşündüm...

Sonra çevremi gözlemledim.
As Merkez, modern iş yerlerinin bulun

duğu görkemli bir yapı..
Bir tüketicinin kapısından içeriye 

girmesinden sonra, her türlü ihtiyacını 
giderebileceği ne isterseniz var.

Alışveriş, eğlence, yemek, dinlenmek, 
spor yapabiliyorsunuz As Merkez’de...

Gemlik Belediyesince yaptırılması 
düşünülen iş merkezinde de bu tüm bu 
aktivitelerin bulunmasını diliyoruz.

Elma Şekeri’nin minikleri gibi, her yıl bir 
çok okuldan As Merkez’in buz pateninde 
kaymayı öğrenen minikler, daha sonra bu 
sporu devam ettiremedikleri için 
başladıkları bu sporu unutuyorlar..

Belediye Başkanımız Mehmet Turgut, 
Gemlik’e yapılacak Modern Çarşı içine 
minik bir buz paneti koydurursa, bence 
Gemlik’te binlerce patenci genç yetişir..

Haydariye Köyü Dedelik 
Mevkii’nin piknik alanına 
dönüştürülmesinin ardından 
Gemlik ve çevresinde vatan
daşların hafta sonunu değer
lendirmeleri amacıyla yeni 
piknik alanları oluşturulacağını 
açıklayan AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, Orman 
Bölge Müdürlüğü’nün konuya 
destek verdiğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Cumhurbaşkanı, 
Erdoğan’ı uyarmış
Cumhurbaşkanı Sezer’in, 
vekaleten atamaların sakıncaları 
ve uygulamalara son verilmesi 
konusunda Başbakan Erdoğan’a 
mart ayında bir yazı göndererek 
uyardığı ortaya çıktı. Sayfa 8’de

Memurların dört gözle beklediği kamu çahşanlannın 
sendikal ve sosyal haklarında iyileştirmelerini öngö 
ren 13 maddeden oluşan genelge yayınlandı. 7’de

İlaç fiyatlarına 
indirim geliyor
Sağlık Bakanlığı, yerli hammadde 
kullanılan ilaçların fiyatlarında 
hazırlanan tebliğ gereği 15 
Haziran’dan itibaren yüzde 10 
indirim yapacak. Haberi sayfa 7’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Memleketi kurtarmak bana mı kaldı?

Ben mi kurtaracağım memleketi...
Ya da sen mi kurtaracaksın?
Bireysel düşünüşün çok somut bir göstergesi...
Duyarsızlık yaşam biçimi olmuş.
Tepkisizlik bir ur gibi her yanımızı sarmış.
Hangimiz birisi yola tükürdüğünde, yere bir şeyler 

attığında, köpeğinin pisliğini almadığında, parkta 
yediği çekirdeğin çöpünü oracıkta bıraktığında 
uyarıyoruz?

Hangimiz ben mi dünyayı kurtaracağım 
düşüncesinden kurtulup hareketlerine biraz daha 
özen gösteriyor?

Kaçımız suçu hep başkalarına atmaktan vazgeçip 
kendisinde arıyor?

Yeşili beklemeden, dakikalarca kornaya hiç mi 
basmıyoruz;

Havasını, suyunu kirlettiğimiz kentimizde bir de 
ses kirliliği yaratıyoruz.

Kaç kişi işinde, trafikte yaşadığı stresi orada 
bırakıp yolda yürürken, arkadaş ortamında 
eğlenirken sadece kendisi gibi olabiliyor?7

Ya da “ben” diye düşünmekten vazgeçip “biz” 
diyebiliyor?

Bizi yönetenleri bir kenara bırakırsak, bu kent için 
bu ülke için yapabileceklerimiz o

kadar kolay ki...
Herkes elini vicdanına koyup bir düşünse, sadece 

kendi yanlışlarını düzeltse...
Günlük yaşamda karşılaştıklarımıza ve kendi 

duruşumuza bir göz atalım;
Yurttaş olarak neredeyiz? Nerede olmalıyız?
Yani, toplu yaşamın kurallarını ne kadar biliyoruz?
Ve ne kadar uyguluyoruz?
Tepesine mavi lamba asan arabalar, güvenlik 

şeridinden gittiğinde sesimizi çıkarıyor muyuz?
Kırmızı ışıkta geçmek isteyene ya da kısa yol diye 

ters istikametten gidene tepki veriyor muyuz?
Çöpünü arabanın camından dışarı atan vatandaş, 

çevreyi kirlettiğinde; yayalar, geçit yerine kendilerini 
yollara attıklarında, insanlar kaldırımlarda yürümedik
lerinde, uyarıyor muyuz?

Pazar günü sabahın köründe evde ya da sokaklar
da gürültü üreterek inşaatlar yapıldığında rahatsız 
olduğumuz halde;

“Memleketi ben mi kurtaracağım, ben mi düzelte
ceğim?” demiyor muyuz?

Oysa yaşamı düzenleyen en önemli kıstaslardan 
birisi, hukukun üstünlüğü değil mi?

Hukukun üstünlüğü ne demek?
“Mühür kimde ise, Süleyman O olmayacak” 

demek.
Ya da artık kimsenin karşınıza geçip de, “Sen 

benim kim olduğumu biliyor musun?” diye böbürlen
memesi demek.

Veya görevini yerine getiren devlet memuruna ; 
tekerleğe çomak soktuğunda haritadan yer beğen 
denilememesi demek..

Duyarlı vatandaşa, “Memleketi ben mi kurtara
cağım, sen mi düzelteceksin?” dememek.

Birlikte yaşamanın kuralları ve değerleri vardır ve 
bu kuralları yöneticiler koyar ancak yurttaşlar uygu
lar.

O halde yurttaş “bana ne “demeyecek.
Bu memleketi sen kurtarmazsan, ben düzelt

mezsem kim düzlüğe çıkaracak?

Pazartesi günü toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclisi Haziran 
ayı olağan 
toplantısını 
Pazartesi günü 
yapacak. 
Gündeminde

iki maddeyle 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi, 
ilk olarak 
2005/M-94 sayılı 
yetki devri ile 
ilgili kararı

yeniden 
görüşecek. 
Meclisin günde
mindeki ikinci 
madde de ise 
imarla ilgili 
konular yer alıyor.

DEVREN SATILIK LOKANTA

Balıkpazarında Kordon’da çalışır vaziyette
KOZA LOKANTASI 
DEVREN SATILIK

GSM: (0.532) 597 78 43
GSM: ( 0.535) 739 03 07

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
GEMLİK

■MI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MH

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Olup Patana 

Tatil Köyü’nde
19 Haziran - 4 Temmuz arası

KİRALIK DEVRE MÜLK
Diş Hekimi Özcan Vural

Ev Tel: 513 18 99 • GSM: 0.536 817 21 05 J
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AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik ve çevresinde değişik piknik alanları yaratmak için araştırmaların sürdüğünü söyledi.

îaıi piknik alanları yaratacağız’
Haydariye Köyü Dedelik mevkiinin piknik alanına dönüştürülmesinin ardın
dan Gemlik ve çevresinde vatandaşların hafta sonunu değerlendirmeleri 
amacıyla yeni piknik alanları oluşturulacağını belirten AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Orman Bölge Müdürlüğü’nün konuya destek verdiğini söyledi
Seyfettin Şekersöz

Haydariye 
Köyü’nün 
meşhur 
Dedelik 
mevkiinin 
piknik alanına 
dönüştürülme 
çalışmalarının 
sürdürüldüğünü 
söyleyen 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, yeni 
piknik alanları 
yaratacaklarını 
söyledi.
Geçtiğimiz 
günlerde 
Haydariye 
Köyü girişinde 
bulunan ve 
özellikle 
izcilerin 
vazgeçilmez 
kamp yeri olan 
Dedelik'in 
yolu 
genişletilmiş 
ve oyun alanı 
açılmıştı. 
Dedelik 
mevkiinde şimdi 
de tuvaletlerin 
insanların 
yerleşiminden 
uzağa taşınması 
için çalışma 
yapılacağını 
duyuran 
Şahin, 
"Gemlik'e 

önümüzdeki 
yıllarda 
açacağımız 
piknik alanlarıyla 
halkımızın 
hafta sonunu 
iyi değer
lendirmelerini 
sağlayacağız" 
dedi.
Şahin, Dedelik 
piknik alanına 
ağaçtan masa 
ve oturma 
yerlerinin de 
yapılacağını 
müjdeledi.
SIRADA 
YENİKÖY 
VAR 
Gemlik 
çevresinde 
değişik piknik 
alanlarının 
yaratılması için 
araştırmaların 
devam ettiğini 
söyleyen 
Şahin, Yeniköy 
girişindeki 
çamlık alanın 
ise kalabalık 
topluluklar 
için ideal 
piknik alanı 
olabileceğini 
söyledi. 
Kumla'da 
yapılan toplan
tıya katılan 
Orman Bölge 
Müdürü Ali 
Girgin ile

birlikte konuyu 
görüştüklerini 
söyleyen 
Enver Şahin, 
"Bu gibi 
piknik 
alanlarına 
vatan
daşlarımızın 
ihtiyaçları var. 
Orman Bölge 
Müdürümüz 
bize bu konuda 
destek veriyor 
ve oturma 
grupları için 
yardım edeceğini 
söyledi." 
dedi.
Yaratılacak 
piknik alanlarıyla

Gemlik'in daha alanlarını Buraların
da ön plana 
çıkacağını 
belirten 
Şahin, 
"Bu piknik

muhtarlarımızla 
birlikte 
görüşerek 
yapmayı 
planlıyoruz.

kontrolünü de 
muhtarlarımıza 
vereceğiz" 
şeklinde 
konuştu.
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‘Külkedisi’ sahnelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Ahmet 
Vefik Paşa 
Devlet Tiyatrosu 
sanatçılarından 
Özer Tunca'nın 
yazdığı 
Külkedisi isimli 
oyun Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
tarafından 
oynandı.

Kültür 
Merkezinde 
oynanan 
komedi 
türündeki 
oyunu Türkçe 
öğretmen
lerinden 
Halim Ergüden 
ile Cennet 
Sezgin 
sahneye koydu. 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu Tiyatro 

Bölümü öğrenci
lerinin başarılı 
çalışmalarıyla 
oynanan komedi 
türündeki oyun 
geleceğin 
tiyatrocularına 
ışık tuttu.
Birçok tiyatro 
oyunu yazarak 
başarılara imza 
atan Devlet 
Sanatçısı Özer 
Tunca'nın yıllar 
önce yazdığı 
Külkedisi 
oyununda, 
oyuncuların 
sete gelmeyerek 
oyunu boykot 
etmeleri üzerine 
set çalışan
larının araların
da verdikleri 
ani kararla 
oyunu kendi
lerinin oyna
maları konu 
ediliyor.

‘Fotoğraflarla Ermeni Meza imi’ konu u sergi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yazar A.Eşref 
Uzundere'nin 
uzun yıllardan 
beri topladığı, 
zaman zaman

kendi objektifin 
den görüntülediği 
"Fotoğraflarla 
Ermeni Mezalimi" 
konulu fotoğraf 
sergisi açıldı. 
Türk Eğitim Sen

Gemlik 
Temsilciliği'nin 
girişimleriyle 
Gemlik'te 
açtığı sergide 
Yazar 
Eşrefdere, 
aynı zamanda 
açıklamalarda da 
bulunuyor. 
Sergide Ermeni 
çetelerin 
fotoğrafları ile 
yaptıkları 
katliamları 
belgeleyen 
fotoğrafların 
yer aldığı ibretlik 
sergi gözler 
önüne seriliyor. 
Belediye Sergi 
salonunda üç gün

boyunca saat 
10.00-1800 
arası açık 
kalacak olan 
"Fotoğraflarla

Ermeni 
Mezalimi" 
sergisini açan 
Yazar A.
Eşref

Uzundere, tüm 
halkımızın bu 
sergiyi görmesi 
gerektiğini ifade 
etti.
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(BTSO) ile Uludağ tynivers itesi İktisat Topluluğu Ulusal Girişimcilik Kongresi’nin 3.sünü düzenledi.

Hisarcıklıoğlu:”Ekonomide tarihi bir dönem yaşanıyor”
TÜfIzIoa AJolnr tın TADDI.._ __ _______ _____ I- r->___ ■______■________ ; " *

V

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat 
Hisarcıkhoğlu, 
ekonomide tarihi 
bir dönemin 
yaşandığına ve bir 
zamanlar 70 sente 
muhtaç olan 
Türkiye'nin, bugün 
70 milyar dolarlık 
ihracat yaptığına 
dikkat çekerek, bu 
başarının arkasın
da iyi yönetimle 
Türk insanındaki 
girişimci ruhunun 
yattığını söyledi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) ile Uludağ 
Üniversitesi İktisat 
Topluluğu'nun bu 
yıl 3.'sünü düzen
lediği Ulusal 
Girişimcilik 
Kongresi, "girişim 

ve gelecek yöneti
mi" ana temasıyla 
BTSO'da başladı.

TOBB'un yönetim
kurulu olması 
sebebiyle kongr
eye katılamayan 
Hisarcıkhoğlu, 
gönderdiği 
bildirisinde, Türk 
ekonomisinin 
kalkınmasını 
engelleyen 
enflasyonun 
piyasa 
ekonomisinden 
değil, kötü yöne
timlerden kay
naklandığını kay
detti. 2001 kriziyle 
hatalarını anlayan 
Türkiye'nin, artık 
reformlarla kalkın
ma yolunda önemli 
mesafeler aldığını 
ifade eden 
Hisarcıkhoğlu, 
ekonomide tarihi 
bir dönem 
yaşadığının altını 
çizerek, 
"Enflasyonda 30 
yıllık yüksek 
rakamlar artık

sona erdi. Bu
enflasyonun 
piyasa 
ekonomisinin 
değil, kötü yöne
timlerin sonucu 
olduğunu gösteriy
or. Bu rekabet 
gücü olmayan, 
kapalı ekonomi 
kuruluşlarının, 
zararlı KİT'lerin 
sonucu olduğunu 
gördük. 2001 
kriziyle hata
larımızı fark ettik 
ve o günden beri 
piyasa ekonomi
sine, gereği gibi 
uyum sağlamak 
için reformlar 
yapıyoruz. Bu

Bunların hepsi,
devrim niteliğinde 
gelişmeler.
Türkiye, geri 
kalmış bir toplum 
olmaktan çıkmak
tadır. Bunu da 
dünya pazarlarında 
rekabet eden kalit
ede sanayi ürün
leri üreten, 'gir
işimci orta sınıf 
yani sizler başarıy
orsunuz. Girişimci 
orta sınıf, modern
leşmenin en önem
li göstergesidir. Bu 
kavramın arkasın
da şehirleşme ve 
eğitim, piyasa 
ekonomisi ve dışa 
açılma var" dedi.

sayede hçm üretim Türkiye'de
hem de ihracatımız 
artıyor.
Enflasyonsuz Yeni 
Türk Lirası hem 
içeride, hem de 
dışarıda, daha 
saygın bir para bir
imine dönüşüyor.

demokrasi bil
incinin de yük
seldiğini vurgu
layan 
Hisarcıkhoğlu, 
artık yılgın ve 
suskun bir 3. 
dünya toplumu

olmadığımızı ifade 
ederek, "Doğu 
bloğu bilimsizlik
ten, eğitimsizlikten 
ve kaynaksızhktan 
değil, girişimci 
orta sınıf yok
luğundan batmadı 
mı? 2. Dünya 
Savaşı'nda yerle 
bir edilen Almanya 
ve Japonya, 20 yıl 
içinde iktisadi 
birer dev haline 
geldilerse, bunun 
sebebi daha 20. 
yüzyılın başında, 
son derece 
gelişmiş girişimci

orta sınıfa sahip 
olmalarıydı. Bu 
sayede yüksek bir 
eğitim, teknik bilgi 
ve altyapıya sahip
tiler. Savaştan 
dönen 
mühendisler, 
öğretmenler, işçil
er işlerine 
döndüler. Yıkımlar 
tamir edildi, silah 
üreten şirketler 
yeniden sanayi 
malları üretmeye 
ihracat yapmaya 
başladılar şeklinde 
konuştu.

ŞENEN Balık ve Av Mahemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* İp Ağ 

Fanya
* Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri
Kürek

s Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ved^ermal'jmelerilekiımetini'Jefi'

AKP zirvesi başladı
AKP Genel Merkezi 
Yerel Yönetim 
Başkanlığı tarafın
dan organize 
edilen "İlçe ve İlk 
kademe Belediye 
Başkanları 
Toplantısı" dün 
başladı.
Toplantı için 
Türkiye'nin dört bir 
tarafından Uludağ'a 
gelen ilçe ve 
ilk kademe 

belediye başkanları, 
kendilerine tahsis 
edilen otellere yer
leşerek istirahate 
çekiidiler.Belediye 
başkanları, dağ 
havası almak için 
gruplar halinde gez
erken, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
katılacağı toplan
tının yapılacağı 
Grand Yazıcı 
Otel'de üst düzey 
güvenlik önlemleri 
alındığı gözlendi. 
Otele belediye 

başkanları ve 
görevliler dışında 
hiç kimse alın
mazken, zirvedeki 
toplantıya katılacak 
20 bakanın da bu 
otelde konaklaya
cağı 
belirtildi. Kabinedeki 
üç bakan hariç, tüm 
bakanların 
Uludağ'da yapılacak 
toplantıya katılacağı 
öğrenilirken, 
bakanların bir kıs
mının bu akşam 
başbakanla birlikte, 
bir kısmının ise 
yarın sabah saat
lerinde Uludağ'a 
gelecekleri 
bildirildi.
Türkiye genelindeki 
635 ilçe ve ilk 
kademe belediye 
başkanının 
katılımıyla gerçek
leştirilecek toplantı
da, AKP Yerel 
Yönetimlerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı

Nihat Ergün ve İçiş
leri Bakanı 
Abdulkadir 
Aksu'nun açılış 
konuşmalarının 
ardından Başbakan 
Erdoğan'ın da uzun 
bir konuşma 
yapacağı belirtildi. 
Başbakanın konuş
masının ardından 
ise belediye 
başkanları 
Başbakan 
Erdoğan'a sorunları 
iletme fırsatı bula
cak. Bu toplantının 
ardından Başbakan 
Uludağ'dan ayrıla
cak, ancak zirvede
ki AKP 
buluşması bununla 
sona ermeyecek. 
Başbakanın 
toplantısının ardın
dan bakanlar, 
gruplar halinde 
belediye başkan- 
larıyla görüşerek, 
sorunlarını dinleyip 
çözüm noktasında 
kararlar alçaklar.
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rak'ta silah ve füze ekipmanları kayıp İşte Tiirk tarafının reddettiği 9 madde
BM tarafından elde 
edilen uydu görün
tülerinin, Irak'taki 
109 merkezde biy
olojik ve kimyasal 
silah ile yasaklanan 
uzun menzilli füze • 
yapımında kul
lanılan malzeme ve 
ekipmanların kay
bolduğunu göster
diği bildirildi.
BM silah denetçi
lerinin başkanı 
Demetrius Perricos 
tarafından Güvenlik 
Konseyi'ne sunulan 
raporda, ABD lider
liğinde Irak'ın 
işgalinin başladığı 
2003 yılından bu 
yana bu ülkeye 
girmelerine izin ver
ilmeyen silah 
denetçilerinin, söz 
konusu silah depo
larında neler 
olduğunu ancak 
uydu görüntüleri 
aracılığıyla 
denetleyebildikleri 
ifade edildi.
Perricos, raporun
da, kimyasal ve biy
olojik silahlar ile 
uzun menzilli füze 
yapımında kul
lanılan söz konusu 
malzeme ve ekip
manın kimler 

tarafından, nereyş 
kaçırıldığı konusun
da herhangi bir bil
giye ulaşamadık
larını belirtirken, bu 
malzemelerin Irak 
içinde bir başka 
yere taşınmış ola
bileceği gibi, hurda 
malzeme olarak 
satılmış ya da eri
tilmiş olabileceğine 
dikkat çekti. 
Kaybolan 
malzemelerin 
meşru amaçlarla 
kullanılabileceği 
gibi, iyi durumda 
olanlar üzerinde 
yapılacak onarım- 
larla bazı yasadışı 
amaçlar için de kul
lanılabileceğine 
işaret edilen rapor
da, silah ekipman
larının depolandığı 
109 sitenin mart ayı 
itibariyle yüzde 90 
oranında boş 
olduğu ifade edildi. 
Raporda, biyolojik 
silah malzemesi ve 
ekipmanlarının 
bulunduğu sitelerin 
kimyasal ve füze 
malzeme ve ekip
manlarının bulun
duğu sitelere oran
la daha az zarar 
gördüğü de belirtil

di.BM İzleme, 
Doğrulama ve 
Teftiş Komisyonu 
(UNMOVIC) olarak 
da bilinen Irak'taki 
silah denetim misy
onu, daha önce de 
söz konusu siteler
den kaçırılan 
malzeme ye ekip
manlara Ürdün ve 
Hollanda'nın 
Rotterdam limanın
da rastlandığını 
bildirmişti.Perricos, 
raporunda, 
kimyasal tepkimede 
kullanılan 98 ekip
mandan 'ünün kay
bolduğunu 
belirtildi.12 sitede 
bulunan biyolojik 
malzeme ve ekip
mandan kaybolan 
kısmın yüzde 
10'dan az olduğu 
belirtilirken, çeşitli 
ebatlardaki 405 fer
mantasyon ekip
manından sadece 
37'sinin kayıp 
olduğu kaydedildi. 
Bu ekipmanların 
ilaç ve aşı yapımın
da kullanılabildiği 
gibi, şarbon gibi 
biyolojik silah 
yapımında da kul
lanılabildiğine 
dikkat çekildi.

Kıbrıs'taki temaslarını 
dün tamamlayan BM 
Genel Sekreteri'nin

. Siyasi İşler 
Danışmanı Sir Kieran 
Prendergast, Kıbrıs'ta 
taraflar arasındaki 
uçurumun büyük ve 
üzerine köprü kurula
maz durumda 
olduğunu söyledi. 
Rum basınına göre, 
Prendergast, Rum 
yönetimi lideri Tasos 
Papadopulos ile dün 
son görüşmesinden 
sonra yaptığı açıkla
mada, "Vurgulamak 
istediğim nokta; 
barışçıl bir anlaş
maya varmanın iki 
tarafa bağlı 
olduğudur. BM 
yardım edebilir, 
kolaylaştırabilir ve 
cesaretlendirebilir. 
Doğrudan müzakere 
prosedürü başlaması 
zamanının henüz 
gelmediği sonucuna 
varan Prendergast, 
"Müzakerelerin

| yeniden başlamasına 
daha mı yakınız" 
sorusuna karşılık, 
Lef koşa, Atina ve 
Ankara'daki 
temaslarını henüz 

tamamlamadığını 
belirterek, 
"İyimser veya 
kötümser olmak
tan çok, gerçekçi 
olmaya çalışıyo
rum" diye konuş
tu.
PAPADOPULOS'UN 
TALEPLERİ 
Politis gazetesine 
göre,Papadopulos'un 
ilk görüşmeleri 
sırasında 
Prendergast'a sun
duğu ve Kıbrıs Türk 
tarafının reddettiği 9 
madde şöyle: 
1-Türk ordusunun 
adadan çekilmesi ve 
genel olarak Kıbrıs'ın 
bütün ordulardan 
arındırılması.
2-Türkiye'nin garan

törlük hakkını terk 
etmesi ve müdahale 
hakkını kaldırması. 
3-Olası bir anlaşma

da garantilerin BM 
Güvenlik Konseyi 
üyesi ülkelere 
geçmesi. Diğer bir 
deyişle garantörün 
BM Güvenlik Konseyi 
olması. 4-'İşgal' böl
gelerindeki Kıbrıs 
Rum mallarının eski 
sahiplerine, yani

Kıbrıslı Rumlara iade 
edilmesi.
5-Türkiye kökenli 
'yerleşiklerin' (KKTC 
vatandaşlarının) ve 
Kıbrıslı Türklerle evli 
olanların sayısının 
30 bin ile sınır

landırılması ve geriye 
kalanların Türkiye'ye 
geri dönmesi.
6-Devletin ortak 

yapısında yetkilerin 
bölüşülmesinin 
Kıbrıslı Rumların 
lehine değişmesi.
7-BM Genel 
Sekreteri'nin, iki taraf 
arasında anlaşmaya 
varılamayacak konu
larda hakemlik yetk
isinin olmaması.
8-Müzakerelerin, 

sona eriş tarihi 
olmaksızın ucu açık 
olması.
9-Kıbrıs müzak

ereleri ile Türkiye'nin 
AB'ye üyelik müzak
ereleri arasında bir I 
bağlantı olmaması." j

i 
ı

i i 
!I
I !i I
II

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” 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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MEB'den
“öğretmenlik bursu”

İlaç fiyatlarına indirim geliyor ı
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Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
üniversiteye gir- 

I işte, öğretmenlik 
programlarını ilk 

I beş tercihi içinde 
göstererek kayıt 
yaptıran öğren 

| çilere burs vere- 
। cek.

MEB, üniver
sitelerin öğretmen
likle ilgili bazı pro
gramlarına 2005- 
2006 akademik yılı 
için 1500 kişilik 
burs kontenjanı 
ayırdı. En fazla 
kontenjan ayrılan 
branşlar, Sınıf 
Öğretmenliği, 
İngilizce Öğret
menliği ve Türkçe 
ile Türk Dili ve 

j Edebiyatı Öğret
menliği olarak sıra- 
landı.

| Bursa başvura-

bilmek için aranan 
koşullar şöyle-.
- Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı olmak, 
- 22 yaşını 
geçmemiş olmak 
(1983 ve sonraki 
yıllarda doğmuş 
olmak), 
- Kazandığı pro
gramı, ÖSS tercih 
bildirim formunda 
ilk beş tercihi 
içinde yazarak 
kazanmış ve kesin

kaydını yaptırmış 
otmak,
- Memuriyet yap
masına engel bir 
mahkumiyeti 
bulunmamak, 
- Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi'nin her 
program için 
bildirdiği listede 
puan sırasına göre 
o programa 
ayrılan burs kon
tenjanına girmiş 
olmak.

BAYRAMOĞLUNDAN

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

a 
a 
a
E 
E I 

i

«=> BUZDOLABI 
AVİZE ÇEŞİTLERİ 

=> HER MARKA MASA
TELEFONLARI

<=> TELSİZ TELEFONLAR
=> ELEKTRİK 

SÜPÜRGELERİ 
FRİTÖZLER

TÜM ELEKTRİKLİ EV 
ALETLERİ • CİHAZLAR
TÜM ürünlerden

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

Sağlık Bakanlığı, 
yerli hammadde kul
lanılan ilaçların fiy
atlarında yüzde 10 
indirim yapacak. 
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
bakanlıkça hazır
lanan tebliğ 
gereğince
15 Haziran Çarşam
ba günü yerli

hammadde kul
lanılan ilaçlar yüzde 
10 ucuzlayacak. 
Bu arada Sağlık

Bakanı Recep 
Akdağ da indirim 
uygulamasını 
doğruladı.

1

İste iMİm tanınan haklar
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
memurların dört 
gözle beklediği, 
kamu çalışanlarının 
sendikal ve sosyal 
haklarında 
iyileştirmeleri 
öngören genelgesi 
yayınlandı. Toplam 
13 maddeden 
oluşan genelgede, 
memurların sendikal 
faaliyetlere rahatlık
la katılmasının 
sağlanması başta 
olmak üzere, çalış
ma koşullarının 
iyileştirilmesi, kadın 
memurlara tanınan 
yasal hakların uygu
lanması gibi bir çok 
konuda yeni düzen
lemeler yapılması 
hükme bağlıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Başbakan 
Erdoğan imzasıyla 
hazırlanan ve 
"Sendikal 
Gelişmeler 
Doğrultusunda 
Alınacak Önlemler" 
başlıklı genelge dün 
yayınlandı. 
Erdoğan, 
genelgede, 
demokratik ve 
sosyal hukuk 
devleti ilkesinin 
en önemli gerek
lerinden birinin 
örgütlenme özgür
lüğünün sağlanması 
olduğunu belirterek, 
"Örgütlü toplum, 
demokratik toplum 
düzenini ve katılımcı 
yönetimi gerçek
leştirmenin 
vazgeçilmez şartı

olarak değer
lendirilmektedir. 
Devletimizin de taraf 
olarak onayladığı 
uluslar arası 
sözleşme ve belgel- 
eryle Anayasa başta 
olmak üzere iç 
hukuk düzen
lemelerimizde, 
memurlar dahil tüm 
çalışanların sendikal 
örgütler kura
bilmeleri, kurulmuş 
bulunan sendikalara 
üye olabilmeleri, 
sendikalar ve üst 
kuruluşlarının 
amaçları doğrul
tusunda serbestçe 
faaliyette bulun
abilmeleri örgütlen
me özgürlüğü kap
samında güvence 
altına alınmıştır" 
dedi.
4688 sayılı Kamu 
Görevlileri 
Sendikaları 
Kanunu'nun 
2001 yılında yürür
lüğe girmesinden 
sonra 2002 ve 2003 
yıllarında hükümeti 
temsilen Kamu 
İşveren Kurulu 
üyeleri ile her bir 
hizmet kolunda 
yetkili sendikalar 
ve bunların bağlı 
bulunduğu konfed-

erasyonlar arasında 
toplu görüşmelerin 
gerçekleştirildiğini 
hatırlatan Erdoğan, 
şu ifadelere yer 
verdi:
"Kamu İşveren 
Kurulu ile yetkili 
sendikalar ve bun
ların bağlı bulun
duğu konfederasy
onlar arasında 2004 
yılı Toplu 
Görüşmeleri, 15-30 
Eylül 2004 tarihleri 
arasında yapılmış 
bulunmaktadır. 
Toplu Görüşme 
sürecinde, personel 
mevzuatına ilişkin 
uygulamada 
karşılaşılan sorun
larla ilgili olarak 
konfederasyon tem
silcilerince iletilen 
talepler hakkında 
konfederasyonlar 
ile Kamu İşveren 
Kurulunu temsilen 
eşit sayıda üyenin 
katılımı ile oluşturu
lan Komisyonca 
hazırlanan ve 
üzerinde mutabık 
kalınan hususlar 
çerçevesinde 
aşağıdaki konularda 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının azami 
dikkati göstermeleri 
gerekmektedir."
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Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ı uyarmış Kadın Sağlığı Köşesi

Cumhurbaşkanı 
Sezer’in, vekaleten 
atamaların sakın
caları ve uygula
malara son verilme
si konusunda 
Başbakan 
Erdoğan’a mart 
ayında bir yazı gön
dererek uyardığı 
ortaya çıktı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Dışişleri Danışmanı 
ve Özel Kalem 
Müdürü Büyükelçi 
Sermet Atacanlı, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in, vekaleten 
atamaların sakın
caları ve uygula
malara son verilme
si konusunda 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
mart ayında bir yazı 
gönderdiğini bildir
di. Sezer yazısında, 
"Devlet memuru 
hükümeti değil, 
devleti temsil 
etmektedir. Çünkü, 
hükümetler geçici 
devlet kalıcıdır.

Devlet politikası 
olabilecek konu ve 
alanlar hükümetten 
hükümete değişirse 
devletin sürekliliği 
sağlanamaz" dedi. 
Atacanlı, yaklaşık 7 
ay aradan sonra 
Cumhurbaşkanlığı’ 
nda basını bil
gilendirme toplan
tısı düzenledi. 
Toplantıda, kamu 
kurum ve kuru
luşlarında üst 
düzey kadrolara 
yapılacak ata
maların mevcut sis
temde 
Cumhurbaşkanının 
onayıyla kesin
leştiğini, usulün bu 
olduğunu vurgu
layan Atacanlı, 
"Son dönemlerde 
Sayın 
Cumhurbaşkanımız 
tarafından atanması 
uygun görülmeyen 
kişilerin ya da 
Sayın 
Cumhurbaşkanımızı 
n atanmasını Uygun 
görmeyeceği

varsayılan kişilerin 
vekalet müessesesi 
kullanılmak 
suretiyle bu 
görevlerde istihdam 
edilmesi olgusu 
mevcuttur. Bu olgu
nun son zamanlar
da bir süreklilik 
eğiliminde mevcut 
olduğunu görmek
teyiz. Sayıların art
makta olduğunu da 
keza" dedi.
Atacanlı, Sezer’in 
bu konunun sakın
calarına dikkat 
çeken bir yazıyı 
Başbakan’a gön
derdiğini bildirdi. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, 7 Mart 2005 
tarihli ve üç sayfalık

yazısında, kamu 
kurum ve kuru
luşlarındaki üst 
düzey yöneticilik 
görevlerinden kimi
lerinin atanmaları 
uygun görülmeyen 
kişilerce vekaleten 
yürütüldüğü, yine 
atamasının onay
lanmayacağı 
düşünülen kimi 
kişilerin de, karar
name düzenleneme- 
sine gerek görülme
den üst düzeyde 
yöneticilik görevine 
vekaleten getirildik
leri ve bu durumun 
süreklilik 
kazandığının 
gözlemlendiğini 
belirtti.

Stres düşük rizkini arttırıyor
Hamilelikte düşüklerin anneye ve 

çocuğa ait sebebleri vardır. Örneğin 
gürültü gibi, anneyi etkileyen stres duru
munda, annede stres hormonu 
dediğimiz korzitol salgıların ve pregos- 
teron dediğimiz ve hamilelik için gerekli 
olan, hamileliğin sürdürülmesini 
sağlayan hormonun üretimi baskılanır.

Progestoron seviyesinin düşmesi, 
progestona bağlı engelleme gaktör- 
lerinden birinde düşüşe neden olur. 
PIBF düşer.

Halbuki PIBK bağışıklık sinyal mon- 
eküllerinin tetiklenmesini sağlayan bir 
faktördür. Bağışıklık sinyal monekülleri 
normalde bağışıklık sisteminin plesenta 
ve fetusteki yabancı hücrelere karşı tol
eransı nı artırır.

Yani progestoron seviyesinin düşmesi 
ile PIBF azalır, PIBF azalınca çocuğa 
karşı toleransda azalarak düşüğe meğil 
artar.

O nedenle stresli anne adaylarında, 
kanda progesteron seviyesi düşükse, 
düşüğü önlemek için progestoran 
tedavisi uygulamaktayız.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI
Tel: (0.224) 5131071- 514 44 44 REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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MB: En yüksek enflasyon bizdeII Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

AtıcılıkMerkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, 
Türkiye 35 yıl 
aradan sonra tek 
haneli enflasyona 
kavuşurken, ilk defa 
otoritelerin de "koy
dukları hedefe 
ulaştıklarını" 
bildirdi.

Enflasyonun ger
ilediği ortamda 
üretici ve tüketici 
davranışlarının 
değiştiğine işaret 
eden Serdengeçti, 
'düşen fiyatla 
birlikte tüketiciler 
fiyat, üreticiler ise 
maliyet kontrolü 
yapmaya 
başladı" dedi. 
Serdengeçti, Dünya 
Gazetesi ile Van 
Valiliği'nin işbir- 
liğiyle Kültür 
Müdürlüğü 
Salonu'nda düzenle
nen "Para 
Politikaları"konulu 
konferansa katıldı. 
Serdengeçti konuş
masında, yaklaşık 
üç aydır, şubelerinin 
bulunduğu 
illere giderek, para 
politikaları konusun
da konuşmalar yap
tıklarını 
hatırlattı.
Son yıllarda enflasy
onla mücadelede 
önemli mesafeler 
ahsdığına 
işaret eden 
Serdengeçti, 2001 
krizinden sonra 68.5

düzeyinde olan 
enflasyonun son 
rakamlara göre 8.18 
düzeyinde olduğunu 
vurguladı.
Serdengeçti, 
Türkiye'nin 35 yıl
dan sonra tek haneli 
enflasyona 
kavuştuğuna dikkati 
çekerken, 
"Türkiye'de 35 yıl 
aradan sonra, ilk 
defa enflasyonun 
tek haneli rakama 
düşmesi dışında, ilk 
defa 
otoriteler de koy
dukları hedefe 
ulaşmışlardır" dedi. 
-ENFLASYONDAKİ 
GELİŞMELER 
Enflasyonda 
yaşanan gelişmelere 
değinen 
Serdengeçti şöyle 
konuştu: 
"İlk dört ayda 
(TÜFE'de) yüzde 
1.55'lik kümülatif 
oran var. Gıda 
ve giyim, tüfe'nin 
altında. Enflasyonla 
mücadelede bun
ların büyük 
yararını görmektey

Bursa II Sağlık Müdürlüğünden aldığım 
Bağkur Sağlık Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahmet AYDAN

Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım 
nufüs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Onurcan ÇAKAR

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

*305 Sİ
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■ 

ABONE
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

iz. Hizmetler sek
töründe, fiyat katılık
ları azalmasına rağ
men devam etmek
tedir. Dünyadaki 
gelişmelerin 
yardımını pek gör
müyoruz. Dünyada 
petrol, doğalgaz ve 
yakıt fiyatları yüksek 
seyrediyor. Talepte 
ise nispi artış 
devam etmekte. 
Ancak kontrollü 
artış, fiyatlar 
üzerinden yukarı 
yönlü baskıyı sınır
lamaktadır." 
-SIKI PARA VE 
MALİYE 
POLİTİKALARI 
Sıkı para ve maliye 
politikalarının da, 
enflasyonun düşme
sine etki ettiğini dile 
getiren Serdengeçti, 
kamuda uyumlu 
gelirler politikası ile 
Merkez bankasının 
şeffaf, tutarlı ve 
dürüst iletişim poli
tikasının da, 
enflasyonu düşme
sine yol açan etken
lerden olduğunu 
bildirdi.

Sporun her dalı güzeldir. 
Hele yapılan sporda rekabet 
(yarışma) varsa.

Heyecansız, yarışmasız spor, 
tatsız yanılan kavuna benzer.

Dünya üzerinde rağbet olan 
bir spor dahda atıcılıktır.

Halen yaşamını İstanbul’da 
geçiren ve Milli Atıcı sporcu
larından Gemlik’li Fatih 
Alemdar.

Defalarca milli formayı 
giymiş ve atıcılıkta birçok rekor
ları kendine mal etmiş bir 
sporcu.

Atıcılık sporu hedef, atış ve 
av silahlarıyla atış biçiminde 
olur.

Hedefe atış karabine ve 
tabanca gibi özel silahlara iç içe 
10 daireli nişan tahtaları ile 
yapılır.

Bu dairerelin çapları atış u- 
zakhğına görede değişir. Atış 
uzaklıkları havalı karabina için 
10m., küçük kalibreli karabina 
için 50m., büyük kalibreli taban
ca için 25m. ve serbest tabanca 
için 50m.’dir.

Av silahlarıyla atış; Balı, trap 
ve serbest içerir. Olimpiyatlarda 
yer alan atıcılık 100m.’den çok
tur.

Ulusu bir araya getiren, 
Uluslar Arası Atıcılık Birliği 
tarafından yönetilir.

Türkiye’de OsmanlI’lar döne
minde atıcılık faaliyeti daha çok 
askari görünümünde ve gösteri 
niteleğindeydi.

Bir spor dalı olarak atıcılıkla 
birlikte, atıcılık konusunda ilk 
faaliyet gösteren takım 
Fenerbahçe oldu.

Fenerbahhçe 1913 yılında 
başlayan atıcılık faaliyetlerini 
1925 yılında bağımsız bir kişilik 
kazandı.

Türkiye’de atıcılık sporunun 
temelini atan ve bu sporun 

BakBHCafe’de 
Hamburger’i 

deneyin
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

yaygınlaşması için uğraş veren 
kişi; Selahattin Cihanoğlu oldu.

Atıcılık Federasyonu Teknik 
Müşaviri ve Beden Terbiyesi 
İstanbul Bölge Müdürü olan 
Cihanoğlu, bu sporun gelişme
sine önemli katkıda bulunan 
Galatasaray’lı futbolcu Adnan 
Merdivenköylü, Ziya Emin 
Bülent Neşet Bey Fenerbahçe’n 
futbolculardan. Galip ve Necati 
beyler atıcılık sporlarının önde 
gelen ilk isimleridir.

Uluslar arası atış alanlarında 
Türk atıcılar ilk olarak 
Beyrut’taki Akdeniz oyunlarında 
(1939) adlarını duyurdular.

Tabanca atışı Balkan oyun
larında birçok başarı elde etttil- 
er. Türk sporcuları bu dalda ön 
plana çıktılar. 1971 İzmir 
Akdeniz oyunlarında Güneş 
Yunus madalya kazandı. 1973 
Balkan Şampiyonasında Türk 
Milli Takımı, takım karşılaş
masında ikincilik elde ettiler.

1945’de kurulan Atıcılık 
Federasyonu’nda başkanlık 
yapanlar bir hayli kalabalık.

Hiç kıymet vermediğimiz bu 
spor dalı Gemlik’te de uygulan
abilir.

Avcılar Derneği’nden meraklı 
ve istekli sporcular bir araya 
gelir. Bursa bölgesine yapılacak 
müracaatla faaliyete geçebilir.

Haydi Gemlik! Avcılar 
Derneği bir teşebbüs gös
terinde, ilçemizde su spor dalı 
canlansın.

Bursa Bölge Müdürlüğü’ne 
bir telefon edildiğinde gereken 
malumat öğrenebilirsiniz.

İçimizden biri Milli Takımda 
yarıştı bu arkadaşımızı sizler 
çok iyi tanıyorsunuz; ismi Fatih 
Alemdar.

Sizler niçin Milli Takımda 
yarışmıyorsunuz?
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Eviniz size huzur veriyor mu?
Evlerimiz, 
dünyanın kirliliğin 
den, düzensi
zliğinden, adalet
sizliğinden. sıkın
tısından

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
KAMULAŞTIRMA DUYURUSU

Yalova İli Armutlu İlçesinde bulunan ve malikleri aşağıda yazılı 
taşınmaz Armutlu Belediye Başkanlığı, tarafından 06.12.2004 tarihli 
B.09.2.İBG.0.14.00.11/7272 sayılı kararı ile kanalizasyon arıtma 
tesisi olarak kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedeli üzerinde 
taraflarca anlaşma sağlanamadığı iddia edilerek davacı Armutlu 
Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizde dava açılmıştır.

Davalıların davacı tarafından verilen dava dilekçesinin kendile 
rine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma 
kararına karşı idari yargıda iptal davası, Adli yargıda maddi hatalara 
karşı düzeltim davası açılabileceği,

Açılacak davalarda husumetin Armutlu Belediye Başkanlığı’na 
yönelteceği , 

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma değerinin hak sahibi 
adına T.C. Ziraat Bankası Armutlu Şubesi’ne yatırılacağı, 

İdari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürüt
menin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde 
kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen 
kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan 
idare adına tapuya tesciline karar verileceği,

İlgililerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savun
ma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde aşağı
daki dosya numarası ile mahkememize yazılı olarak bildirmesi 
gerektiği,

Dosya numaraları aşağıda yazılı davaların duruşmasına 
30.06.2005 günü saat: 10.05’ten itibaren Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde başlanacağı bu bildirim ile birlikte tebliğ olunur.
20.05.2005-06-20
ESAS NO İLÇESİ 
2005/203
2005/201
2005/202 

MEVKİİ 
Ova 
Ova 
Ova

Armutlu 
Armutlu 
Armutlu

bunaldığımız 
anlarda bizim için 
birer sığınak. Peki 
sığınağınız size 
huzur ve mutluluk 
verebiliyor mu?

PARSEL NO
2567
2568
2573

YÜZ, ÖL.
615.00 M2
760.00 M2
1600.00 M2

Test edin:
Tabi ki, evde 
huzur ve mutluluk 
için içinde bulu
nanların iyi anlaş
ması, güler yüzlü,

Hakim 35988
MALİKİ
Nebahat ŞEKEROĞLU 
Nebahat ŞEKEROĞLU 
Gürhan GENİŞ
B -2647

anlayışlı ve mer
hametli olması 
şart. Ama insan 
unsurunu bir yana 
atarsak mekanın 
iç düzenlemesi de 
mutluluk ve huzu
ru özleyenler için 
önemli: 
EVDE MUTLULUK 
TESTİ
* Evinize girmek 
sizi mutlu ediyor 
mu?
* Tamamen dinlen
miş olarak uyan
abiliyor musunuz? 
* Evde çıplak 
ayakla yürürken 
rahat edebiliyor 
musunuz?
* Gardırobunuz 15 
dakikada giyinm
enize izin verecek 
kadar düzenli mi?
* Mutfağınız, hazır
lıksız yaka
landığınız bir 
yemeği en azından 
makarnayla atlata
bilecek kadar 
donanımlı mı?
* Evinizdeki aydın
latma yeterince 
etkili mi? Işıkların 

bir kısmı kısılabilir 
mi?
* Yatağınız dışın
da; kendinize ait 
kitap okuya
cağınız, telefonla 
konuşacağınız, TV 
izleyebileceğiniz 
rahat bir alanınız 
var mı?
* Evinizde 
iştahınız 
kabardığında 
atıştıracağınız 
yiyecek ve serin
letici içecekler 
bulunuyor mu?
* Mutfağınız ve 
banyonuz dahil 
olmak üzere, 
evinizin her 
yerinde müzik çal
abiliyor musunuz? 
DEĞERLENDİRME 
Cevaplar 'Evet' ise 
evinizde mut
lusunuz...
İnsanın evi 
gibi yok!
Huzur bulunan en 
önemli mekan 
evdir. Bir çiçek 
köşesi, rengarenk 
duvarlar, ayarlan
abilir ışıklar ve

düzenli bir ortam, 
insanı evinde 
daha da mutlu 
eder.
Eviniz; konuk
larınıza zevk
lerinizi, tutku
larınızı ve öncelik
lerinizi sun
duğunuz bir 
"Hoşgeldiniz" 
müzesidir. Ev, 
konuklar sizi 
bırakıp gittiğinde 
tek başınıza 
sığındığınız liman 
ve yeniden 
enerji depo
ladığınız yerdir. 
Onu besleyin ki, o 
da sizi beslesin... 
Ayrıntılara dikkat 
edin İçinde rahat 
hareket edebile
ceğiniz büyüklük
te bir yatak seçin 
(Tek başınıza bile 
olsanız, çift kişilik 
bir yatak yani.) 
Daha fazla 
yumuşaklık için 
yastık ve yor
ganınızda kuş 
tüyünü tercih 
edin.

HAÇIN w>
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam
- O boyundan büyük işlere kalkış- 

mayaydı... Süleyman olacak, 
Alefendinin Zahit olacak, dünkü bebe 
İsmail olacak... Hacında sizden başka 
adam kalmadı mı memleketi kurtara
cak?

- Ne olmuş, olmuş galan!... Olmuşla, 
yenmişin çaresi yok... Ama biz bundan 
öte Hacında kalamayık! Yarın ? Yarın 
yeniden alıp götürmeyeceklerini ner- 
den biliyon?

- Önüme dikilip durma eliyin homu- 
ruyunan!

- Benim dediğim dedik.. Göçek! 
Aşağı mahallenin oğlanları Zekiye’nin, 
öteki çocukların saçını çekiyorlarmış, 
itip yerlere yuvarlıyorlarmış.

- Ne olmuş?
- Soğan doğrar gibi, deyip ellerini 

ellerine sürtüyorlarmış!
- Ne olmuşmuş?
- Olacağı!... Daha ne olsunda? 

Mürsel efendi daha ne olsunda?
- Deli deli konuşup durma!... Çor 

çocuk lafı, falan filan! Dediği dedik

miş!.. Sen misin er, yoksa ben miyim? 
Kadın başına... Aklının ermediği işlere 
sokma burnunu? Sesi gittikçe yükseli 
yor Mürsel efendinin. Kalktı, oturdu 
sekinin üstünde.

- Küçük gördüğün akıl, seninkinden 
üsttür belki de!...

- Böyle değildin sen eveli... Önüme 
dikilmezdin böyle? Bir öğretenin var!... 
Bir dolduranın ! Söyle, kim? İsmail mi?

- Kimse doldurmadı beni...
- Hacından çıkamam ben! Bunu 

böylece bilin! Ermeniden neden 
korkum yok! Malımı, mülkümü koyup, 
göçemem! Bunun o küçük kafana iyice 
yerleştir!

“Annemin, babamın sesleri sofalara 
taşıyor. Bizim odadan bile seçiliyor 
dedikleri. Ağabeyin yüzü koyun uzan
mış yatağına, sessiz dinliyor. Halam 
sefada geziniyor bir aşağı, bir yukarı... 
Aşağı katta tıkırtılar var, merdiven 
başında gölgeler... Ben bir giriyorum 
odamıza, bir dışarı sofaya çıkıyorum. 
Usul usul.... Gözünü, gözümüze kaldır
maz. Karşı dağlara çevirdi yine gözleri
ni.... Birisini bekler gibi... Her gün yap
tığı gibi... Osman koşup, tırmandı 
kucağına. Eli entarinin iliklerine attı. 
Halam itiyor Osman’ın elini. Annemin 
sesi titrek, inilder gibi, ağlar gibi... 
Babamın ayak sesleri döşemeyi zangır- 

tadılar. Ben ben olalı böyle kavga 
görmedim bizim evde... Naime ile 
büzüldük bizim odanın kapısı dibine.

- Bacıyı, beni yatıracaklar önüne! O 
zaman aklın başına gelecek senin! 
Önüne yatıracaklar... Yatıracaklar!... 
Önünde... Gözüyün önünde!.. Mürsel 
efendi!...

İşte o zaman kıyamet koptu. El 
kaldırdı babam anneme... Seslerden 
anlıyoruz. Biz olduğumuz yerde 
büzüştük... Ağabeyim bile yastığa 
bastırdı başını, bir daha da kaldırmadı. 
Halam, mırıl mırıl sürdürdü dualarını. 
Seta teyze yukarı sofaya çıktı. Odaya 
girmedi... Hiç birimiz giremedik odaya. 
Ama neler olduğunu biliyoruz”

İsmail yataktan çıkmadı o gün. 
Akşamlar oldu, yatsılar okundu. 
Halasının getirdiği çorbayı da içmedi. O 
gün sofra kurulmadı evde....

Sabaha yakın, horozlar öterken kalktı 
İsmail. Usulca odadan çıktı. Evin içinde, 
ses soluk yoktu. Merdivenleri indi. 
Mihran Katayanların katta da ses yok. | 
En aşağı odaya girdi, çivide takılı lam
bayı yaktı, dolabı açtı. Giysilerini 
çıkardı, matrasını çıkardı, bir heybeye 
çamaşır bohçasını koydu, tabancasını ’ 
aldı eline, kılıfının üstünden sıvazladı ' 
tabancayı...

Devamı var>

i
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Ani sıcaklık 
değişikliklerine 

dikkat!
Hava sıcaklıkların

daki ani değişiklik
lerin, beyin damar
larında felç 
tehlikesini artırdığı 
bildirildi.
Beyin damar 
hastalıklarına yol 
açan risk faktörleri
ni açıklayan Denizli 
Devlet Hastanesi 
(DDH) Nöroloji 
Uzmanı Dr. Zeki 
Tin, "Diyabet, 
hipertansiyon, 
kolesterol yüksek
liği, aşırı kilo, 
sigara ve alkol kul
lanımı beyin damar 
hastalıklarında 
felce neden olur. 
Bunların bir kıs
mını önlemek veya 
düzeltmek kişinin 
kendi elindedir. 
Hava sıcaklıkların
daki ani değişiklik
ler, risk altında 
olan bu kişilerin 
felç geçirmelerini 
başlatabilir. Bu

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 

zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer ” 
Henry FORD

nedenle riskli kişil
er tansiyon, şeker, 
kolesterol ilaçlarını 
dikkatli kullanmalı, 
sonuçlarını yakın
dan takip etmeli, 
sigara ve alkolü 
bırakmalı, yedikler
ine özellikle dikkat 
etmelidir. Sıcak 
havalarda, yüksek 
kalorili, yağlı ve 
şekerli yiyecekler
den uzak durul
malı, sebze - 
meyve ağırlıklı 
gıdalar az miktar

larda sık sık alın
malıdır" dedi.
Uzman Dr. Tin, felç 
atağının başla
masının en çok 
nedenlerini; kul
lanılan ilaçlara ara 
verilmesi, yanlış 
beslenme alışkan
lığına devam 
edilmesi, ani öfke 
ve üzüntü verici 
olaylar, saat 10.00 - 
16.00 saatleri 
arasında uzun süre 
güneşe çıkılması 
olarak açıkladı.

GÜNLÜK 5YYASY HH

Sağlıklı besinlerden 
bir demet

Nohut, menopozun 
olumsuz etki
lerinden koruyor, 
muz tansiyonu 
düzenliyor, kuru 
erik bağırsakları 
rahatlatıyor. İşte 
bazı besinlerin 
vücuda katkıları. 
Kayısının içindeki 
betakaroten adlı 
madde, hücrelere 
saldıran molekül
leri kontrol altına 
alarak, kanseri 
önlüyor. Basur 
tedavisinde fazlası 
kullanılmadıkça 
Hindistan cevizinin 
iyi bir tedavi yönte
mi olduğu uzman
larca belirtiliyor.. 
Yüksek miktarda 
karbonhidrat 
içeren ve zengin 
bir potasyum kay
nağı olan muz, 
kalbin düzenli 
olarak çalışmasını 
ve tansiyonun 
düzenli olmasını 
sağlıyor. Rezene ve 
tahıl da aynı amaca 
hizmet veriyor.

İçindeki kalsiyum 
ve potasyum gibi 
mineraller ile B vit
amininin vücuda 
direnç kazandırdığı 
belirtiliyor. ABD'de 
yapılan bir araştır
ma, 6 ay boyunca 
her gün bu çeşit 
üründen 
tüketilmesinin, 
kolesterol oranını 
yüzde 15 
düşürdüğünü 
kanıtladı.
Sebze hormonu 
'fitoöstrojen* içeren 
nohut ile içinde 
elajik asit bulunan 
üzümün, 
menopozun olum

suz etkilerine karşı 
koruyucu özellik
leri bulunuyor. 
Sadece iki-üç adet 
kuru erik yemenin 
bile vücudun ihtiy
acı olan antioksi- 
danları karşıladığı, 
idrar yolları 
kaslarını rahatlat
tığı, bunun da 
kolon kanserine 
karşı koruduğu 
bildiriliyor. Ayrıca 
elma gibi 
meyvelerin de 
kabuklarıyla 
yenilmesi gerektiği 
uzmanlar tarafın
dan hatırlatılıyor.

o
(tl 
le

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 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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 1İ 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

i

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

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

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

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

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

HASTANELER

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

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

Su Arıza Yalnız 185

i

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

4 HAZİRAN CUMARTESİ 
ONUR ECZANESİ 

5 HAZİRAN PAZAR 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

___________ GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2148 
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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Sürekli zarar beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri büyüteç altına al

Maliye'den yakın takip
Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçağı ile mücadele kapsamında sigara ve içki üre 
ticileri ile özel dershanelerin de aralarında bulunduğu 10 sektör ile zarar beyan eden mükellefler denetlenecek. 7’de

CİFMI İK’İN İl K GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
6 Haziran 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bebeğimi) fime terk elti
77 günlük bebeğinin çalındığını öne 
sürerek polisi alarma geçiren genç 
kadının, çocuğunu Mersin’in Erdemli 
ilçesinde narenciye bahçesinde ölüme 
terk ettiği ortaya çıktı. Annenin 
tavırlarından şüphelenen polis, 
doktor rolüne girerek, anneye suçunu 
itiraf ettirdi. Haberi sayfa 2’de

Katırlı Köyü geleneksel köy şenliği dün yapıldı

Katırlılılar şölende buluştu
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Katırlı.Köyü’nde geleneksel hale gelen köy şenlikleri dün Ka.tırlı 
Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde yapıldı. Şenlikte konuşan İlçe 
Kaymakamı Mehmet Baygül, amaçlarının şehirlerde ne varsa 
köylere de kazandırmak olduğunu söyledi. Yurdun çeşitli 
yörelerinden oyunlar sergilenirken, şarkıcılar eşliğinde eğlenildi.

Şölen ayı
Okullarda son günler..
Karne tatili önümüzdeki hafta başlaya

cak..
Bu nedenle eğitim kurumlan bir yıl içinde 

yaptıkları becerilerini birer birer şergili 
yor...

Yaklaşık bir aydır Belediye Sergi Salonu 
ful dolu..

Okulların yıl sonu sergileri, ardından ker- 
mesler...

Okul salonlarında konserler ve tiyatro 
oyunları...

Belediye Kültür Sarayı’nda gösteriler..
Dolu dolu bir ay yaşıyoruz..
Bir yandan da ÖSS telaşı tüm lise son 

sınıf öğrencilerinde...
19 Haziran günü gençlerin geleceğini 

belirleyecek sınav ÖSS...
Sıcaklar dün başladı her halde..
Mayıs’ın son günleri ve haziran başı bek

lenmedik yağışlarla geçti..
Bu yazın çok sıcak geçeceği söyleniyor..
Bu yıl meyva da çok bol...
Şölenler, gösteriler, sergiler., konserlerle 

dolu günler geride kalıyor..
Dün de Katırlı Köyü’nde her yıl yapılan 

“Koy Günü” vardı..
Köylüler şölende buluştu..
Bu ay bereketli, bereket hiç bitmesin..

Katırlı Köyü’nün geleneksel köy şenlikleri 
dün İlköğretim Okulu bahçesinde köylüler 
ve misafirlerin katılımı ile yapıldı.
Şölende, Kılıç Kalkan ve folklor ekibinin 
gösterileri de yapılırken, şarkıcı eşliğinde 
eğlenildi. Kaymakam Mehmet Baygül’ün 
de katıldığı şölende, köylüler 
eğlenme fırsatı buldular.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Vicdanca

Kurşunlu* Gençali’ye dünürcü lazım

Bebeğim ölüme terk etli
Mersin'in Erdemli 
İlçesi'nde, hastanede 
tedavi gören 11 gün
lük bebeğinin 
çalındığını öne 
sürerek polisi 
alarma geçiren genç 
kadının, çocuğunu bir 
narenciye bahçesinde 
ölüme terk ettiği 
ortaya çıktı. Annenin 
tavırlarından şüphe
lenerek 
doktor rolüne giren 
polisin çabaları 
anneyi itirafa zor
larken, bebek 6.5 saat 
sonra narenciye 
bahçesinde bulundu. 
İddiaya göre, Erdemli 
Kargıcalı 
Mahallesi'nde oturan 
21 yaşındaki A.D. 
(Ayşe Doğan) 19 
yaşındaki M.D. 
(Mehmet Doğan) çif
tinin 11 gün önce 
Erdemli Devlet 
Hastanesi'nde kız 
bebekleri dünyaya 
geldi. Adını Zöhrenaz 
koydukları bebek 
'sarılık* teşhisiyle 
hastanede tedavi altı
na alındı. Çocuk 
Servisi'ne yatırılan 
bebeğin tedavisi 
devam ederken, 
yanında refakatçi 
olarak kalan anne 
A.D., önceki akşam 
saatlerinde ağlayarak 
geldiği 
evde çocuğunun 
kaçırıldığını ileri 
sürdü. Kaçırılma iddi
ası üzerine aile duru
mu polise bildirdi. 
"Hastaneden bebek 
kaçırıldı" ihbarıyla 
harekete geçen polis, 
ilçenin giriş ve 
çıkışlarını kontrol altı
na alarak, geniş çaplı 
soruşturma başlattı 
Hastanede yaşandığı 
ileri sürülen çocuk 
hırsızlığı iddiası üzer
ine polis, özel bir ekip 
kurarak geniş çaplı 
araştırma başlattı. 
Anne A.D., polise 
verdiği ilk ifadesinde, 
kendisinin lavaboya 
girdiği sırada emanet 
olarak bıraktığı bir 
kadın tarafından 
çocuğunun 
kaçırıldığını söyledi. 
Ancak annenin

ifadelerindeki çelişki, 
polisin dikkatini çekti. 
Bunun üzerine psikiy
atri doktoru rolüne 
giren komiser 
Muhittin Sevim, genç 
kadınla hastanede 
yaklaşık 3 saat süren 
bir görüşme yaptı. 
A.D., görüşme sonu
cunda kaçırılma 
olayının olmadığını ve 
eşinin ailesine kızdığı 
için bebeği bir naren
ciye bahçesine bırak
tığını itiraf etti.
Bunun üzerine polis 
aracına bindirilen 
genç kadın, Erdemli 
Devlet Hastanesi'ne 
500 metre mesafede 
bulunan narenciye 
bahçesine 
götürülerek, bebeği 
bıraktığı yeri gösterdi. 
Bahçede yapılan 
araştırmada, 
Zöhrenaz bebek yak
laşık 6.5 saat sonra, 
beze sarılmış durum
da ıslak olan otların 
arasında bulundu. 
Bebek, hemen has
taneye kaldırıldı. 
Erdemli Devlet 
Hastanesi'nde ilk 
tedavisi yapılan 
bebek, daha sonra 
Mersin Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Bebeğinin 
kaçırıldığını öne sür
erek polisi oyalayan 
A.D'nin, olayı itiraf 
etmesinin ardından 
gözaltına alındı. Genç 
kadın hastaneden 
çıkarken, bir yakını 
yüzünü eşarbı ile 
örttü. Polis aracına 
bindirilen A.D., sinir 
krizleri geçirip 
gözyaşlarına boğul
du. Pişmanlık duyup, 
'Bana bebeğimi 
getirin' diyen genç 
kadın, polise verdiği 
ifadesinde eşinin aile
si ile aralarında anlaş
mazlık olduğunu 
söylediği öğrenildi. 
Genç kadının kocası 
M.D. de ifadesi alın
mak üzere gözaltına 
alınırken, sağlık duru
munun iyi olduğu 
belirtilen bebeğin bir 
süre tedavi altında 
bulundurulacağı 
kaydedildi.

Köyüm Kurşunlu...
Marmara Bölgesi’nin en uzun 

sahil şeridine sahip Kurşunlum..
Adı belde... Ama ben hala köyüm 

derim..
Dağı ve denizi ile öpüşen bir köy

dür..
Son yıllarda çarpık yapılaşma bir 

çok yaraları doğursa da Kurşunlu 
güzeldir..

Yosunlu denizi , taşlı sahili ile..
Güneşin günü öptüğü saatlerde 

denizim çarşaf gibidir..
Balıkçı teknenizi denize 

indirirsiniz..
Balık tutma keyfi yapacaksınız 

ya...
Oltayı denize attığınız an o 

çarşaf, o kaymak denizin poyrazı 
ile burun buruna geliverirsiniz; dal
galı denizimdir..

Hiç anlamadan dalgalarını size 
vuruverir..

Tıpkı, durgun görünüp dalgalı 
yöneticiler gibi hırslanır deniz..

İçindeki hırsını ise uyuduğunu 
sandığınız o saatlerde aniden 
kusar...

Gemlik ile bağlantısının balıkçı 
tekneleri olduğu günlerde, sev
dalılar kız kaçırdılardlılar, 
Gemlik’e..

Dünürler sevdalar karşısında 
elele tutuştular.

Deniz de doğurdu analar...
Adları deniz olan çocuklar var 

hala..
Öyküleri çoktur Kurşunlumun.
Duydum ki, Kurşunlu Belediyesi 

ile Gençali köyü arasında şu gün
lerde bir sancı yaşanıyor,..

Kurşunlu’ya ulaşmadan önce bir 
köy var, deniz soluyor..

Gençali köyü..
Hala nostalji yapısını koruyan 

Gençali ile Kurşunlu arasında yıl
lardır husumet vardır..

Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra iki köy arasındaki sınır anlaş
mazlıklarının öyküsü bu! ..

Şu anda dünür konumunda

olanYerel Yönetim Yasası bakalım 
bu iki sorunlu komşuyu buluştura
cak mı?

Sanmam..
Tartışmalar büyüyecek gibi?
Gemlik’e bağlanarak mahalle 

statüsüne dönüşen Gençali’nin 
Kurşunlu’ya bağlanma istemine 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
Demir ve bazı vatandaşlardan tep
kiler gelmiş .

Bayram, Gençali’nin Kurşunlu’ya 
bağlanmak istemesindeki amacın 
önümüzdeki seçimlerde yaşanacak 
rant olduğunu belirtiyor.

“Kurşunlu’ya Gençali’yi istemiy
oruz “ diyor Demir..

Eh işin içine yasalar ve kasalar 
girince, bir zamanlar aynı minibüsü 
kullanan bu iki köyün kavgaları 
sürecek gibi..

Oysa ki, ortak paydalarda buluş
malılar.

Kin tutmanın anlamı yoktur..
Kurşunlu’nun yol sorunu 

malum...
Gençali’nin yambaşından Kurtul 

köyüne giden bir yol var...
O yol Kurşunlu ile Bursa arasın

daki yol trafiğini kısaltacağı gibi, 
ekonomik anlamda da ulaşımda 
kolaylık sağlayacaktır..

O zaman bu yol değer
lendirilebilir ..

Bence Kurşunlu ile Gençali 
birarada olmalı...

Komşuluk adına..
Dünürcülere iş düşüyor..
Geçmişi anımsayarak..

Birbirlerinden kız alıp veren o akra
balıklarını unutmamalılar.

Kurşunlu , kollarını açmalı bu 
komşu köye..

Tartışmaları bir kenara itip, kay
naşmak tek bir belde altında 
toplanmalılar..

Çocukları kavga eden dünürler 
bu kavgayı barışa döndürmeli ..

Dünürlere iş düşüyor..
Sevgiyle kalınız...

DEVREN SATILIK LOKANTA

Balıkpazannda Kordon’da çalışır vaziyette

KOZA LOKANTASI
DEVREN SATILIK

GSM: (0.532)5977843
GSM: (0.535) 739 03 07

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Clap Patana 

Tatil Köyünde 
19 Haziran-4 Temmuz arası 

KİRALIK DEVRE MÜLK.
Diş Hekimi Özcan Vural 

Ev Tel: 513 18 99 - GSM: 0.536 817 21 05



2 HABER 6Haziran 2005 Pazartesi
Sayfa 3



6 Haziran 2005 Pazartesi Sayfa 4

Emekli eğitimcilere plaket verildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
organize ettiği ve 
okul müdürlerinin 
katıldığı yemekte, 
emekli eğitim
cilere döner 
ikram edildi. 
Karacaali İzcilik 
kampında düzen
lenen yemeğe 
ilçede bulunan 
okul müdürleri 
katılırken, emekli 
olarak mesleğe 
veda eden okul 
müdürlerine 
teşekkür ve 
hizmet plaketi 
verildi. Gecede 
konuklara 
Artvin'in meşhur 
çağ döneri 
ikram edildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura 
ve Hüseyin Zan'ın 
da katıldığı 
yemekte, bol bol 
döner yenilip

oynandı. Uzun 
Yıllar eğitim cami
asına hizmet edip 
öğrenci yetiştiren 
başarılı yöneticil
er, gece boyunca 
aralarında 
geçmişe yönelik 
hatıralarını anlat
ma fırsatı 
buldular.
Kumla Ali 
Kütahya İlköğre
tim Okulu 
Müdürlüğünden 
emekli olan Metin 
Şanlı, Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu Müdürlü 
ğünden emekli 
olan Ahmet 
Karaalp, Cum 
huriyet İlköğretim 
Okulu Müdürlü 
ğünden emekli 
olan Emir Şahin, 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürlüğünden 
emekli olan Ali 
Kahya ile 
Öğretmenevi 
Müdürlüğünden 
emekli Ali Rıza 
Bayrak'a eğitim 
camiasına verdik

leri hizmetlerden 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 
Düzenlenen 
yemekte ayrıca, 
iki yıldan bu 
yana, İlçe Milli 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü 
görevini yapan 
İmam Hatip 
Lisesi'ne geri 
dönen Veysel 
Özmen'e de 
hizmetlerinden 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 
Emekli eğitimci
leri ikinci bahar
larına uğurlamak
tan mutluluk 
duyduklarını 
dile getiren İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Mehmet Ercümen, 
"Eğitimci 
arkadaşlarımıza 
ikinci baharların
da sağlıklı ve 
mutlu yaşam 
sürmelerini dili 
yorum" dedi. 
Emekli müdür ve

arkadaşları düzenleyenlere göbek atarak
yemeği pistin ortasında teşekkür ettiler.

Aykent’te mezuniyet şöleni
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu Kültür 
Merkezinde 
mezuniyet 
gecesi düzenledi.

öğrenciler 'Dağ 
Denize Kavuştu' 
isimli tiyatro oyu
nunu sergilediler.

Salonu dolduran 
velilerine şiirler 
okuyan öğrenciler 
ayrıca Ritmik

Jimnastik 
gösterisi yaparak 
becerilerini gös
terdiler.

Gecede 
mezun olan 
8. sınıf 
öğrencilerine 
çeşitli hediyeler 
verilirken çeşitli 
etkinlikler 
yapıldı.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
katıldığı gecede,
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I Katırlı Köyü’nde açılan kurâu bitiren 12 kursiyer belge alırken, el emeği göz nuru işlemeler beğeniye sunuldu I

Katırlı Köyü’nde HEM sergisi
Seyfettin ŞEKERSOZ

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nce 2004- 
2005 Eğitim-Öğretim 
yılında açılan 
kursların yıl sonu 
sergileri sürüyor.
Katırlı Köyü’nde 
açılan Makine Nakışı 
kursunu başarıyla 
bitiren
12 kursiyer düzenle
nen törenle 
belgelerini aldı. 
Serginin açılışında 
konuşan Halk 
Eğitimi Merkezi

Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, açılan 
kursların amacının 
vatandaşları tüketici- 
likten çıkarıp üretici 
durumuna getirmek 
olduğunu söyledi ve 
kursun açılmasında 
destek veren Katırlı 
köyü muhtarı 
İbrahim Köse'ye 
teşekkür etti.
Çetinoğlu, bu 
amaç doğrultusunda 
Katırlı Köyü’nde 
açılan Makine Nakışı 
kursunu başarıyla 
tamamlayan kurs

öğretmeni Nurdan 
Çupur ile 12 
kursiyeri kutladı. 
Kursiyerlerin 
belgelerini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
eşi Asiye Baygül, 
Umurbey Belediye 
başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ile 
misafirler verdi. 
Katırlı Köyü 
İlköğretim Okulu 
binasında açılan 
serginin 
kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün eşi 
Asiye Baygül kesti. 
Davetlilerin gezdiği 
sergide genç 
kızların ürettiği el 
emeği göz nuru 
işlemeler beğenildi.

ŞENEN Balıhe^Mataeleıı'M 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* İp Ağ 

Fanya
^Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

s Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

9 vediğernıl^&nelerilelı'rjnetiıırjefi:

rkîîn §ıf İKİlf iki
Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/A

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

GSM : (0.532) 297 23 18
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Gemlik Lisesi Okul Korosu büyüledi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gençlik 
Haftası 
etkinliklerinde 
Gemlik
Lisesi Okul 
Korosu'nun 
verdiği konser 
büyüledi.
Belediye 
Kültür 
Merkezindeki 
yıl sonu

etkinlikleri 
çerçevesinde 
düzenlenen 
konserde 
Gemlik Lisesi 
Müzik Öğret
meni Elif 
Solmazlar'ın 
yönetiminde 
sahne alan 
öğrenciler 
izleyenlere 
müzik 
ziyafeti çekti. 
Türk

Müziğinin 
çeşitli 
eserlerinden 
örnekler 
sunan 
Gemlik 
Lisesi Okul 
Korosu 
2004/2005 
öğretim yılı 
etkinliklerini 
verdiği 
güzel 
konserle 
noktaladı.

I
I I i § 
I ! I § 
I !I !8 
I

AROL MOBİLYA
- MUTFAK DOLAPLARI
’ YATAK ODASI
~ GENÇ ODASI

DÖRT KAPILI GARDROP
~ ÜÇ KAPILI GARDROP
_ PROFİLLİ GARDROP 
- VESTİYER - KOMİDİN 
- KARYOLA - ŞİFONYER 
- KİTAPLIK
- ÇALIŞMA MASASI 
~ BİLGİSAYAR MASASI

। SöS- ADA EANSIIOH
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

0

i

ij= mm^mramraraıaranarrJirJiaıaiîaiBi^dlPian31^EUiaıâIBJEEJEIBjaiaBiBiBJBiaiEiB|EUBiaBiaiiaiBiaiBiHE[EiEiE|||^^^M I
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“Parkta bir sonbahar günüydü” sahnelendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Recep Bilginer'in 
yazdığı "Parkta bir 
sonbahar günüydü" 
isimli 3 perdelik 
oyun izleyenlere 
güzel mesajlar 
verdi.
Hikmet Cerrah'ın 
sahneye koyduğu 
ve Gemlik Lisesi 
öğrencilerinin 
oynadığı oyun

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 ÜRÜNLERDEJ2

AYA VARAN TAKSİTLER
BAYRAMOĞLU EMLAK’TA

SATILIK - KİRALIK DAİRELER 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Villan’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

çocukları ve torun
larıyla yaşayan dul 
bir erkek ve bir 
kadın'ın başların
dan geçenleri 
anlatıyor.
Bir sonbahar günü 
parkta karşılaşan 
ve birbirleriyle 
tanışarak 
geçmişlerini 
hatırlayan 
ve birbirlerine

yakınlık duyan iki 
yaşlı insanın evlen
meye karar ver
meleriyle gelişen 
olaylar anlatılıyor. 
"Parkta bir 
sonbahar 
günüydü" isimli 
oyunu başarıyla 
oynayan Gemlik 
Lisesi öğrencileri 
izleyicilerden 
alkış aldı.

Maliye'den yakın takip
-Kayıt dışı ekonomi 
ve vergi kaçağı ile 
mücadele başlatan 
Maliye Bakanlığı, bu 
yılki merkezi dene
timlerde, sigara ve 
içki üreticileri ile özel 
dershanelerin de 
aralarında bulunduğu 
10 sektör ve sürekli 
zarar beyan eden 
gelir ve kurumlar ver
gisi mükelleflerini 
büyüteç altına aldı 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın onay 
verdiği 2005 yılı 
denetim programı ile 
bu dönemde yüksek 
oranda vergi kayıp ve 
kaçağı bulunan alan
ları tespit eden ve 
önceden tanımlanmış 
kriterler doğrultusun
da, denetime tabi 
tutulacak mükellefleri 
belirleyen yeni bir 
sistem geliştirilerek, 
uygulamaya 
konuluyor.
Bu yılki denetim 
faaliyetlerine esas 
olacak mükellef gru
pları da programda 
şöyle sıralanıyor: 
-Türkiye'de mevduat 
bankacılığı 
faaliyetinde bulunan 
bankalardan temin 
edilecek gerçek ve 
tüzel kişilerin 2003 ve 
2004 yıllarına ilişkin 
finansal ciro bilgileri. 
-KDV iadelerinin orta

KAYIP
İstanbul Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
İLHAMİ BİRKAN

lama trendin 
üzerinde artış göster
diği sektörler.
-VEDOP ortamındaki 
verilerden hareketle 
sahte belge 
sirkülasyonunun 
yoğun olduğu sap
tanan sektörler ile 
sahte belge 
düzenleyen mükelle
flerden mal-hizmet 
satın aldığı tespit 
edilen mükellefler. 
-Serbest bölgelerde 
faaliyet gösteren 
işletmelerle ortaklık 
bağı bulunan ve 
yoğun ticari faaliyette 
bulunan mükellefler. 
-Dahilde işleme ve 
geçici kabul rejimi 
kapsamında belge 
almış mükellefler.
-Kamu işlet
melerinden ihraç 
kaydıyla mal alan 
işletmeler.
-Vergi İstihbarat 
Merkezi ve Bilgi 
İşlem Merkezinde 
yeralan bilgilerden 
kontrol programları 
vasıtasıyla tespit 
edilen tutarsızlıkların 
yoğunlaştığı 
mükellefler.

-Yazılı ve görsel 
basında yeralan 
haberler ile vergi 
ihbarlarına göre ince
lenmesi gereken 
mükellef ve sektörler. 
-Tütün ve tütün 
mamulleri üreten 
veya bu ürünlerin 
satışını yapanlar.
-Alkollü içki üretimi, 
İthalatı veya satışını 
yapanlar.
-Plastik boru (Atıksu 
ve sıhhi tesisat) 
imalatçıları ve toptan 
satıcıları.- 
Telekomünikasyon 
Kurulu'nun mali 
denetime yönelik 
talebi üzerine 
telekomünikasyon 
sektöründe faaliyet 
gösterenler. - 
Optikçiler ile tıbbi 
cihaz firmaları 
(medikalciler 
-LPG dağıtım ve 
pazarlama şirketleri. 
-Sigorta şirketleri ve 
bu şirketlerin 
acentaları.
-Özel dershaneler. 
-Kömür ithalatçıları 
ve toptan satıcıları.
-Kağıt ithalatçıları ve 
toptan satıcıları.
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Erdoğan;'Sonuçlar hayal kınklı^^
Başbakan 
Erdoğan, Fransa 
ve Hollanda'daki 
referandumlarda 
AB Anayasası'na 
"Hayır" 
denilmesinden 
"hayal kırıklığına 
uğradığım" 
söyledi.
Erdoğan 
Associated 
Press'e verdiği 
özel demeçte, 
referandumlardan 
önce "olumsuz 
bir atmosferin 
hakim olduğunu" 
belirterek, "Fransa 
ve Hollanda'da 
sonuçların böyle 
olmamasını dil
erdim" dedi. 
Erdoğan, buna 
rağmen küresel bir 
güç olma yolunda
ki AB'nin "bunun 
üstesinden gele
ceğini" söyledi. 
Türkiye'nin AB'ye 
üyelik çabalarına

kararlı biçimde 
devam edeceğini 
kaydeden 
Erdoğan, 
"10 ila 15 yıl içinde 
AB uygarlıkların 
buluştuğu bir yer 
olacak. AB 
Türkiye'nin 
katılımıyla bir 
süper güç haline 
gelecek" dedi. 
Türkiye'nin AB'ye 
üye olmak için 
yapması gereken 
reformları yerine 
getirmek için çalış
malarına devam 
etmeye kararlı 
olduğunu belirten 
Başbakan 
Erdoğan, Avrupa 

ülkelerinde çoğun
luğu Müslüman 
olan büyük bir 
ülkeyi üyeliğe alıp 
almama konusu
nun giderek artan 
bir endişe 
kaynağı haline 
gelmesiyle ilgili bir 
soru üzerine, şun
ları söyledi: "Biz 
kabul edilme veya 
edilmeme soru
nunu aştık. 
Eğer biz, bunda 
(reformlarda) 
başarılı olursak 
bütün üye ülkeler 
bize karşı adil 
davranacaklardır." 
şeklinde konuştu.

Uğurlama, seyahat ve 
hediye genelgesi

Başbakan ve 
bakanların 
uğurlanma ve 
karşılanmalarına, 
seyahat ve hediye 
uygulamasına 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzasıyla yayın
lanan genelgeyle 
yeni düzenleme 
getirildi.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan genel
geye göre, mevcut 
uygulamanın 
işgücü, zaman 
kaybı ve israfa yol 
açtığı tespit edildi. 
Bu nedenle, 
karşılama ve 
uğurlamalarda 
dikkat edilmesi 
gereken hususlar, 
kamu personelinin 
geçici 

görevlendirme ve 
refakat gibi 
nedenlerle yaptık
ları seyahat işlem
lerinde izlenmesi 
gereken prosedür 
ile kamu kurum ve 
kuruluşlarınca 
hediye, eşantiyon, 
plaket, şilt ve ben
zerlerinin verilme
si konularında 
dikkat edilmesi 
gereken hususlar 
yeniden belirlendi. 
Buna göre 
il sınırında 
kesinlikle karşıla
ma yapılmayacak, 
sadece güvenlik 
ve trafik 
hizmetleri için 
gereken önlemler 
alınacak.
Uğurlama ve 
karşılamalarda

bütün il müdürleri 
ve ilde görevli 
diğer bürokrat
ların protokol 
oluşturmasına izin 
verilmeyecek.
Gerek tören 
mahallinde ve 
gerekse yol 
güzergahı 
boyunca 
öğrenciler bulun
durulmayacak. 
Hiçbir kamu 
yöneticisi veya 
personeline yıl
başı, bayram ve 
benzeri özel gün
ler gerekçe gös
terilerek cd, ajan
da, takvim, 
anahtarlık, saat, 
kalem, kalemlik 
ve benzeri türde 
hediye 
verilmeyecek.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Geçiş belgeleri ve
tır karnesi sayısında artış

2005 yılının ilk 5 
ayında, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
verilen geçiş belgesi 
sayısında yüzde 
20.86, verilen TIR 
karnesi sayısında 
ise, yüzde 14.81 
oranında artış 
yaşandığı açıklandı. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği'nden 
(TOBB) yapılan açık
lamada, TOBB 
Ticaret ve TIR 
Dairesi 
Başkanlığı'nın veri
lerine göre, 2005 
yılının ilk 5 ayında, 
2004 yılının ilk 5 
ayına göre verilen 
geçiş belgesi ve TIR 
karnesi sayısında 
önemli artış 
yaşandığı bildirildi.

Benzin pompada M YKrzamlandı
Benzinlerin 

rafineri çıkış fiy
atındaki artırımın 
ardından, pompa 
fiyatları bugünden 
geçerli litrede 1-4 
YKr, bir başka 
deyişle 10-40 bin 
lira zamlandı. 
TÜPRAŞ'ın ben
zinde rafineri çıkış 
fiyatlarını artır
ması, pompa fiy
atlarına yüzde 0.4 
ile yaklaşık yüzde 
1.6 oranında yan
sıdı.
Zam sonrası 
Ankara ve 
İzmir'de kurşun
suz benzinin

pompa satış fiyatı 
litrede,Petrol Ofisi 
ve OPET'de 2.52 
YTL'ye, Shell'de 
2.51 YTL'ye yük
seldi.
Kurşunsuz ben
zinin litre fiyatı 
İstanbul'da, Petrol 
Ofisi ve OPET'de 
2.53 YTL'ye, 
Shell'de 2.52 
YTL'ye çıktı.

Akaryakıt pompa 
fiyatları, serbesti 
nedeniyle 
dağıtım şirketleri 
tarafından belir
leniyor. Fiyatlar 
dağıtım şirket
lerinin yanı sıra 
aynı grubun 
akaryakıt bayileri 
arasında bile 
farklılık 
gösterebiliyor.

2004 yılının ilk 5 
ayında verilen geçiş 
belgesi sayısı 229 
bin 335 olarak 
gerçekleşirken, bu 
yılın ilk 5 ayında bu 
rakam yüzde 20.86 
oranında yükselerek 
277 bin 177 oldu.
2004 yılının ilk 5 
ayında 204 bin 711 
TIR karnesi ver
ilirken, 2005 yılının 
ilk 5 ayında ise bu

rakam, yüzde 
14.81'lik artışla 235 
bin 37'ye yükseldi. 
Aynı verilere göre 
2005 yılı Mayıs ayın
da, 2004 yılı Mayıs 
ayına göre verilen 
geçiş belgesi 
sayısında yüzde 
15.71 oranında, TIR 
karnesi sayısında da 
yüzde 17.46 oranın
da artış kaydedildi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

■■i CONLOK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Kısa kısa
Çok uzun zamandan beri 

bekliyen ve sene yapımına 
başlanan Kapalı Spor 
Salonu’nun futbol sahasına 
bakan yanı ile, futbol sahası 
kalesi arasındaki boşluğu 
isterse sayın İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan değerlerlendi- 
rebilir zannederim!

Nasıl mı?
Hiç para sarf etmeden. O 

boş saha düzeltirilken iste- 
nilse oraya tenis sahası 
yapılabilir.

Şayet bulunabilinse kırmızı 
toprak, olmazsa çok iyi bildiği 
çimle yapabilir.

Benden yazması ve hatırlat
ması.

Gemlikspor nasıl kurtulur?
Yapılan konuşmalarda, 

klübün yeni üyesinin az 
olduğu söyleniyor.

Ber acizhane yazıyorum; 
Kulüp üye kabul bildirgesin
den üye olan herkese 10’ar 
adet verilse ve bu kişiler on 
kişi bulup üye yapsalar 20 
kişiden 200 üye kayıt yapılmış 
olur.

Bakın bunu bir o kadar 
çoğaltıldığında sizin karşınıza 
büyük rakkamlarla üye çıkar.

Haydi konuşanlar! Bunu 
kulüp için deneyin, bakalım 
sonuç ne olacak?

Ama görelim bakalım., bu 
olayı kim yapacak?

Çok bilen ve çok konuşan
lar bunu yapabilecekler mi?

Bu yazdığımdan ben 
yanılmış olayım.

İleride kayıkhanedeki su 
sporları lokalinde bulunan fut
bol şubesini bir başka yere 
taşıyacağından hiç şüphem 
yok.

İsterim ki ben yanıl-

BakBi’Cale'de
Hamburger’i 

deneyin
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 Nah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

Barbarosca
1UMCU

mayayım. Belki bu sezon 
kayıkhane tesisi yapılana 
kadar orada kalabilir. Belik fut
bol şubesinin resimleri orada 
durabilir ama sporcu genç
lerin girebileceğini zannetmiy
orum.

Borusan haklı olarak futbol 
şubesinin içinde istemiyebilir.

Benden yazması ve hatırlat
ması.

Türkiye çapında son 4 
seneden beri spor ve sporcu
lara verilen değer en üst 
düzeyde ve yükseliş devam 
ediyor.

Kasaba Belediyeleri ise 
tesis yapımında en başta 
geliyorlar.

Bizde de biraz hareket 
görülmeye başladı gibi.

Tabi bir kurum yaptırabilir- 
miyim diye zannederim bir 
anlayış içerisindeler.

Bazı kazalarda yapılan 
tesisler bittikten sonra müra
caatları sonunda Beden 
Terbiyesineden yaptıkları mas
rafları fazlasıyla alıyorlarmış.

Bunun bir çok ilçede örnek
leri mevcut.

Benden hatırlatması!

Gemlik esnafını 
Gemlikspor’a üye yapa
mazsanız o zaman Gemlik 
Esnafspor’u kurarız.

Buyur güzel kardeşim fazla 
mal göz çıkarmaz. Birini gön
lümüzde barındıramıyoruz. 
Esnafspor’u belki iyi yerlere 
getiririz.

Lafla peynir gemisi 
yürümez.

Benden yazıp, hatırlatması..
Pişmiş aşa neden su katılır 

anlamıyorum!
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Hem serinlik tem vitamin tonajı tauz
Anavatanı 
Afrika'nın tropikal 
bölgeleri olan ve 
buradan önce 
Akdeniz ülkelerine 
ve daha sonra tüm 
dünyaya yayılan 
karpuz, lezzetinin 
yanısıra çok sayıda 
faydası ile de 
dikkat çekiyor.
Yaz diyetlerinin de 
en önemli besinini 
oluşturan karpuz, 
içerdiği 'likopen* 
maddesiyle kalbi 
enfarktüs tehlike
sine karşı da 
koruyor. Karpuzun, 
kabuğu, çekirdek
lerinin biçimi, rengi 
ve ağırlığına göre 
dünyada 500'e 
yakın çeşidi 
bulunuyor. 
Ülkemizde Mayıs 
ve Eylül ayları 
arasında bol 
miktarda bulunan 
karpuz, lezzeti, 
serinletici özelliği 
nedeniyle en çok 
tüketilen yaz

meyvelerinin 
başında yer alıyor. 
Karpuzu özellikle 
fazla tok değilken 
tüketmek 
gerekiyor.
Protein, yağ, 
karbonhidrat, 
demir, selüloz, 
kalsiyum, fosfor, A 
vitamini, C vitamini 
ve potasyum 
içeren karpuzda, 
antioksidan 
özelliğiyle çeşitli 
kanser türlerine 
karşı etkili olan 
beta karoten de 
bulunuyor. Karpuz, 
içerdiği yüksek 
potasyum ile kalp 
fonksiyonlarının ve 
kan basıncının 
düzenlenmesine 
yardımcı oluyor.

İyi bir lif kaynağı 
olduğu için bağır
sak hareketlerini 
düzenleyen ve 
bağırsak kanserini 
önlemede de rol 
oynayan karpuzun 
faydalarını uzman
lar şu şekilde 
özetliyor: 
"Böbrekleri 
çalıştıran ve idrar 
söktüren karpuz, 
böbreklerdeki üre 
ve ürat tuzlarım 
temizlemesi 
nedeniyle kum ve 
taştan şikayeti 
olanlara öneriliyor. 
B ve C vitamini de 
içeren karpuz, az 
miktarda da olsa 
barındırdığı 
'likopen' maddesi 
kalbi enfarktüs

tehlikesine karşı 
koruyor.
Karpuzun mümkün 
olduğunca kırmızı 
bölümün altındaki 
beyazımsı kısmı 
tüketmek 
gerekiyor. 
Çekirdekleri de 
içinde bulunan 
'cucurbocitrin* 
adlı madde ile 
kan basıncını 
düşürmede ve 
böbrek fonksiyon
larının düzenlen
mede etkili 
oluyor. Karpuz, 
yağ ve 
kolesterol 
içermediğinden ve 
kalorisi düşük 
olduğundan yaz 
aylarında yapılan 
diyetlerde tercih 
ediliyor. Su, 
madensel tuzlar ve 
antioksidanlar 
açısından zengin 
olan karpuzun, 
vücudu temizleyici 
özelliği de 
bulunuyor."

Çocuklarda 
yanıklara dikkat
Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi'nde 
yanıkların oluşum 
nedenlerine ilişkin 
yapılan araştırma, 
en fazla 2-3 yaşın
daki çocukların 
yanığa maruz 
kaldıklarını ortaya 
koydu.
Araştırma, 1997- 
2003 yılları arasın
da Yanık 
Merkezi'nde 
tedavi edilen 15 
yaş altındaki 186 
çocuk üzerinde 
yapıldı.
Yanıklar, en fazla 
2-3 yaş grubunda 
görülüyor. Bu yaş 
grubundaki 
çocukların 
harekete yeni 
başladıkları ve 
dengelerini tam 
sağlayamadıkları
na dikkati çeken 
araştırmaya göre, 
sıcak yemek, su 

veya sütün 
dökülmesi sonucu 
oluşan haşlan
malar yanık 
nedenleri arasın
da ilk sırayı 
(yüzde 68.8) alıy
or. Haşlanmaları, 
yüzde 21.5 ile alev 
yanıkları izliyor. 
Bu yanık türü en 
fazla 4-7 yaş 
grubunda 
gözleniyor.
Yrd. Doç. Dr. 
Selçuk Aytaç, bu 
tür olayların 
ebeveynlerin 
dikkatsizliğinden 
kaynaklandığını 
belirterek, 
ebeveynlerin 
pişirme işlemini 
çocukların erişe
meyecekleri yer
lerde yapmasını 
ve kibrit, çakmak 
gibi yakıcı mad
deleri gizli yer
lerde muhafaza 
etmelerini istedi.

HAÇİN <„
Yazan : Zebercet COŞKUN

Cumartesi gününden devam
Sabah ezanı okunurken İsmail atına 

binmiş çıkıyordu Haçin’den. Hükümet 
meydanında durakladı kısa bir süre, 
sonra kuzeye, Höketçe yoluna sürdü 
atını. Meşin çanta dolu, heybede 
çamaşır bohçası, öte, beri... Dönüş ne 
zamandır belli olmaz. Gezici başkatip. 
Köylünün hırıltısı, zırıltısı biter mi? 
Dövüşü, yaralaması.. İlk durak Höketce 
bu kez. Sonra Kan, ondan sonra Şar.. 
Dönüş ne zaman olur, hiç belli olmaz. 
Dağlara sis inmiş, dumandan seçilmi 
yor tepeler. Gökyüzü pembe, yavaş 
yavaş sararacak. Mavi rengine döncek. 
Dere yolun kıyısında şırıldayıp iniyor 
aşağılara. Kadınlar var yolun üstünde, 
omuzlarında kilimler, keçeler dere 
boyuna gidiyorlar. “Kan’a varsaydım 
bir! Kan’dan öte çetelerin yeri.. Oraya 
bir varsaydım! Naime gelip duruyor 
gözleri önüne. Sarı saçları, örgüler 
bilek kalınlığında, gözleri sarı, ışıltılı... 
Sonra Faik... Bıyıkları yeni yeni terliyor, 
kara gözleri sevgi dolu... Anlayan, anla
maya başlayan bakışlar... Sokuldukça

sokulur... Evlerden çıkmaz İsmail 
Haçin’de oldukça... Zekiye... Kara kız.. 
Kendi dünyasında.... Bezden bebeği, 
evcik boçası, renk renk cam parçaları 
bir torbanın içinde... Osman... Anasının 
boynunda eli.. Sonra halasının öteki iki 
kızı... "Benim elim, kolum bağlı... 
Benden hayır yok, onlar orda oldukça.. 
Anamı, babamı düşünmesem, çocuk
ların ne günahı var” Zekiye, Faik, 
Naime... Bir bir gelip, duruyorlar gözleri 
önüne. Sarayı düşünüyor arada.. 
Pembeler giyinmiş, saçları göğsünün 
üstünde... Nerden nereye... Sırası mı 
böyle şeylerin? Dövüş bitmedi daha... 
Kim öle, kim kala? Her şey yerli yerine 
oturana dek hiç bir işin sırası değil..

Höketçe’de ayaz vardı. Rüzgar savru
luyor damların üstünde, sokak 
başlarında dönüyor, döndürüyor tozu, 
toprağı... Köşelerde uğulduyor.. Köyün 
dört bir yanı ekin tarlası.. Göz göre
bildiğine ekin, bir uçtan, bir uca yaydı 
yor, rüzgar altında dalğalanıyorlar. 
Gökyüzü pırıl pırıl, güneş tepeye yakın.. 
Kızıl toprak üstüne sıralanmış toprak 
duvarlı, toprak damlı tek kat evler.. Tek 
pencere, kapı yerlerinde birer kara 
deik.... Sokaklarda al fesin üstüne ren
kli yazmalar bağlamış kadınlar var, 
kızlar var...

İnce ince örülü saçlar yazmanın 
altından bel üstüne dökülüyor.

İki elde iki bakraç, buz gibi kalaylı... 
Yalınayak tümü... Tabanların altı yarık 
yarık... Kir, çamur, toz, toprak dolmuş 
yarıklara... Sokak başlarında uğulduyor 
rüzgar, kızıl bir toz tabakası kalkıp, 
kalkıp çöküyor yeni baştan. Yeşilin en 
güzel ile çevrelenmiş köy, dalga dalga 
eğilip doğruluyor ekinler, parlak, 
yumuşak... Höketçe, Haçin’e benzemez, 
düzlüktür, açıklıktır. Dağlar çok uzaklar
da, tarlaların ötesinde, ince diziler 
görünümüzde mor, mavi ve de bulanık 
uzanırlar. Göz alabildiğine ekin 
Höketçe’de.. Yeşil.... Yeşilin en güzel 
tonu... Ekinden başka bir şey yetişmez 
buranın toprağında.. Haçin’den meyve 
getirir buğdayla değişirler. Höketçe’li 
pek bilmez parayı... Gerekli şeyleri buğ
dayla değişir. Evleri hep tek kat, tek 
oda, çoluk çocuğun sayısı belirsiz, en 
azından iki kadın alır erkekleri. Ana, 
baba, kardeş, baççı hep o bir tek 
odanın içindedir. İki oda ayıptır 
Höketçe’de..

Mehmet Ağazade Hacı Hüseyin efen-1 
dinin evinde kaldı İsmail. Gelen giren 
hep orada ağırlanır Höketçe’de. Ve de 
yalnız onun evinde bir kaç göz oda hoş 
karşılanır... Koca koca üç oda.. 
Duvarları, tavanı ve de tabanı öteki 
evler gibi topraktır ama zengin evi 
olduğu hemen bilinir... Devamı yarın..
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Selülite karşı doğal beslenmenin önemi
Selülit, günümüz 
kadınının asli 
sorunlarından. İşin 
tatsız yanı, selülitin 
baş edilmesi kolay 
bir problem 
olmayışı ve fazla 
kiloyla doğrudan 
ilişkisi bulun
mayışı. Vücutta bir 
dolaşım problemi 
ortaya çıktığında 
selülit oluşuyor. 
Eğer vücudunuzda 
selülit varsa, bunun 
anlamı, vücudu 
temizleyen lemfatik 
sistemin, tıkanıklık 
sebebiyle işlevini 
tam olarak yerine 
getiremiyor 
olduğudur. Eğer 
selüliti kendinizden 
uzak tutmak istiyor
sanız, beslenm
enize dikkat etmek 
zorundasınız. Bol 
sebze ve meyve 
yemek, doğal 
gıdaları tercih 
etmek, tahmininiz
den daha çok işe 
yarayacaktır.
Uzmanların belirt
tiğine göre, doğal 
besinler sistemi 
temizleyip, toksin
lerin atılmasına 
yardımcı olurken, 
oluşması muhtemel 
selülitin de önüne 
geçebiliyor. Ne

kadar çok doğal 
besin tüketirseniz, 
sindirim sisteminiz 
de bunları o kadar 
çabuk parçalar.
Buna karşılık işlen
miş besinlerin 
parçalanması daha 
uzun zaman alır ve 
karaciğerin vücut
tan atamadığı bazı 
atıklar, vücut 
tarafından tekrar 
emilip zararlı 
olmaya başlaya
bilirler. Fazla mik
tarda atık birikmeye 
başladığında, 
selülit belirtileri de 
görülmeye başlanır.
Su : Vücudun 

yüzde 70'den 
fazlasının su 
olduğunu hatırlatan 
uzmanlar, bu sebe
ple günde en az 2 
litre su içilmesi 
gerektiğini bildiriy
or. Yeterince su 
içilmediği zaman 
vücudun susuzluk 
çektiğini ve bunun 

da selülit birikimine 
sebep olan etmen
ler arasında bulun
duğunu ifade eden 
uzmanlar, suyun, 
aynı zamanda siste
mi de temizlediğini 
kaydediyor.
Alkol: Uzmanlar, 
alkolün kana çabuk 
karışıp kanın 
kimyasını 
değiştirdiğini, aynı 
zamanda karaciğer 
ve böbreklerin 
fazladan çalışması
na da sebep 
olduğundan, bun
ların, atık maddeleri 
vücuttan atmak için 
yeterince etkili şek
ilde çalışamadık
larını vurgulayarak, 
selülitten kurtulmak 
için alkolün kesin
likle bırakması 
gerektiğini belirtiy
or.
Sigara: Nikotinin 

oksijeni tükettiğini, 
vücutta oksijenin 
azaldığı bölgelerde, 

hücrelerin işlev
lerinin zarar 
gördüğünü ve 
dolaşımın bundan 
olumsuz olarak etk
ilendiğini ifade 
eden uzmanlar, 
"Nikotin hem kirlil
iğe sebep olur, hem 
de besleyici mad
delerin işlevlerini 
kaybetmesine yol 
açar. Sigara kul
lanımı, vücuda 
giren C vitamini ve 
çinkoyu etkisiz 
kılar" uyarısında 
bulunuyor.
Kahve: Uzmanlar, 
kahvenin, besinler
le alınan çeşitli 
mineralleri, özellik
le de demir emilimi- 
ni engellediğini, 
ayrıca böbrek üstü 
bezlerinin daha 
fazla çalışmasına 
sebep olduğunu 
kaydediyor.
Böylece, vücudun 
aslında günlük 
işleyişi içinde ihtiy
acı olmayan adren
alin salgılandığını 
belirten uzmanlar, 
bu sebeple bitkisel 
çayları tercih 
etmekte fayda 
bulunduğunu 
bildiriyor.
Uzmanlar, bitkisel 
çayların besin

değeri bulun
duğunu, aynı 
zamanda da taze
leyici olduğunu ve 
ihtiyaç olan 
besleyenleri vücut
tan çalmadıklarını 
vurguluyor.
Masaj: Uzmanlar, 
masajın tek başına 
selüliti yok 
etmediğini, ama 
selülit oluşumunu 
engellemekte etkili 
olduğunu hatır
latarak, "Bunun için 
uzman bir lemfatik 
masaj masörünün, 
lenf düğümlerini 
harekete geçirecek 
şekilde masaj 
uygulaması gerekir. 
Ancak böyle bir 
programı uygula
maya başlamadan 
önce doktorunuzla 
konuşmanızda 
fayda vardır" öner
isinde bulunuyor. 
Egzersiz: Yukarıda 
sayılanlar işler hale 
getirildiğinde, 
yapılacak egzersiz
lerin de, selülit 
üzerindeki etkisini 
göstermeye 
başladığını ifade 
eden uzmanlar, 
"Egzersiz, stres 
atmanıza, vücud
unuzun sıklaş
masına ve şekillen

mesine yardımcı 
olur. Eğer bugüne 
dek egzersizden 
veba gibi uzak dur- 
duysanız, işe kolay 
ama hoşunuza 
gidecek bir spor 
veya egzersizle 
başlayın.
Yürüyüşten hoşlan
mıyorsanız, bir 
spor dalı deneye
bilir, ya da salonda 
ter atabilirsiniz.
Eklemlerinize fazla 
yüklenmeyeceğiniz 
egzersizleri tercih 
edin, yüzme gibi. 
Uzun zamandır egz
ersiz yapmıyor
sanız, kendinizi 
aşırı yormayın" diy
orlar.
Cildi Fırçalamak: 
Uzmanlar, doğal 
kıllı bir vücut fırçası 
kullanılarak, selül
itin olduğu böl
gelerin, cilt 
kuruyken fırçalanıp 
uyarılabileceğini de 
belirterek şunları 
kaydediyor: 
"Nazikçe fırçala
yarak başlayın. 
Vücudunuz 
alıştıkça biraz daha 
güçlü şekilde 
ovabilirsiniz. Ancak 
cildi harap etmem
eye de özen 
gösterin."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

i

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

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

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

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

QSISflNj)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

MÜHENDİSLİK
Sabahattin DOK

DOĞALDA!
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOKSANBIR

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

F TOPLU 
TÜKETİM

Saruhanlar Toplu Tüketim 
Gemlik Şubesi açıldı

SARUHANLA1

Açılış Gayemiz

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR
Marketler

■=> Bakkallar
■=> Büfeler

J Kabinleriler Günümüz M™ Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı
Restaurantiar Açmaktaki Gayemiz, 17 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

t oteHteerryalar Siz Değerli Müşterilerimize Daha Ucuz ve Kaliteli Ürünler
X Kahvehaneler Sunarak Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır.
* Pazarcı Esnafı Bu Düşünceyle Müessesinizi Hizmete Açtık....

Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00



İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıfların müfredatlarının yenilenmesi çalışmaları tamamlandı

Liseler 4 yıl oluyor
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Ziya Selçuk, liselerde eğitim öğretim süresinin 4 yıl olmasıyla 
ilgili kararın kuruldan çıktığını bildirdi. Yeni uygulama, gelecek yıl liseye yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kapsayacak.7’de

GEMİİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

7 Haziran 2005 Sah korfezğemlik @ gipail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Ticaret Lisesi mezunlan 
Bahar Şenliği’nde buluşuyor 
Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesi'nden bugüne kadar mezun olan 
öğrenciler, yarın Bahar Şenliği’nde buluşa
cak. Okul Müdürlüğü’nd^n yapılan açıklama
da, okul öğrencilerinin y^ sonu şöleninin 
8 Haziran 2(\05 Çarşambİ günü Bütünler (3) 
Düğün Salonu’nda saat20.30’da yapılacağı 
duyuruldu. Öte yandan, biletlerin okul 
idaresinden temin edileceği belirtildi.______

Başkanın acil yetki istemi Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geri döndü

Başkan acil yetki kararını geri çekti
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Manastır da kaymalar
Dün yapılan Belediye Meclisi toplantısın

da, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
yıkılan Uğur Apartmanının hemen üstün
deki EVKO Yapı Kooperatifi’ne ait bir blok
ta, 10 santimetre kayma olduğunu tesbit 
ettiklerini söylemesi, sürpriz değil..

Bilindiği gibi Manastır Bölgesi imara 
açılmış, ancak, imara açılan alanlarda 
jeolojik ve jeofizik incelemeler yapıl
madığından bugünkü durumlar yaşanıyor..

1974 yılında kurulan Körfez Yapı 
Kooperatifi de aynı akibete uğramış, daha 
sonra inşaat alanına kazıkla destekler veri 
lerek, kooperatif, neredeyse 20 yılda 
inşaatları bitirebilmişti.

Uğur Sitesi’nde ise bölgenin en büyük 
tehlikesi yaşandı. Bina 110 cm. yana yattı.

Zeminin kötülüğü binayı Pizza Kulesine 
döndürdü. Sonunda 18 dairelik bina yıkıldı. 
Bu bina yıkılırken, üzerindeki EVKO 
Kooperatifi binalarının da kayarak kendi 
binalarına zarar verdiği iddia edilmişti.

Şimdi bu gerçek resmi bir ağızdan dile 
getiriliyor.. 11 katlı bina kayıyor..

Bu kooperatiften daire satın alanlar, nasıl 
güvenerek bu yapılarda oturacaklar?
1/lanastır da tehlikeli yapılara çok dikkat 

etmek gerekir, iş işten geçmeden önlemler 
alınmalı, tüm inşaatlar kontrolden geçmeli.

Belediye Meclisi’nin dün başlayan Haziran ayı toplantıların
da Gemlik Lisesi Spor Salonu onanırıma 3 milyar lira 
yardım kararı çıkarken, Zeytin Hali’nin ruhsat sorunu yine 
çözülümedi. Plancının, Çarşı Camii’nin Minibüs Garajı’na 
yapılma önerisi İmar Komisyonu’na gönderildi.
Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan oturumun
da Mayıs ayında 
Gemlik Belediye. 
Meclisi’nde alınan acil 
durumlarda Belediye 
Başkanına yetki 
verilmesi kararının 
Büyükşehir Meclisi’nde 
kabul edilmemesi 
nedeniyle, Başkan 
Turgut, bu kararın 
yeniden Meclis’te 
ele alınmasına karşı 
çıkarak, teklifini geri 
çekti. Haberi syf 3’de

EVKO tehlike yıratım
Dün yapılan Belediye Meclis toplantısın
da konuşan Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, bir süre önce yıkılan Uğur 
Apartmanı üzerindeki EVKO Yapı 
Kooperatifi binalarından bir blokun 
10 cm kaydığını söylemesi, Manastır’daki 
ciddi kayma tehlikelerini bir kez daha 
gündeme getirdi. Haberi sayfa 4’de

gipail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haddini bil....
Sınırları zorlama....

"Haddini bil sen haddini, haddini 
bilmezsen senin patlatırlar 
enseni...”

Böyle bir tekerleme vardır ve çok 
da anlamlıdır.

Haddini bilmek:
“Herhangi bir konuda, kendi kon

umunu ve limitlerini bilip, ona göre 
tavır koyma, görüş belirtme duru
mu.”

“İlkokullarda zorunlu olarak oku
tulması gereken ana ders.”

“Bir çok zaman bildirilmesi 
gereken eylem.”

Haddini bilmek ikili ilişkiler içinde 
zor bir iş.

Neden zor, çünkü:
“ Haddini bilmek "kişinin kendisi

ni bilmesi, diğer insanlara saygı 
duyması.”

Haddini bilen insan, bilmediği 
konularda uluorta konuşmaz, bilgi 
eksikliğini kabul eder. Bir bilene 
danışarak veya imkânları ölçüsünde 
araştırarak bilgi sahibi olmaya 
çalışır. Böylece günlük hayatındaki 
egoizmden kurtulur, araştırmacı ve 
paylaşımcı olmaya çalışır.

Toplumsal yaşamda haddimizi 
bilebilsek, sınırları zorlamasak zaten 
birçok sıkıntılar ortadan kalkacak.

“Her şeyi en doğru bir şekilde ben 
bilirim” veya “bunu benden başkası 
yapamaz, düşünemez”, “Bu iş ola
caksa mutlaka ben bu işin içinde 
olmalıyım” gibi düşünceler 
toplumun gelişmesine, yeni fikirlerin 
üretilmesine engel olan düşünce 
lerdir.

Bu şekilde bir egoist yaşam tarzı 
ortaya koyanlar; toplumda kendile 
rine bir yer edinememiş, geçmiş
lerindeki yaşam biçimlerini insanlara 
kabul ettirememiş ve aşağılık kom
pleksine yakalanmış olan kişilerdir.

Aşağılık kompleksini hastalık 
haline getiren bu tip insanlar, gün
demde kalabilmek için mutlaka 
kendileri gibi düşünmeyen insanlara 
ağızlarına geldiği gibi dil uzatırlar.

Âlimin birine sormuşlar;
- Efendim en iyi neyi bilirsiniz?
Âlim kişi cevap vermiş;
- Haddimi bilirim
Başka söze gerek var mı?

- Umurbey’de yol kenarında 
12 dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
225Om2 imarlı satılık arsa

Müracaat Tel: 513 96 83

Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi’ne çıkış 
yolu yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçenin ilk sanayi 
sitesi olarak 
bilinen Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’ne 
İlçeye çıkış yolu 
yapımına 
başlandı.
Sanayi içinde 
çalışan esnafın 
ilçeye gelebilmek 
için Orhangazi 
istikametine 
yaklaşık

3 kilometre giderek 
tekrar dönüş 
yaptıktan sonra 
gelmesinin hem 
zaman hem de 
eziyet olduğunu 
dile getiren 
vatandaşların 
yaptıkları sürekli 
şikayetler nihayet 
son buluyor. 
Umurbey Belediye 
sınırları içinde 
yer alan Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’nin

DEVREN SATILIK LOKANTA

Balıkpazarında Kordon’da çalışır vaziyette

KOZA LOKANTASI
DEVREN SATILIK

GSM: (0.532)5977843
GSM: {0.535) 739 03 07

arka kısmında 
bulunan 
zeytinlikin sahibi 
tarafından yola 
terk bırakılmasıyla 
başlayan çalış
malar Umurbey 
Belediyesi’nin 
yaptığı plan 
tadilatıyla son 
aşamaya 
getirilmişti.
Yapılan plan 
değişikliğinin 
Büyükşehir

Belediye 
Meclisi’nde onay
lanmasının ardın
dan Karayolları 
tarafından da 
uygun görülerek 
yol açma çalış
malarına başlandı. 
Önümüzdeki 
günlerde tamam
lanacak olan yolu 
kullanan esnaf 
köprülü kavşaka 
girerek ilçeye 
ulaşacak.

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Clup Patana 

Tatil Köyünde
19 Haziran-4 Temmuz arası

KİRALIK DEVRE MÜLK i
Diş Hekimi Özcan Vural

Ev Tel: 513 18 99 - GSM: 0.536 81721 05
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Başkanın acil yetki istemi Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geri döndü

Belediye Meclisi’nin dün başlayan Haziran ayı toplantılarında Gemlik 
Lisesi Spor Salonu onanırıma 3 milyar lira yardım kararı çıkarken, Zeytin 
Hali’nin ruhsat sorunu yine çözülümedi. Plancının, Çarşı Camii’nin 
Minibüs Garajı’na yapılma önerisi İmar Komisyonu’na gönderildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi, Haziran 
ayı toplantısını 
eksiksiz 
yaparken, Başkan 
Mehmet Turgut, 
daha önce karar 
altına alınan 
'işlerin 
aksatılmadan 
yürütülmesi 
için Belediye 
Başkanına verilen 
yetki isteğini geri 
çektiğini açıkladı. 
Dün yapılan 
Belediye 
Meclisi’nde 
önemli gündem 
maddeleri vardı. 
Haziran ayı 
toplantısında 
Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi’nin 
Ağustos ayında 
tatile girmesi 
nedeni ile 
Temmuz ayında 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 
alacağı kararların 
geriye sarkacağı 
belirtilerek, 
Temmuz 
ayındaki tatilin 
Büyükşehir'le 
aynı olması için 
Ağustos ayında 
yapılması önerisi 
gündeme alındı. 
Mecliste ayrıca, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü kanalı 

ile Kaymakamlık 
imzasıyla 
gönderilen 
Gemlik Lisesi 
Kapalı Spor 
Salonu’nun 
zemini için 3 
milyar lira destek 
istemi de 
gündeme alındı. 
İSTEĞİ 
GERİ ÇEKTİ 
Meclisin 
gündeminin 
birinci maddesi 
olan ve 2005/M-94 
olarak bilinen 
"işlerin aksatıl
madan yapıla
bilmesi için 
Belediye 
Başkanına yetki 
verilmesi karan” 
Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi’nden 
geri dönünce, 
Başkan Turgut 
kararın tekrar 
görüşülmesine 
gerek bulun
madığını ileri 
sürerek geri 
çektiğini söyledi. 
Gündemin ikinci 
maddesinde yer 
alan imarla ilgili 
konularda ise, 
Üretici Zeytin 
Hali’nin yapımın
da kullanım 
alanının dışına 
çıkıldığı için 
ruhsat alınmamış 
olmasıyla 
başlayan sıkın

tının giderilmesi 
için Zeytin 
Halinin ortasında 
bulunan binanın 
yıkılmasına 
karşın, yüzde 50 
kullanım alanına 
inilmediğinden 
ruhsat 
verilemediğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Ruhsat 
alınamadığı için 
üretim belgesi de 
alınamıyor. 
İşyerlerinin 
başka yere 
taşınması ise 
söz konusu değil. 
KAKS olarak 
bilinen oranın 
yüzde 50'den 
57'ye çıkarılması 
gerekiyor" şek
linde konuştu. 
Meclis sorunu 
görüşmek üzere, 
oy birliğiyle İmar 
Komisyonu’na 
havale etti.
ÇARŞI CAMİ 
MİNİBÜS 
GARAJINA 
Merkez Çarşı 
Camiinin yerinin 
değiştirilmesi için 
şehir plancısı 
tarafından 
hazırlanan plan 
değişikliğinin 
geldiğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, şimdiki 
Minibüs Garajının 
olduğu yere 
düşünülen yeni

cami yerinin 
görüşülmesi 
istemi imar 
komisyonuna 
havale edildi. 
Mecliste ayrıca 
Kültür 
Merkezinin 
yanına yapılması 
düşünülen 
Sağlık Ocağı için 
ayrılan yerin 
100 metre 
kareden, 140 
metrekareye 
çıkarılması ve 
mevcut yerin 
yeşil alan ile 
Sağlık Ocağı 
olarak plana 
işlenmesi oy 
birliği ile İmar 
Komisyonu’na 
havale edildi.

Meclis ayrıca, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
gelen Gemlik 
Lisesi Spor 
Salonu zemini 
için gerekli 3 
milyar liranın da 
Belediye tarafın
dan karşılanması
na karar verdi.

Gemlik Belediye 
Meclisi İmar 
Komisyonu’ndan 
gelecek kararları 
görüşmek üzere, 
10 Haziran 2005 
Cuma günü 
saat 14.00 de 
toplanmaya 
karar verdi.
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Yıkılan Uğur Apartmanının arkasında bulunan EVKO Kooperatifi binalarından biri 10 santim kayıyor.

EVKO tehlike yaratıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in en 
güvenli bölgesi 
olarak 
adlandırılan 
Manastır'da 
tehlike çanları 
çalıyor.
Dün Belediye 
Meclisi’nde 
Manastır 
bölgesi için 
bilgi veren 
Başkan 
Mehmet Turgut, 
EVKO 
kooperatif 
binalarından 
birinin 10 
santim kaydığını

söyledi.
2004 yılı Ağustos 
ayında üst kıs
mında bulunan 
EVKO binalarının 
baskısı sonucu 
yaklaşık 107 san
tim yana yattığın
dan tahliye 
edilerek yıkılan 
Uğur Apartmanın 
dan sonra şimdi 
de EVKO 
binalarında 
başlayan yatma 
durumunun 
Manastır'da ciddi 
tehlikelere yol 
açacağrkorkusu 
yaşanıyor. 
Manastır'ın bazı

bölgelerinde 
sondaj çalış
maları yapıldığını 
söyleyen 
Başkan Turgut, 
buralarda yapıla
cak inşaatlar için 
parsel bazında 
sondaj çalışması 
yapılması gerek
tiğini söyledi. 
Sağlam zemine 
oturtulmayan 
binalarda zaman
la kaymalar 
görüldüğü 
için sondaj 
çalışması 
istemi İmar 
Komisyonunda 
görüşülecek.

nurları sergilendi
Pratik Kız Sanat 
Okulu kursiyer
lerinin bir yıl 
boyunca el işi, 
göz nurları 
çalışmaları 
dün sergilendi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehemet Turgut, 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercüment’in de 
katıldığı açılışta

Okulu kursiyer
lerinin el nakışı,, 
makine nakışı, 
wev mefruşatı ve 
dekorasyon ile 
dokuma ve parça 
birleştirme 
dallarında 
yaptıkları çalış
malar sergilendi. 
Birbirinden 
güzel çalış
maların izlenime 
sunulduğu sergi 
beğeni kazaandı.

Pratik Kız Sanat

taı'ı öğrendiler

Seyfettin ŞEKERSÖZ tilaveti başlayan
İlçe Müftülüğü'ne 
bağlı Osmaniye 
Mahallesi Erkek 
Kur-an kursunda 
okuyan yetişkin 
kursiyerlere 
belgeleri verildi. 
Veysel Karani 
camiinde yapılan 
belge töreninde 
2004-2005 yılı 
eğitim ve öğretim
lerini tamamla
yarak Kur-an oku
masını öğrenen 
yetişkinler 
belge aldılar. 
Kur-an'ı Kerim

belge töreni oku
nan ilahilerle 
devam etti. Kuran 
kursu öğreticisi 
Rıfat Aydın'ın 
günün anlam ve 
önemine dair 
yaptığı konuş
manın ardından 
İlçe Müftüsü 
Yusuf Aydın 
konuştu.
Mezuniyet belge 
törenine 
katılan misafirlere 
daha sonra 
ikramda 
bulunuldu.
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Tuncelililer Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi

Tuncelililerden gözaltılara tepki
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tuncelililer 
Yardımlaşma 
Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
Başkanı Murat 
Kocamış yaptığı 
basın açıklamasıyla 
1 Mayıs kutla
malarında göz 
altına alınanların 
serbest bırakıl
malarını istedi.
Kocamış, dernek 
lokalinde yaptığı 
açıklamada, 2004 
yılında genel olarak 
gelişen halk 
muhalefetini ve 
dayanışmasını 
kırmaya yönelik 
çeşitli yöntemlerin 
uygulamaya 
konulduğunu 
öne sürerek, bunun 
örneğinin de

'fabrikamı sattır
mam' diyerek 
sahip çıkan SEKA 
işçisine tahammül
süzlük göstererek 
çalışanların 
eş ve çocuklarına 
şiddet kullanıldığını 
söyledi.
Aynı tahammül 
süzlüğün TEKEL ve 
Seydişehir işçileri 
için de uygu
landığını söyleyen 
Tuncelililer
Derneği Başkanı 
Murat Kocamış, 
"Tüzüğünde ana 
dilde eğitim hakkını 
savunuyor diye 
Eğitim sen kapatıl
maya çalışılıyor. 
Demokratikleştik 
diye propaganda 
geliştiren egemen 
güçler, hak arama 
eylemlerini, 

örgütlenme çalış
malarını provokas 
yonlarla, komplo 
larla, göz altılarla, 
tutuklamalarla 
gelişen halk 
muhalefeti üzerinde 
korku ve sindirme 
yaratmaya çalış
maktadır. Ülkemizde 
yaşanan bu sürecin 
Bursa il ve 
ilçelerine yansıması 
fazla gecikmedi.
1 Mayıs işçi 
bayramı kutlamaları 
sonrası Bursa'da 
halk muhalefetinin 
güçlenmesinden 
korkanlar Hiçbir 
hukuki gerekçeye 
dayanmadan tama
men yasal ve 
barışçı 1 Mayıs 
kutlamalarını 
gerekçe göstererek 
Devrimci,

Demokrat, 
Yurtsever insanları 
gözaltına almış ve 
tutuklayıp ceza
evine göndermiştir. 
Yaklaşık bir aydır 
devam eden bu 
operasyonlar 
sonucu 28 kişi

tutuklanıp 
cezaevine 
konulmuştur. 
Bizler bu ülkede 
gerçekleşen hak ve 
özgürlükler 
mücadelesini 
bastırmaya dönük 
anti demokratik 

uygulamaları 
protesto ediyor ve 
hiçbir hukuki 
gerekçe gösterilme
den tutuklanan 
insanların derhal 
serbest bırakıl
masını talep 
ediyoruz" dedi.

ŞENEN Balık ve İv 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

* ıdiğtriNilıtıM

Kapkacta korkutucu tablo

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

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

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
son 3 yılda, 31 bin 
201 kapkaç olayında 
7 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 598 
kişinin yaralandığını 
bildirdi. İçişleri 
Bakanı Aksu, CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
yazılı soru önerge
sine verdiği yanıtta, 
Türkiye'de 2002 
yılında 12 bin 843, 
2003 yılında 13 bin 
16, 2004 yılında ise 
5 bin 342 olmak 
üzere, toplam 31 bin 
201 kapkaç olayı 
yaşandığını belirtti. 
Bu olaylarda 598 
kişinin yara
landığını, 7 kişinin 
ise hayatını kaybet
tiğini belirten Aksu, 
173'ü yabancı 
uyruklu olmak üzere 
toplam 12 bin 370 
kişinin yakalanarak,

adalete teslim 
edildiğini kaydetti. 
Hırsızlık, gasp, kap
kaç gibi olayların 
önlenmesi konusun
da gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alın
ması amacıyla hazır
lanan genelgelerin 
tüm valiliklere gön
derilerek, azami 
derecede hassasiyet 
gösterilmesinin 
istendiğini ifade 
eden Aksu, şunları 
kaydetti: 
"Bakanlığımızca, 
Emniyet hizmet
lerinin teknolojiye 
uygun hızda

gelişmesini sağla
mak, suç ve suçlu
larla daha etkin ve 
verimli mücadele 
etmek, kişi hak ve 
özgürlüklerini ön 
planda tutarak 
vatandaşa en iyi 
hizmeti sunmak gibi 
çok önemli hedefleri 
olan "Mobil 
Elektronik Sistem 
Entegrasyonu" 
(MOBESE) isimli 
proje ile ilgili 
yürütülen çalışmalar 
önemli bir aşamaya 
gelmiş olup, en kısa 
zamanda tamam
lanacaktır."
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‘Rusya silahları 
Ermenistan’a taşıyor’

1

Ingiltere 'hayırlardan Mı
Rusya Savunma 
Bakanı Sergey 
İvanov, 
Gürcistan'daki Rus 
üslerindeki 
silahların bir kıs
mının 
Ermenistan'daki 
Rus üslerine 
nakledileceğini 
söyledi.
İvanov, St. 
Petersburg'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
"Silahlar 
Ermenistan'a trans
fer edilmeyecek. 
Ermenistan'daki 
Rus üslerine, yani 
bir üssümüzden 
diğerine kaydırıla
cak" diye konuştu. 
Rusya'nın, 
AKKA anlaşmasın
da belirtilen 
silahların 
sınırlandırılmasına 
tamamen uyacağım 
söyleyen İvanov, 
"Gürcistan'daki 2 
askeri üssün 
boşaltılmasına bu 
yıl başlayacağız ve 
2008'e kadar 
boşaltma işlemi 
tamamlanmış ola

cak. Gürcistan'daki 
üsleri, Rusya değil 
Sovyetler Birliği 
açmıştı. Bu üsler 
askeri açıdan 
önemli değil" dedi. 
İvanov, 
Gürcistan'dan 
aileleriyle birlikte 
2500 asker, 2500 
parça 
ağır askeri 
malzeme, 80 bin 
ton mühimmat, 
askeri malzeme 
ve diğer 
kargoların çekilme
si gerektiğini 
belirterek, boşaltma 
işlemlerinin 
büyük kısmının 
Batum'dan deniz 
yoluyla yapılacağını 
söyledi.
Taşınmaz tüm mal

ların Gürcistan'a 
verileceğini kayde
den İvanov, 
"Motorize 2 küçük 
üs kurulması için 1 
milyar ruble (35 
milyon 200 bin 
dolar) ayrıldı. Bu 
motorize üslerde 
değişik silahlar ve 
sözleşmeli 
askerler olacak" 
diye konuştu. 
İvanov, bu küçük 
motorize üslerin 
gümrük muhafı
zlarına destek 
vermeleri ve 
Gürcistan'dan 
Rusya'ya terörist 
sızmaları 
önlemek için 
Rusya-Gürcistan 
sınırına yerleştirile
ceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri 
Bakanı Jack Stravv, 
gelecek ilkbaharda 
yapılması planlanan 
AB Anayasası'na 
ilişkin referandumu 
askıya aldığını açık
ladı.
Parlamento'da açık
lamalarda bulunan 
Straw, AB'nin 
önünde biri kendi iç 
meseleleri, 
diğeriyse dış 
dünyadaki hızlı 
değişim ve 
globalleşme 
olduğunu belirterek, 
AB organizasy
onunun bir reform 
ihtiyacı içinde 
bulunduğunu vur
guladı.
Başbakan Tony 
Blair ile birlikte 
Roma'da yapılan 
zirvede, bu 
reform ihtiyacına 
yanıt vermek üzere 
hazırlanmış 
Anayasa anlaşması 
taslağına İngiltere 
adına imza koyduk
larını hatırlatan 
Straw, daha 
sonra bu anlaş

manın 25 ülkenin 
onayına sunul
duğunu söyledi. 
Anayasa taslağının, 
9 ülkenin parlamen
tolarında, Ispanya'
da referandumda 
onaylandığını kayd
eden Jack Straw, 
Hollanda ve 
Fransa'daysa iki 
ülke halklarının 
taslağı onaylamayı 
reddettiklerini 
hatırlattı.
"Bu Anayasa, 
Avrupa Birliği'nin 
malıdır ve bundan 
sonra ne 
olacağına da bir
liğin liderleri karar 
yerecek" diyen 
İngiltere 
Dışişleri Bakanı

Stravv, "ancak biz 
gelinen noktada bu 
taslağı 
referanduma 
götürmeyi anlamlı 
bulmuyoruz. 
Üzerinde tartışıl
ması 
gerektiğine inanıy
oruz" dedi. 
Anayasa'nın gele
ceğine karar ver
menin İngiltere'nin 
tek başına 
yapacağı bir şey 
olmadığını da vur
gulayan Stravv, 
"ancak gelişmeler, 
AB'nin gelecekteki 
yönü ve yapısı 
konusunda karar 
verilmesi gereğini 
ortaya koydu" diye 
konuştu.
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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
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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Liseler 4 yıl oluyor

u

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya 
Selçuk, liselerde 
eğitim-öğretim 
süresinin 4 yıl 
olmasıyla ilgili 
kararın kuruldan 
çıkarak Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in onayına 
sunulduğunu 
bildirdi.
Selçuk, Çelik'in de 
onaylaması 
halinde, gelecek 
eğitim-öğretim 
yılından itibaren 
liselerde eğitim- 
öğretim süresinin 4 
yıl olacağını, uygu
lamanın gelecek yıl 
liseye yeni kayıt 
yaptıracak öğrenci
leri kapsayacağını 
belirtti.
Yeni müfredat 
doğrultusunda 
sınav sisteminde 
bir değişikliğe 
gidilip gidilmeye
ceğine ilişkin 
olarak Selçuk,

"Sınav sistemiyle 
ilgili bir çalışmamız 
var. Sınav sis
temiyle müfredat 
içeriklerinin 
örtüştürülmesinin 
hem kavramsal 
olarak, hem de 
içerik olarak 
gerçekleştirilmesi 
konusunda bir 
çalışma grubu var. 
Son yıllardaki anal
iz, sentez yorumla
ma, pratik okuma 
gibi soruların çok 
daha yoğun olduğu 
sınav içeriklerine 
yeni müfredatın 
çok daha kolay 
adapte olabileceği
ni düşünüyoruz. 
Sınav içeriğiyle 
ilgili çalışmalar 
sürüyor. Bunu

sadece müfredat- 
sınav etkileşimi 
gibi de değer
lendirmemek 
lazım" dedi.
Selçuk, ilköğretim 
6, 7 ve 8. sınıfların 
müfredatlarının 
yenilenmesi çalış
malarının tamam
landığını belirtti. 
Bunların hepsini 
birden uygulamaya 
koymayı düşün
mediklerini kayde
den Selçuk, sınava 
girecek öğrenci
lerin etkilenmeme
si için her bir 
sınıfın müfre
datının farklı 
zamanlarda pilot 
olarak uygulamaya 
konulacağını kay
detti.

BAYRAMOĞLUNDAN

ŞOK KAMPANYA I

Bingöl'de 5.7 şiddetinde deprem

ü 
â ] a ] a ] a ]

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

Bingöl'ün Karlıova 
İlçesi'nde dün 
sabah saatlerinde 
meydana gelen 5.7 
büyüklüğündeki şid
detli depremde 
yaralı sayısının 
46'ya yükseldiği 
belirtildi.
Bingöl Valisi Vehbi 
Avuç, deprem böl
gesinde incelemel
erde bulunmak 
üzere Karlıova İlçe- 
si'ne gitmeden önce 
basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, 
bütün köylere 
ulaştıklarını ve oluş
turulan ekipler 
tarafından arama 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
söyledi. Avuç, şid
detli depremde 
46 kişinin yara
landığını bildirdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, depremin 
meydana geldiği 
sırada 3 yaşındaki 
Mücahit Gökçe 
adındaki bir çocuk, 
üzerine dolabın 
devrilmesi sonucu 
yaralanırken, ablası 
Felek Gökçe (18) ise 
şoka girdi.
Karlıova Devlet 
Hastanesi'ndeki ilk 
müdahalenin ardın
dan Bingöl Devlet

Hastanesi’ne 
kaldırılan kardeş
lerin sağlık durum
larının iyi olduğu 
kaydedildi. Mücahit 
Gökçe, beyin tomo
grafisinin çekilmesi 
için Beyin Cerrah 
Sevisi'nde tedavi 
altına alındı. 
Durumu ağır olan 
bir yaralı ise 
Erzurum Atatürk Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi’ne sevk 
edildi.
KIZILAY 
DEPREM 
BÖLGESİNDE 
Bingöl'ün Karlıova 
İlçesi'nde bu sabah 
saatlerinde mey
dana gelen 5.7 
büyüklüğündeki 
depremin ardından 
Kızılay Derneği 
Genel Müdürlüğü 
Afet Operasyon 
Merkezi (AFOM) 
harekete geçerek 
bölgeye yardım 
malzemesi gönder- 
di.Karlıova'da

Deneyimli

RRHfîN PETROL

eleMRN RRRNIYOR

aşçı ve garson 
aranmaktadır.

BAYRAMOĞLU EMLAK TA Markûr hrah mAklt
SATILIK - KİRALIK DAİRELER mUlKCZ. 10130110 MMl 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

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

Müracaatların şahsen 
yapılması gerekmektedir. 

Adres:Yalova Gemlik Yolu 3. Km.

kaydedilen şiddetli 
depremde yaralı 
sayısı 46'ya yük
selirken, bölgeye 
yardımlar ulaştırıl
maya başlandı. 
Kızılay'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
depremin ardından. 
Güneydoğu 1 
Anadolu Bölge Afet 
Müdürlüğü Lojistik 
Merkezi'nden 500 
adet çadır, bin adet 
battaniye, 500 adet 
mutfak seti ve S-3 
ocak, 2 adet seyyar 
mutfak; Kuzeydoğu 
Anadolu Bölge Afet 
Müdahale Lojistik 
Merkezi'nden 500 
adet çadır, bin adet 
battaniye, 500 adet 
mutfak seti ve S-3 
ocak, 2 adet seyyar 
mutfak; Muş Yerel 
Afet Müdürlüğü 
Lojistik 
Merkezi'nden 2 bin 
kişilik muhtelif gıda 
gönderildiği belirtil
di. Koordinasyon 
amacıyla kriz 
masası kurulduğu 
kaydedilen açıkla
mada ayrıca, bölg
eye durum ve 
ihtiyaç tespiti yap
mak üzere birer 
öncü haberleşme 
aracı gönderildiği 
ifade edildi.

SATILIK

-Umurbey’deyol 
kenarında 12 
dönüm tarla 
■ Eski devlet has
tanesi karşısı 
2250m2 imarlı 
satılık arsa

Müracaat Tel: 
513 96 83
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Adli Tıp'ta kadrolaşma iddiaları Meclis'te Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

CHP’li Atilla Kart, 
Adli Tıp 
Kurumu'nda 'nite
liksiz' kadrolaş
maya gidildiği 
yönündeki iddi
aları Meclis gün
demine taşıdı. 
CHP Konya 
Milletvekili Kart, 
Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek 
tarafından yazılı 
olarak cevap
landırılması 
istemiyle Meclis 
Başkanhğı'na 
verdiği soru öner
gesinde 58 ve 59. 
hükümetler döne
minde, Adli Tip 
Kurumu'nda da 
'niteliksiz' kadro
laşmaya gidildiği 
yolunda, 
kamuoyuna ciddi 
ve somut bilgilerin 
yansıdığını belirtti. 
Kart, usul ve 
yasaya uygun 
olarak hazırlanan 
tezlerin iptal

edildiği, çahşan- 
lann istifa etmek 
zorunda 
bırakıldığı, kuru
mun teknik işlevini 
kaybettiği, uzman
lık sınavlarında 
yasaya aykırı 
olarak jüri oluştu
rulduğu ve yine 
yasaya aykırı 
olarak kurum 
başkanının jüriye 
başkanlık yaptığı, 
bütün bu aydınlık
lar idari yargı 
kararıyla tespit 
edildiği halde 
kurum başkanının 
yargı kararlannı 
tanımadığı ve 
uygulamadığı yol

unda bilgi ve iddi
alar tarafımıza 
ulaştığını ifade 
ederek, öner
gesinde şu soru
lara yer verdi: 
- "58 ve 59. 
hükümetler döne
minde Adli Tıp 
Kurumu'ndan isti
fa eden veya 
başka yerde 
görevlendirilen 
uzman sayısı 
nedir? Adli Tıp 
Kurumu'nda halen 
ihtiyaç duyulan 
uzman sayısı 
nedir? İstanbul 
Adli Tıp 
Kurumu'nda 
uzmana şiddetle

ihtiyaç olduğu 
halde, bu uzman
lar neden istifa 
etmek zorunda 
kalmışlardır? Fizik 
İhtisas Dairesi'nde 
uzman doktor 
ihtiyacı çok yoğun 
olmasına rağmen 
Dr. Celal Bütün 
hangi gerekçeyle 
Rize'ye tayin 
edilmiştir? Bir 
taraftan yılda yak
laşık 100 bin 
dosyanın hazırlan
ması söz konusu 
iken, bunun 
devamında adli tıp 
konusunda çok 
sınırlı b3r hizmetin 
ve ihtiyacın 
olduğu başka bir 
ile görevlendirme 
yapılmasının nasıl 
bir açıklaması ola
bilir? Kamu 
hizmeti takdiri 
nasıl böylesine 
keyfi kullanıla
bilir?" şeklinde 
konuştu.

Sezeryen ile doğum
Doğumun tamamen doğal bir olay 

olmasına rağmen, tamaman da sorunsuz 
olduğu söylenemez.

Zira her yıl dünyada yaklaşık yarım 
milyon insan hamilliğin yol açtığı komp
likasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmek
tedir.

Gelişmiş ülkelerde 50 yıl önce sez
eryen oranı %2 iken, bugün %25’e çık
mıştır. Zira yaşlı kadınlarda vajinal doğum 
risklidir. Ayrıca kısırlık tedavisi gören 
hamilelerin çoğu çoğul gebelik tarzında 
olduğundan ve bu bebeklerin vajinal 
yoldan doğmaları rizkli olduğundan sez- 
eryenle doğum tercih edilmelidir.

Tabi ki sezeryen indikasyonu için daha 
bir çok tıbbi nedenler vardır.

Böyle durumlarda hekim ile hasta ve 
hasta yakınları arasında hangi yoolla 
doğum olursa ne olabileceği artısı ve 
eksisi konuşulmalıdır. Doğumun hangi 
yolla yapılacağına karar verilmelidir.

Hastanın isteğine uygun tercihli sez
eryen, tıbbi etiğe uygun değildir.

Tüplerin bağlanması amacıylada sez
eryen tercih edilmemelidir. Zira sezeryen 
aynı zamanda tehlikeli olabilen bir bir 
ameliyattır. Ancak anne ve çocuk yönün
den tıbbi gereksinim olduğu zaman 
uygulanmalıdır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Türkiye'de vergi 
mükellefi sayısı azaldı

Barbarosca
Orhangazi'ye emanet

1UMCU

Hükümetin kayıt dışı 
ekonominin kayıt 
altına alacağı 
yönünde beyanlarına 
karşılık, vergi 
mükellefi sayısında 
geçen yıl sonuna 
göre düşüş olduğu 
gözleniyor.
Gelirler Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 2004 yılı 
sonunda 8 milyon 
167 bin 229 olan 
vergi mükellefi 
sayısı, 2005 yılı 
Nisan ayı sonunda 8 
milyon 27 bin 257'ye, 
Mayıs sonunda ise 8 
milyonun altına 
inerek 7 milyon 966 
bin 990'a geriledi.
Böylece 2004 yılı 
sonundan 2005 yılı 
Mayıs ayı sonuna 
kadar vergi mükellefi

sayısında 200 bin 
veya yüzde 2.5 
düşüş oldu. Vergi 
mükellef sayısı bir 
ayda ise 60 bin 267 
azaldı.
5 Aylık dönemde 
gelir vergisi mükellef 
sayısında 77 bin 331, 
gelir stopaj vergisi 
mükellef sayısında 
ise 26 bin 609 düşüş 
yaşandı. Böylece 1 
milyon 774 bin 568 
olan gelir vergisi 
mükellef sayısı 1

milyon 697 bin 
237'ye, 2 milyon 141 
bin 913 olan gelir 
stopaj vergisi 
mükellef sayısı 2 
milyon 115 bin 304'e 
indi. Bu dönemde tek 
artış gayrimenkul 
vergisi ödeyen 
mükelleflerde oldu. 
2004 Yılı sonunda 
573 bin 308 olan 
GMSİ vergi mükellefi 
sayısı, Mayıs sonun
da 597 bin 772'ye 
çıktı.

BURSA ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARI 
KORUMA DERNEĞİ 

ÖZEL TÜRE 
ÖZEL EĞİTİM KURS MERKEZİ

CUMAN 
ARANIYOR

2005- 2006 
Eğitim ve öğretim 
yılında kursumuza 

devam edecek olan kursiyerlere 
ait ücret çizelgesi aşağıya 

çıkarılmıştır.

Bireysel Eğtim Ders Saat Ücreti 
Grup Eğitimi Ders Saat Ücreti 
Tam Günlük Grup Eğitimi (Aylık)

44.10 YTL
32.40 YTL
611.00 YTL

Yarım Günlük Grup Eğitmi (Aylık) 330.00 YTL

B

TAVUK
DÖNER
USTASI

ARANIYOR.
Tel: 513 44 79

BakBiîCafe’de
Hamburger’! 

deneyin
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 Hamidiy e Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK

3. Profesyonel Lig’den 
düştükten sonra azim ve istek
li bu işe sarılarak düşmenin 
verdiği eziklikle, gurur mesele
si yaparak tekrar eski hakket
tiği yere geldi.

Bu yazım Döktaşspor için.
Döktaşspor’un birkaç 

maçını seyrettim. Süper Lig’de 
de Bursa’ya yakışır 
Orhangazi’nin iftihar ettiği bir 
takım.

İşte yöremize gönül verdi
ler, bu satırlarla kendilerini 
candan kutlarım.

Şimdi gelelim kazanılan 
madalyonun iki yüzüne. Bir 
yüzü 3. Prefosyonel Lig’de 
neler yaparlardı?

Döktaş fabrika takımı. 
Bünyesinde bulundurduğu fut
bolculara hiç aksıtmadan 
maaşlarını ve hatta fazlasını 
ödeyecek güçte.

Belki üst sıralarda yük
selme olmaz ama bir tecrübe 
edinilip, sonuncu da olmaz.

Benim şahsi görüşümle 
Döktaş haklı olarak 3. Lige 
çıkmış ve orda kendini kabul 
ettirmiş.

Gazetelerin yazdıklarına ve 
duyumlarıma göre Döktaş 
takımı yerini Orhangazi olarak 
değiştirmiş. Futbolculardan 
hiç kimseyi kaybetmez, bir iki 
futbolcu da takviye 
edildiğinde; 3. Lig’de tutun
abilir.

Bir- iki sene sonra ne ola
cak?

Sporculara verilen 
maaşların tam zamanında 
ödenmeyeceğini zannerim. 
Sonra kopmalar, dağılmaya

kadar gidecek, sonra tekrar 
amatörlüğü dönüş.

Bu şu olabilirdi;
Döktaşspor’un başında 
Orhangazi Döktaşspor kalsay
dı (Orhangazi olabilirdi)

Emsal olarak Çanakkale 
Dardanel, Manisa Vestel, vb...

İleriki tarihlerde Belediye 
Başkanları değişebiliyor. 
Gelen başkan veye başkanlar 
ben bu işi sevmiyorum der, 
futbola gereken alakayı 
göstermese ne olur?

Amatörlüğe dönüş. İşte 
önümüzde emselleri var. Bir 
İznik- Kestel - Gürsü.

Bu amatör takımlar bugün 
Bursa’da boy gösteriyorlar 
ama akılları hala profesyonel
likte. Futbolda gereken alakayı 
göstermez de ne olur?

Orhangazi seyircisi nasıl 
Döktaşspor’u bağrına bastı 
ise. Otobüslerle onu destekle
mek için gittiseyler, soğukta, 
sıcakta nasıl desteklediyseler 
gene Orhangazispor’u olarak 
da destekleyeceklerdir.

Dansı Gemlikspor’un başı
na inşallah. Gemlikspor’u da 
3. Profesyonel Lig’de görürüz 
umarım.

Bu yükselişin en büyük 
gururu inanın o takımı bir yer
lere getiren kişinin olacaktır.

Nasıl şeref tribününde otu
rur, takımının maçını zevkle 
seyredip, neşeyle sporcularını 
tebrik eden prim dağıtan 
başkanın gurunu yaşayacığına 
eminim.

Ümit, fakirin ekmeği ye 
Mehmet ye..

Beden Eğitimi Hocalarına
Yazmayı defalar

ca düşünüp, bir 
türlü yazamadığım 
siz değerli 
hocalarımdan, 
meslek hayatınızda 
yüzlerce çocuklarla 
uğraşıyorsunuz, 
onları eğitmek, 
birşeyler vere-

bilmek için çaba 
sarfediyorsunuz.

Sizden benim 
istediğim, 
kabiliyetli 
gördüğünüz genç
lerin elinden tutup 
bir kulübe ver
menizi dilerim.

İşte görün ki bu

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

gençler sizin 
eseriniz.

Gemlik Lisesi 
Basketbol Takımı 
Bursa’da şampiyon 
oldu. Bu gurur 
sizindir.

Liseli gençleri ve 
sizleri kutlarım.

gemi*

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Bebeğinizle konuşun
Bebeğiniz daha karnınız- 
dayken bile, konuşarak 
ve müzik dinleterek onun
la iletişim kurmaya 
başlayabilirsiniz. Bu 
nedenle doğduktan sonra 
konuşma ve hareketler 
yoluyla onunla iletişim 
kurmaya çalışmanız 
ilişkiniz için iyi olacaktır 
Bebeğiniz doğuduğu 
andan itibaren, konuşa- 
masa bile sizinle iletişim 
kurmaya başlar. İletişime 
dair ailk adımları sizinle 
göz teması kurmak şek
linde olur: Uzun uzun 
yüzünüze bakar. Daha 
sonra bunu ufak sesler 
ve gülümsemeler izler. 
Bebeğinizin gözlerine 20- 
25 cm mesafeden bakın. 
Bu, bebeklerin odaklan- 
abildiğ ideal mesafedir. 
Ona nazik ve sevecen bir 
şekilde dokunun. Onu 
okşayın, onunla konuşun 
ya da ona şarkı söyleyin.

i Bunların hepsi iletişim 
| için harika yollardır. 
, Bebeğinizle konuşun. 
; Tepkilerini izleyin ve 

cevap vermesi için bek
leyin. Vücut dilini yakın
dan izleyin. Bebeğinizin 
size doğru sallayarak 
yaptığı kol ve bacak 

hareketleri, onun size 
olan cevabıdır.
Bebeğinizin hareketlerine 
bakın. Çıkardığı en ufak 
sesleri bile dinleyip, tüm 
dikkatinizi ona verin. Size 
tepki vereceğini göre
ceksiniz. Erken yaşların
da yapılan bu iletişim 
yöntemleriyle bebeğinizin 
dünyayı yavaş yavaş 
algılamasını sağlamış 
olursunuz. Çoğu zaman 
iletişim kurmak için en 
iyi zaman, bebeğinizi 
besledikten sonraki 
zamandır. Böylece hem 
halinden memnun, hem 
de rahatlamış olur. Öte 
yandan böyle planlamalar 
yapmanıza da gerek yok; 
çünkü çoğu anne-baba 
bunları içgüdüsel olarak 
zaten yapar.
Ağlamanın da 
bebeğinizin konuştuğu 
dilin önemli bir kısmı ve 
konuşmaya başlamadan 
önce ihtiyaçlarını duyur
manın bir yolu olduğunu 
unutmayın. Bebeğiniz 
ağladığında, ona hemen 
cevap vermeniz, kendisi
ni güvende hissetmesini 
sağlar.
Erken dinleme ve 
konuşma

Yıllar önce yenidoğan- 
ların iyi görüp duya
madıkları düşünülürdü 
ama şimdi biliyoruz ki, 
dinlemeye ve konuşmaya 
erkenden başlamanın 
bebeğinizle aranızdaki 
sevgi bağını 
güçlendirmede önemli bir 
adım olduğunu biliyoruz. 
İyi bir dinleyici olmak, 
bebeğinizle ilerleyen 
ilişkinizde son derece 
önemlidir. "Konuşmayı 
bilmeyen bir bebeğin 
nesini dinleyeceğim?" 
diye düşünmeyin. 
Bebeğinizin ağlamaları 
bile farklı olacak. İletişi
miniz geliştikçe, hangi 
ağlamanın "Açım" 
anlamına, hangi ağla
manın "Yalnızım ve 
kucaklanmak istiyorum" 
anlamına geldiğini 
öğreneceksiniz. Yavaş 
yavaş bu iyi bir ilişkinin 
ve bebeğinizin bazı 
ihtiyaçlarını karşılayabil
menizin temellerini 
oluşturacak.
Aklınızda bulunsun 
Sevgi dolu sözcükler 
kullanın. Bebeğiniz 
sesinizin tonundan olum
lu mu olumsuz mu 
konuştuğunuzu anlar.

Bebeğinizle sakin bir 
biçimde ve yüz 
yüze konuşun 
Bebek gibi konuşun. 
Bu konuşma daha tiz
den bir konuşma şek
lidir ve tüm dünyada 
bebeklerce tercih edilir. 
Zaten bunu otomatik 
olarak yaptığınızı da 
fark edeceksiniz. 
Detaylardan bahsedin. 
"Şimdi arabanı itiyorum, 
altını değiştiriyorum." 
gibi yaptığınız her işi ona 
söyleyin. Onun yaptığı 
şeyler ona anlatın. 
"Kollarını sallıyorsun, 
minik minik sesler 
çıkarıyorsun." gibi. 
Bebeğinizle bu türden 
konuşmalar yapmayı 
alışkanlık haline getirin. 
Her şey hakkında 
konuşun. Bebeğiniz biraz 
büyüdüğünde, dil 
gelişimine yardımcı 
olması açısından her şey 
hakkında konuşun. 
"Simdi pantalonumuzu 
giyiyoruz.", "Yemeğimi 
yiyorum." ya da "Bugün 
hava çok soğuk." gibi. 
Nesneleri isimleriyle söy
leyin. Özellijkle daha 
büyük bebekler için, her 
gün gördüğü kullandığı

nesnelerin isimleri 
söyleyin. Özellikle de 
bebeğiniz bunlara işaret 
ediyorsa. Mesela "Bu 
senin oyuncak ayın", 
"Bu senin fincanın" 
gibi tanımlamalar yapa
bilirsiniz. Bebeğiniz 
konuştuğu dilin çoğunu 
sizden öğrenecek. İlk 
yılın sonunda, ona 
söyleyeceğiniz pek çok 
şeyi anlar hale gelecek ve 
muhtemelen basit tali
matları yerine getirebile
cek; "Fincanı bana ver." 
ya da "Hadi el salla." gibi. 
Bebeğinizin girişimlerini 
destekleyin. Kelimeleri 
yanlış söylediğinde asla 
dalga geçmeyin; çünkü 
bu tekrar denemesini 
engelleyebilir. Sizinle 
konuşmaya dair 
gösterdiği tüm girişimleri 
cesaretlendirin.

HAÇİN „
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam
Yerden tavana kilimlerle kaplıdır 

odanın biri. Bir boydan bir boya sekisi... 
Konsol ayna bile var o odada. Şaşar, 
kalır Höketçeli... Onların evi düz toprak. 
Kilimleri olsa bile sermezler.. Toprağın 
üstünde oturur, kalkarlar. Akşamdan 
akşama kirli döşekler serilir kapa toprağı 
üstüne. Hüseyin ağa her şeyi ile üst 
Höketçe’de. Karısı bile iki değil, üç değil, 
tam beş tane... Akşam olunca sayarak 
alırlar çocukları eve. En büyük iki oğlu 
askere gidip, gelmiş kızının; birini kan 
köyüne yüz sarı liraya satmış... Ötekiler 
küçük. Yeni yürüyeni var, emekliyeni var, 
kundaklısı var... Ellerinde birer yufka 
dürümü dolanır, dururlar ortalıkta...

Hüseyin ağa akşam ezandan sonra 
İsmail’i alıp, evine getirdi. Önce ocaklı 
odaya geçtiler. Odanın bir köşesinde 
cağlık dedikleri el yüz yıkama yeri 
odanın... Bir köşede ocak, ocakta çalı 
çırpı yanıyor, üstünde bir kara kazan... 
Duvarlar boydan boya eni raflarla kaplı. 
Raflar dolu. Kilim, çuval, yatak, yorgan, 
daha neler, neler... Ağa evi.,. Höketçe’nin 

en zengini... Kapı dibinde dolu çuvallar... 
Ama duvarlar kara toprak, bir küçücük 
penceresi var koca odanın. Yerler serili 
değil... Kilim, keçe hiç bir şey yok ortada. 
Penceresinin perdesi yok. Odanın orta 
yerinde yan yana iki hamur tahtası, yufka 
ekmekleri, kaşıklar, iki sahan bir tas su. 
İsmaille Hüseyin ağa içeri girince hep 
ayağa kalktılar odadakiler. İki delikanlı 
oğlan, ikisi de burma bıyıklı... Gencecik 
bir de gelin... Bu Hüseyin ağanın en 
küçük karısı. Akça pakça, tombulca... 
Kucağında bebesi var. Çizgili kara şal
varın üstüne pembe, parlak bir gömlek 
giymiş. Boynunda beşi biryerdeler. 
Odaya girdiklerinde bebe kucağında, 
memesinin teki dışardaydı. Bebe belden 
aşağısı çıplak, taş gibi ak memeyi 
sömürüp duruyor, mavi damarlar lam
banın sarı ışığında koyumuş karaya dön
müş. Kaçmadı, kapanmadı Hüseyin 
ağanın küçük karısı onlar girince, ama 
ayağa kalktı, bebek memeyi bırakıp 
başını kapıdan vana döndürdü. Höketçe 
başka çeşit bir köydür. Rumlunun 
Karsavuranın, Haçin’in insanına benze
mez Höketçeli. Avşar bunlar. Kaç, göç 
bilmezler. Her şeyler ortadadır. İki avrat, 
on çocuk, ana, bacı on onbeş baranta bir 
odada.... Hüseyin ağanın öteki karıları pis 
görünüşlü, saçlar karıyık, sümük, salya... 
Yalın ayak tümü...

Kara toprağın üstünde geze geze 
tabanları toprağın rengini almış, nasır
laşmış... Kadınlar da yalın ayak. Yalnız 
burma bıyıklı iki delikanlının ayaklarında 
kara lastik ayakkabılar var.

- Öteki odaya bir alev yapın!
Biz oraya geçek!
İkisi dışarı çıktı kadınların. Genç gelin 

yere oturdu, bağdaş kurdu; dayadı 
memeyi çocuğun ağzına. Ötekiler giriyor
lar, çıkıyorlar.

- Sobayı tutuşturduk, lambayı neyi 
yaktık! Hazır öteğ oda...

İsmail, Hüseyin ağa ve burma bıyıklı 
iki delikanlı oğlan geçtiler içeri. Duvarda 
çifte lambalar, oda pırıl pırıl. Soba 
çatırdıyor... Burası Höketçe. Yaz başı bile 
olsa hoş gelir akşamdan akşama alev.... 
Kilimlerle kaplı oda, yerler, duvarlar... 
Yeşil, mor, sarı, turuncu, renk renk 
şekiller tavanlara dek. Pencere önünde 
boydan boya geniş, yüksek bir seki. 
Puflar gibi minderler var sekinin 
üstünde. Yerdeki minderin üstüne diz 
çöktüler iki oğlan. Onlar sessiz dinliyor
lar, hep babaları konuşuyor. Orta yere 
sofra kuruldu. Buz gibi kalaylı bir 
tepsinin üstünde yine kalaylı bir tas, 
kalaylı kaşıklar... Bal, yağ, sarımsaklı, 
naneli, bol tereyağlı tarhana çorbası. 
Bulgur pilavı, bir de yoğurt...

Devamı yarın. ।
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Yaz meyvelerini bol tüketin
Uzmanlar, yaz 
meyveleri ve 
sebzelerinin vücut 
için önemli 
derecede fayda 
sağladığı ve 
sağlık açısından 
tüketilmelerinin 
şart olduğu 
belirterek, yaz 
meyveleri ve 
sebzelerinin cildi 
koruduğunu, 
halsizliği ve 
bellek zayıflığını 
önlediğini 
ifade etti.
Uzmanlar, yaşlan
manın belirtisi 
olan cilt kırışması, 
hareketsizlik, 
güçsüzlük ve 
bellek zayıfla
masının sorum
lusunun, vücuttaki 
antioksidan etkili 
bazı kimyasal 
maddelerin 
yetersizliği 
olduğunu belirtti. 
Uzmanların 
vücuttaki bu prob
lemleri çözmek 
için önerdiği yaz 
meyveleri ise 
şunlar: 
"- Karpuz: Hem 
likopen, hem de 
vitamin ve mineral 
açısından zengin, 
antioksidan kapa
sitesi yüksek bir

yaz meyvesidir. 
- Erik: Yüksek 
antioksidan kapa
sitesi yanında 
detoks yapıcı 
gücüyle de önemli 
bir anti-aging 
besindir.
- Şeftali ve kayısı: 
Potasyum deposu 
besinlerdir. Ayrıca 
C vitamini ve çok 
sayıda flavonoid 
ihtiva eder, zengin 
lif ve betakaroten 
içerikleriyle çok 
yararlı yaz 
meyveleridir.
- Çilek, kiraz, 
vişne gibi 
antosiyanin zengi
ni meyveler. Bu 
meyvelere kuşbur
nu ve kuş üzümü 
de eklenebilir.
- Brokoli ve 
Brüksel lahanası: 
İhtiva ettiği sul- 
forafan ile anti- 
aging yiyecekleri 

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 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)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ sia 14

arasındaki yerini 
üst sıralarda yaz 
aylarında da 
muhafaza etmek
tedir. Brokoli, 
ayrıca C vitamini, 
betakaroten, glu- 
tatyon ve lutein 
gibi antioksidan- 
larla da tıka 
basa doludur 
- Üzüm: Özellikle 
çok güçlü antiok- 
sidanlar olan 
oligomerik poan- 
tosiyanidin lerin 
güvenilir kay
nağıdır. Üzümün 
kabuğu, içeriği ve 
çekirdeğinin orta
lama 20 civarında 
değişik antioksi
dan madde ihtiva 
ettiği belirtilmekte
dir. Özellikle 
siyah üzümden 
yararlanın.
- Domates: 
Yaşlıların 
bedensel ve zihin

sel sağlığını 
korumada son 
derece etkili bir 
antioksidan olan 
likopenin en zen
gin kaynağıdır. 
Likopen kanser 
riskini azaltır, 
damarlarınızı 
korur, cildinizi 
ve belleğinizi 
destekler.
- Avokado: 
Çok güçlü bir 
antioksidan olan 
glutatyonun en 
iyi kaynaklarından 
biridir. Yağ 
bakımından 
zengin olması bir 
kusur gibi 
görülse de 
aslında avokado 
yağının önemli bir 
kısmı tekli doy
mamış zararsız 
yağlardır.
- Soğan: Özellikle 
kırmızı soğan 
güçlü bir sağlık 
koruyucusudur. 
Kansere karsı 

önemli bir koruma 
sağlayan antioksi
dan etkili 
quarcetin açısın
dan en zengin 
besinlerden 
biridir. Soğanın 
enfeksiyonlardan 
koruma gücü de 
vardır"

Düğünlerde 
sağlığınızdan olmayın
Yaz ayları ile birlikte 
başlayan düğün 
şölenlerinde kul
lanılan bazı meşale, 
yıldız saçan, volkan 
ve pasta maytapları 
gibi yanıcı 
maddelerin insan 
sağlığını olumsuz 
etkilediği bildirildi. 
Oksijen ortamının 
az bulunduğu ve 
değişik sebepler
den dolayı kapalı 
mekanda oluşabile
cek çeşitli gazların 
insan sağlığını 
olumsuz etkileye
ceğini ifade eden 
Tekden Tıp Merkezi 
Başhekimi ve 
Dahiliye Uzmanı Dr. 
Nihat Tekden, son 
zamanlarda özellik
le düğün salonların
da düğünleri ren
klendirme amaçlı 
çok kullanılmaya 
başlanan meşale, 
şelale ve pasta 
maytaplarının insan 
sağlığını olumsuz 
etkilediğini kaydetti. 
Tekden, kapalı 
mekan olan düğün 
salonlarına çok 
sayıda davetlinin de 
gelmesiyle birlikte, 
havalandırma siste
mi kullanılmış olsa 
dahi, ister istemez 

ortamdaki oksijen 
oranının azalacağı
na dikkat çekerek, 
"Kalabalık insan 
grubunun yanı sıra, 
gelin ve damadın 
salona girmesiyle 
birlikte düğünü ren
klendirmek amacıy
la atılan, üstten 
dökülen şelale, ye 
rden fışkıran volkan 
ile pasta maytabı 
adını verdiğimiz 
yanıcı maddelerin 
çıkarttıkları zararlı 
gazlar nedeniyle 
ortam, iyice oksi
jensiz ya da halk 
tabiriyle havasız 
kalmaktadır. Oluşan 
zararlı gazlar, astım 
hastası, kronik 
akciğer hastası ve 
kalp hastalığı olan
ların kriz geçirme
sine ya da sağlıklı 
bir kişiyi astım 
rahatsızlığına 
dönüştürebilecek 
etkiye neden olmak
tadır. Bulantı, 
kusma, baygınlık, 
solunum yollarında 
bozukluk gibi 
şikayetlerde bulu
nan bu kişiler, o 
ortamda oluşan 
oksijensizlik 
sonucu rahatsızla- 
nabilmektedir" dedi
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, denetimlerde birçok esnafın kâyîtsî^âîîştîğîn^eîirîediklerir^öyîedi

‘Gemlik vergi vermeyenlerin cenneti’
Gemlik Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, Gemlik'in vergi vermeyenler için cennet konumuna geldiğini söyledi, 
luşturulan komisyonun ilçede faaliyet gösteren ve esnafa büyük darbeler indiren kaçak dönerciler başta olmak üzere her çeşit gıda satan
lara yönelik denetimlerin başlatıldığını ifade eden Talan, "Esnafımızın haklarını korumak mecburiyetindeyiz. Amacımız esnafı cezalandırmak 
değil, eğiterek eksiklerini bildirerek onların daha rahat çalışmalarını sağlamaktır" dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

8 Haziran 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Ermeni tasarısı red edildi
Belçika Senatosu, Ermeni iddialarını reddeden
lerin cezalandırılmasına yönelik Adalet 
Komisyonu Yasa Tasansı'nın tüm maddelerini 
reddetti.
Belçika Senatosu Adalet Komisyonu'nda, sözde 
Ermeni soykırımı iddialarını reddedenlerin ceza
landırılmasını hedefleyen yasa taşanlarına ilişkin 
görüşmeler, söz konusu yasa tasarılarının red
dedilmesi ve Federal Meclis'e iade edilmesiyle 
son buldu. Haberi sayfa 7’de

25 Nisan - 27 Mayıs günleri arasında düzenlenen “Kızamık Aşı Günlerinde 3 bin 430 çocuk aşılandı.

talk aşı topaıpınıla hedefe ulaşıldı
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde, bu yılda uygulanan Ulusal Aşı Günleri 
kapsamında, Gemlik ve köylerinde kızamık aşısı hedeflenen sayıyı aştı. İlçe Sağlık 
Grup Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu, anne ve babaların televizyonda yayınlanan 
“Arena” programından sonra çocuklarını aşılatmak için sıraya girdiğini söyledi.

Yanlış hesap...
Gemlik Belediye Meclisi’nin Mayıs ayında 

yaptığı toplantılarda, Belediye Meclis,i 
kendi asli görevini, Belediye Başkanına 
devretmişti.

Neydi sorun..
Acil durumlarda Meclis karan olmadan 

Başkan alacağı yetki ile hizmetleri çabuk- 
laşatırabilecekti.

Oysa, TBMM de de, belediye meclislerinde 
de kuvvetlerin aynimi ilkesini vardır.

Yani, bir kurum, yasalarla kendisine ve 
rilmiş olan bir yetkiyi, başka birine devrede
mez..
. Devrederse, bunun hukuki geçerliliği 
olmaz.

Sonra, belediye meclisleri Büyükşehir 
Yasası’ndan sonra üç ayda bir değil, ayda 
bir toplanıyor.

Aciliyet mazeret olamaz. Çok acil bir 
durum olsa, Başkan Meclisi hemen toplan
tıya çağırabilir.

Bu konunun görüşüldüğü gün, Mecliste 
ara verildiğinde, Ak Partili Meclis üyesi Ali 
Okuroğlu’na hata yapıldığını söylemiştim. 
Artık meclis kararları Büyükşehirden onay 
landıktan sonra geçerlilik kazanıyor.

Bu hata Büyükşehire takıldı.
I Tıpkı Borusan Engürücük yolunun 30 
metreye çıkarılmasındaki teknik hata gibi.

"Yanlış hesap Bağdat’tan döner” diye 
ÜIBuna söylememişler..

İlçe Sağlık Grup Başkanı 
Dr. Besim Çavuşoğlu, 
Ulusal Aşı Günleri Kızamık 
aşı kampanyasında bu yıl 
hedeflenen sayının 
üzerinde çocuğa aşı 
yapıldığını belirterek, 
velilere ve sağlık persone
line teşekkür etti. 
Çavuşoğlu, Gemlik ve 
çevresinde 3 bin 430 
çocuğun aşılandığını 
belirterek, Gemlik’in aşı 
kampanyalarında başarılı 
bir ilçe olduğunu söyledi. 
Kadri GÜLER’in haberi 3’de 25 Nisan - 27 Mayıs günlerinde sürdürülen kızamık aşısı 

kampanyasını Kaymakam Mehmet Baygül başlatmıştı.

Altbezi 
sorunu 
çözüldü 
özel Türe özür
lüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri, özürlü ve 
hastaların bugüne 
kadar ödenmeyen 
altbezi paralarının 
bundan böyle 
ödeneceğini söyle
di. Haberi 4’de

GEMSİAD’dan fakir öğrencilere kermes
Gemlik Sanayici ve İşadamları 
Derneği yoksul öğrencilere yardım 
amacıyla kermes düzenledi. 
Kaymakam Mehmet Baygül’ün 
açılışını yaptığı kermes, gezen- 
lerce büyük ilgi gördü. Dernek 
üyelerinin eşlerinin desteğiyle 
açılan kermesin gelirleri yoksul 
öğrenciler için harcanacak.

Haberi sayfa 2'de

gmail.com
mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Kıbrıs’tı Rumları afettiler...!
Bazı gerçekleri görmemiz, kabul etmemiz ve ona 

göre hareket etmemiz gerekiyor..
Siyasette hayale yer yoktur...

Bu gerçeklerin başında da son yıllarda Kıbrıs 
Cumhuriyeti gerçeği geliyor.

Kıbrıs ta olanları çok uzaklara gitmeden kısa başlıklarla 
sorgularsanız göreceksiniz burada da Dış İşleri Bakanlığımız 
medya kısaca hepimiz Türk toplumu ve Kıbrısh Türkler 
uyutulmaya çalışıldı.

Çok yakın günler de hatırlayacaksınız Birleşmiş Milletler 
Genel sekreteri Annan planı tartışmaları sırasında Avrupa 
Birliği Kıbrıs Rum Cumhuriyeti liderlerine - halka çözüm bul
malar» için çok baskı yaptı...

Amaçları Rum Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ( KTC ) nin birlikte Avrupa Birliğine ( AB ) katıl
maları isteği idi.

Rum lideri Papadupulos kimine göre çok zekice,, kimine 
göre kurnazca bir politika uyguladı...

Avrupa Birliğine tam üyeliğini tehlikeye sokmadan 
görüşmemeleri uzattı.

Nitekim Avrupa Birliğine tam üye oldu.
Ancak Referandum’da Rum tarafının Hayır oyu vermesi 

Avrupa Birliği çevrelerini kızdırdı...!
Avrupa komisyonu- Avrupa Parlamentosu tepki gösterdi.
Avrupa komisyonu başkanı Verheugen “Kendi mi 

aldatılmış hissediyorum” dedi.
Sert tartışmalar oldu.
Papadupulos sevilmeyen - sözüne pek güvenilmeyen 

adam oldu.
Bundan sonra boynu eğik dolaşacağını Türk tarafı zan

netti.
Bizler bunu büyük keyifle izledik.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Annan planını kabul etti.
Şansımızın açıldığını, Kuzey Kıbrısa yapılan ambargonun 

hemen kalkacağını, ekonominin düzeleceğini, her şeyin 
Türkiye’nin lehine gelişeceğini tahmin ettik.

Kıbrısh Rumlar bu tepkileri sabırla ğöğüslediler.
Seslerini çıkarmadan her şeyi zamana bıraktılar.
Zaman içinde her şeyin unutulacağını ve işlerin tekrar 

eskisi gibi normal yürüyeceğine inandılar.
Zaman içinde görüldü onlar haklı çıktı. . t
Bizim siyasetçilerimizin gerçekçi biç değerlendirme * 

yapamadıkları bir daha ortaya çıktı. \
Biz Türkler bir çok iyi şeyler yapıyoruz ama asırlardır iyi 

siyaset yapamadık.
Tıpkı Irak’ta yürütülen siyaset gibi.
Avrupa “Adam tam üye oldular, ne yapabiliriz” diyor.
Rumlarda kurnazca yetkilerini, bilhassa Kuzey Kıbrıs 

üzerine yavaş yavaş kullanıyor.
Bu oyunun nasıl oynanacağını yaşayarak gösteriyor.
Tabiidir ki anlayana...!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini diye bir devlet yok , 

kabul ettirmiyor.
Kuzey Kıbrısa gidecek her yardımı kendisinin kontrol 

ediyor. 1
Şimdi Avrupa çevrelerinde büyük bir mücadele yaşanıy

or.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ellerini kollarını bağlayan 

iplerden kurtulmayı, Rumlar da ipleri ellerinde tutmaya 
çalışıyorlar.

Bıraksalar Avrupa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
rahatlatacak.

Türk bölgesi ile ikili ticareti hemen başlatacak.
Hava ulaşımı - liman ambargosu kalkacak.
Türk Cumhuriyeti rahat nefes alacak...
Netice ;
Uluslar arası ilişkiler de hakkaniyet diye bir şey yok

tur.
Eski hesaplarla yaşanamaz.. •
Gerçekçi olmak ve günün koşullarına göre hareket 

etmek en akılcı yoldur...
Bu da bizim siyasetçilerimiz de YOK ...I

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Clap Patana

Tatil Köyü’nde
19 Haziran - 4 Temmuz arası

KİRALIK DEVRE MÜLK
Diş Hekimi özcan Vural ■

Ev Tel: 513 18 99 ■ GSM: 0.536 817 21 05 Jİ

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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25 Nisan * 27 Mayıs günleri arasında düzenlenen “Kızamık Aşı Günlerinde 3 bin 430 çocuk aşılandı.

Kızamık aşı kampanyasında 
hedef ulaşıldı

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Çivcivler yalnızken ağlar..

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde, bu yılda uygulanan Ulusal Aşı Günleri kap
samında, Gemlik ve köylerinde kızamık aşısı hedeflenen sayıyı aştı. İlçe Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim Çavuşoğlu, anne ve babaların televizyonda yayınlanan “Arena” prog 
ramından sonra çocuklarını aşılatmak için sıraya girdiğini söyledi.

25 Nisan - 27 Mayıs 2004 tarihleri asında ilçemizde sürdürülen aşı günlerinde kampanyayı 
İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağında başlatmıştı.

Kadri GÜLER

Sağlık Bakanlığı 
tarafından 
düzenlenen 
“Kızamık Aşı 
Günleri” aşı 
kampanyasında 
ilçemizde başarı 
yüzde yüzü 
geçti.
Merkez Sağlık 
Grup Başkanı 
Dr. Besim 
Çavuşoğlu, 
25 Nisan 
27 Mayıs günleri 
arasında 
başlayan ve 
Türkiye 
genelinde 
9 aylık ile 14 
aylık arasındaki, 
Gemlik’te ise 9 
aylık ile 33 aylık 
çocuklara 
uygulanan 
kızamık aşısına 
ilçedeki tüm 
sağlık

personelinin 
katıldığını 
söyledi.
Sağlık ekiplerinin 
sürekli, doktor
ların mahalle 
mahalle, 
sokak sokak 
dolaşarak 
megafonlarla 
çocukların 
aşılanması 
için çağrılarda 
bulunduklarını da 
belirten 
Çavuşoğlu, bir 
televizyonda 
yayınlanan 
“Arena” 
programında 
kızamık aşısı ile 
ilgili yapılan 
yayından sonra 
aşı olmada 
büyük patlama 
yaşandığını 
söyledi.
HEDEF 
AŞILDI 
Sağlık Grup

Başkanı Dr. 
Besim 
Çavuşoğlu, 
2005 yılında 
Gemlik’in 
hedeflediği aşı 
sayısının 3 bin 
430 olduğunu, 
ebe, hemşire, 
doktor ve sağlık 
memurlarıyla 
yapılan 
kampanya 
sonucu bu 
sayının aşıldığını 
söyledi. 
Gemlikli 
annelerin ve 
babaların aşı 
konusunda 
duyarlı olduğuna 
dikkat çeken 
Dr. Besim 
Çavuşoğlu, 
arka mahallel
erde başta sıkın
tıların 
yaşandığını 
ancak bunun da 
televizyonlardaki

kızamık aşısı 
olmayan 
çocukların 
düştüğü 
durumları 
gösteren 
yayınlardan 
sonra değiştiğini 
söyledi.
Çavuşoğlu, 
“Sıkı bir 
şekilde 
izlediğimiz 
aşı günlerinde 
arkadaşlarım 
büyük 
özveriyle 
hizmet yaptılar. 
Bundan dolayı 
kendilerine 
teşekkür 
ediyorum. 
Ama hedefi 
geçerek 
emeklerinin 
karşılığını aldılar. 
Bizi bu durum 
mutlu etti.” 
şeklinde 
konuştu

Sevgili dostlar,
Herkesin bir öyküsü vardır...
Benim de yaşamıma mincik bir adabı paldır kültür 

giriverdi..
Öyle duygulu ki..
Aliş bu bana mesaj yazmış..
Ben de paylaşmak istedim.. Güzelliklere..
Yalnız civciv geceleri ağlar!
Bin dokuzyüz yetmişdört yazının son günleri, 

Kurşunludaki yazlığımızda ilk yılım ....
İlkokul bitmiş, yaz sona ermek üzere..
O, çocuk yüreğim kuş kanadı gibi pır pır atmaya 

başlamış..
Heyecan korku ve kaygılar sarmış minicik bedeni

mi... Yeni bir dönem başlaycak yaşamımda..
Ortaokul.... Günlerdir ben tartışılıyorum evde..
İstemesem de istemediğimi söylemeye cesaret 

edemediğim bir gelecek planlanıyor benim için..
Paralı yatılı okul...
Hiç ayrılmamışım evimden.. Üstelik beni el bebek 

gülbebek büyüten şev- kat akıtan bi ananı kuzusuyum..
Nasıl katlanırımın hesabını yapıyorum o küçücük 

beynimde..
Okulların açılmasına bir hafta kala gözlerime uyku 

girmez oluverdi..
O yıl binmeyi Ahmet ağabeyimin öğrettiği iki teker

lekli Hüdaverdi bisikletim de dahil, hiç bir şeyden zevk 
alamaz oluvermiştim..

Aslında gerçek işkencenin ne olduğunu henüz far- 
ketmemişken anlamamışken, sen pazarlarda satılan 
civcivlerden aldın mı hiç..

Hele tek aldıysan geceleri nasıl ağladıklarını da 
bilirsin..

işte ilk bir ayım o civcivler gibi geçti okulun o kala
balık koğuşlarında..

Geceleri hıçkıra hıçkıra uyudum, okul kapısından 
çıktıktan sonra yürüyerek onüç dakikada varabileceğim 
sıcacık evimden, anamdan, kardeşimden, babamdan 
çooook çok uzaklarda...

Bi cüzdanım vardı.. İş Bankası’nın defterli cüzdan
larından..

O defter onbir yaşındaki çaresiz yanlız ürkek Aiiş'in 
günlüğüne dönüşüverdi..

Benim en yakın arkadaşım oluverdi o defterli cüz
danım..

Hergün aynı cümleyle başlardı yazmaya duygularını 
o çelimsiz, sıska, ürkek çocuk.

'Bu gün 8 kasım pazartesi.. Annemi babamı kardeşi
mi çok özledim ...Şu anda mütaaladayım, dersçahşıyo- 
rum biraz sonra derse gireceğim, cuma çabuk gelsin"

"Bu gün 9 Kasım salı.. Annemi, babamı kardeşimi 
çok özledim şu anda mütaaladayım ,ders çalışıyorum 
biraz sonra derse gireceğim, cuma çabuk gelsin"

O defterlerimi anam hala saklar.. Yirmibeş yaşın
dayken göstermişti bana.. Almak istediğimdeyse çok 
kızmıştı: “Size kalsa bunlar şimdi çöpteydi ben sak
ladım benim o defterler" demişti bana.

Eve gidince de sıkıntımı kimseye açamıyorum.. 
Baba korkusu işte., okumay istemediğimi 
düşümelerinden de korkuyorum tabi..

O sıkıntıya o strese karşın yinede iyi bir yıl çıkartıp 
takdiralmıştım..

Annem bilir içli olduğumu..
Babamdan saklı hafta ortası beni ziyarete gelirdi 

bazen... Uçarak giderdim kapıya.. Ama olsundu onbeş 
dakika bile olsa anacığımı görecektim ya o bile yeterdi 
cılız ufaklığa mutlu olması için..börecikler yapar, 
güzelcene paketler onları getirirdi bana.. Giderken de 
binbir nasihat ederdi onlarıbitirmem için canım anam 
benim..

Babama hala kinliyim, kolay kolayda atamam o 
kini.. Şimdi ben de saçlarına kar yağmış bir babayım... 
Ve de; O günlerin hesabını hala soramadım babama... 
Neden neden diye.. Ne istedin el kadar çocuktan ne 
işim vardı benim orada diye.. Bende babayım, oğlum 
da bindokuzyüzyetmişdörtteki aliş kadar... 
Düşünüyorum da bana böyle bişeyi hiçbir güç yaptıra
maz... Daha onun dizlerinde bileyara görmedim, onun 
o küçücük yüreciğini nasıl yaralarım ben ya.. Küçük 
kalplerdeki küçük yaralar bedenle birlikte büyüyor..

işte yüreğimdeki yarayı artık çok net bi şekilde 
seçebiliyorum.. Kocaman bi yara oluvermiş küçücük 
yüreğimdeki o çizik..

Çivcivler yalnızken ağlar!..
YAZAN:Aliş
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Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak esnafın çalıştığını belirlediklerini söyledi.

‘Gemlik vergi vermeyenlerin cenneti oldu’
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Gemlik'in vergi 
vermeyenler için 
cennet konumuna 
geldiğini söyledi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un destek
leriyle oluşturulan 
komisyonun 
ilçede faaliyet 
gösteren ve 
esnafa büyük dar
beler indiren 
kaçak dönerciler 
başta olmak 
üzere her çeşit 
gıda satanlara 
yönelik denetim
lerin başlatıldığını 
ifade eden Talan, 
"Esnafımızın hak
larını korumak 
mecburiyetindey
iz. Amacımız 
esnafı cezalandır
mak değil, 
eğiterek eksikleri
ni bildirerek 
onların daha 
rahat çalış
malarını sağla
maktır" dedi. 
Zabıta ve Polis 
destekli denetim
lerde, İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Gıda 
Mühendisi, Sağlık 
Grup 
Başkanlığına 
bağlı çevre sağlık 
ekipleri, Esnaf 
odası temsilcisi 
ve Vergi denet
meni başta sey
yar dönerciler

S/KTI LIK
- Umurbey’de yol kenarında 
12 dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Nlüraccaat Tel: 513 96 83

olmak üzere gıda 
satan işyerlerinde 
denetimlerde 
bulundular.
Yapılan denetim
lerde birçok 
esnafın kaçak 
çalıştığı tespit 
edildi. Ayrıca 
sağlık raporu 
olmayan, hijyene 
uymayan, ruhsatı 
bulunmayan 
esnaf hakkında 
zabıt tutulurken 
Tekel ruhsatı 
olmamasına rağ
men işyerinde 
Tekel maddesi 
satanlar hakkında 
da işlem yapıldı. 
VERGİ 
VERMEYENLERİN 
CENNETİ OLDUK 
Kayık dışı 
ekonomiyi kayıt 
altına almak ve 
ruhsatsız, vergi 
vermeyen esnafın 
belirlenmesi 
amacıyla 
başlatılan dene
timlerin amacına 
ulaşıncaya kadar 
devam edeceğini 
duyuran Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Hiçbir sağlık 
raporu bulun
mayan sey
yarların sattığı 
gıda ürünleri 
vatandaşımıza 
zarar verebilir. 
Bursa ve 
ilçelerinde rahat 
çalışamayanlar 
soluğu Gemlik'te 
alıyorlar. Gemlik 
adeta vergi ver
meyenlerin cen
neti oldu.

Esnafımız bu kişi
leri odamızı ara
yarak şikayette 
bulunsunlar, biz 
gereğini yaparız. 
Dürüst 
Esnafımızın her 
zaman yanın
dayız." şeklinde 
konuştu.
KALDIRIMLAR 
SEYYAR MANAV 
OLDU
Yaz aylarının 
gelmesiyle bol
laşan meyveleri 
satmak için İstik
lal caddesi 
kaldırımlarının 
işgal edildiğini 
söyleyen Talan, 
"Bir yerde ver
gisini veren, 
kirasını veren 
manav esnafımız,

Alt bezi sorunu çözüldü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Hastalığı 
nedeniyle 
"Mesane veya 
rektum" kontrolü 
olmadığı (çocuk
lar için en az 
2 yaşını tamam
lamış olmak 
kaydı ile) ve 
hasta altı bezi 
kullanması 
gerektiği Sağlık 
Kurulu raporuyla 
belgelendirilen- 
lerin, ihtiyaca 
binaen kullanıl
ması öngörülen 
hasta alt bezine 
ait fatura bedel
lerinin ödeneceği 
bildirildi.
Bursa Özürlüler 
Derneği 
Başkanı ve 
Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürü

diğer yerde 
devlete hiçbir 
ücret ödemeden 
kayıt dışı gelir 
elde edenler var.

Tamer Sivri, yap
tığı açıklamada, 
günde adedi ve 
her bez için 51 
Ykş'u geçmemek 
üzere birer aylık 
devreler halinde 
alt bezi 
ihtiyaçlarının 
ilgili eczaneler 
tarafından 
karşılanacağını 
söyledi.
Alınacak 
Sağlık Kurulu 
raporlarının bir 
yıl süreyle 
geçerli olacağını 
hatırlatan Sivri, 
kararın Resmi 
Gazete'nin 
9.2.2005 ve 25722 
mükerrer sayısın
da açıkça 
belirtildiğini 
söyledi.
Uygulamanın 
Devlet memurları 
ile SSK'ya tabi

Bu kişiler dürüst 
esnafımıza maale
sef zarar veriyor
lar. Onların 
kazançlarını 

çalışan yada 
emekli olanların 
bakmakla yüküm
lü olduğu kişiler 
için geçerli 
olduğunu söyledi. 
Hasta yakınlarının 
yıllardır bakmakta 
oldukları kişilerin 
alt bezi harca
malarını 
bütçelerinden 

engelliyorlar. 
Belediye ekipler
imizden bunlara 
engel olmalarını 
istiyoruz" dedi.

karşıladıklarını 
hatırlatan Tamer 
Sivri, 
"Vatandaşlar has
tanelerden ala
cakları Alt Bezi 
kullanabilir Sağlık 
Raporu ile gide
cekleri eczaneler
den ihtiyaçlarını 
karşılayacaklar" 
dedi.
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Elma Şekeri Kreş ve Gündüz Bakımevinin minikleri As Merkez buz pistinde velilerine gösteri yaptılâr I

Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevine 
devam eden minik 
öğrenciler dört 
aydır sürdürdük
leri buz pateni 
eğitimlerini 
tamamlayarak 
anne ve babaları
na hünerlerini

gösterdiler. 
Geeçtiğimiz gün 
lerde As Merkez 
Buz Pataninde 
gösteri yapan 
küçük patenciler 
buzda yürümenin 
keyfini çıkırırken, 
kendilerini izleyen 
anne ve 
babalarından bol

Ü

bol alkış 
topladılar. 
Buzda yürüyüş, 
buzda dans, bu 
üzerinde grup 
yarışı yapan 
küçük patenci
lerin becerileri 
anne ve babaları 
da grurulandırdı. 
GEMLİK’E DE 
YAPILSIN
Yıl sonu gösteri
leri öncesi As 
Merkez deki buz 
pateni gösterileri 
de tamamlayan 
minikii planciler, 
Gemlik Belediye 
Başkanından 
yapılacak Çarşı 
içine buz pisti 
yapmasını iistedil-

I

PF

er.-------  eı. 
Bursa Kültür

Okulları sponsor- malarında Gemlik 
luğunda yürütülen de yüze yakın 
buz pateni çalış- küçük öğrenciler

buzda paten 
yapmayı öğrendi 
ler.

ŞENEN Balık ve jMataeten'M 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

W İP Ağ 
✓ Fanya 
s Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
s Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili Mühendis ve Ustaları 
ile GEMDAŞ Şartnamesine Uygun Olarak, 

Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan ■ Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi-Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

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

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

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 51313 71 >51487 87
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AP'de Türkiye tartışması Ermeni iddiaları Almanya'da
Avrupa 
Parlamentosu'nda, 
Fransa ve 
Hollanda'da AB 
Anayasası hakkın
da düzenlenen 
referandumların 
sonuçlarına ilişkin 
yapılan tartışmalar
da Türkiye'nin AB 
üyeliği konusu da 
gündeme geldi. 
AP'de en fazla san
dalyeye sahip olan 
Hıristiyan Demokrat 
Grubu'nun Başkanı 
Hans-Gert 
Poettering, 
Türkiye'nin AB * 
üyeliğine ilişkin 
süren tartışmaların, 
AB Anayasası'nın 
Fransa ve 
Hollanda'da red
dedilmesinde olum
suz rol oynadığını 
iddia etti. 
Poettering, 
Türkiye'ye tam üye
lik yerine "imtiyazlı 
ortaklık" verilmesi 
yolundaki 
görüşünü tekrar
ladı. Poettering, 
Türkiye'nin Kıbrıs 
Rum kesimini tanı
ması gerektiğini de 
kaydetti.

"Referandum 
sonuçlarının AB'nin 
genişlemesi 
konusunda daha 
temkinli hareket 
edilmesi gerçeğini 
ortaya koyduğunu" 
belirten Poettering, 
"AB'nin artık fazla 
acele etmemesi ve 
bu süreci fazla 
zorlamaması" 
görüşünü savundu. 
Sosyalist Grup 
Başkanı Martin 
Schultz ise 
düzenlediği 
basın toplantısında, 
Poettering'in 
genişlemeye ilişkin 
açıklamalarına 
karşı çıktı. AB'nin 
Balkan ülkeleri ve 
Türkiye'ye kapıyı 
kapatamayacağını 
ifade eder Schultz, 
"AB'nin kendini 

tecrit eden bir 
kulüp olamaya
cağım" belirtti.

Yeşil Grup Başkanı 
Daniel Cohn- 
Bendit, referandum 
sonuçlarının özel
likle Balkan 
* ülkelerinin üyelik 
sürecini geciktirme 
tehlikesi bulun
duğuna dikkati 
çekti. Türkiye'nin 
üyelik sürecinin 
daha uzun bir 
zaman alacağını 
söyleyen Yeşil 
Grup Başkanı, 
"bu süreçte 
üyeliğin gerçek- 
Jeşmesinin AB'ye 
değil, Türkiye'nin 
göstereceği 
çabaya bağlı 
olduğunu" 
savundu.

Almanya'da yayın
lanan Der 
Tagesspiegel 
gazetesinin bugünkü 
sayısında, Matthias 
Meisner imzasıyla 
yayımlanan yazıda, 
Federal Meclis'in, 
yapılması planlanan 
erken seçimlere rağ
men, Ermeniler'e 
yönelik sözde 
soykırımın anılması
na ilişkin önergeyi 
bu yasama dönemi 
içinde karara bağla
mak istediği 
bildirildi.
Gazete, yetkili 
raportörler 
Christoph Bergner 
(CDU), Marcus 
Meckel (SPD) ve 
Fritz Kuhn'un 
(Yeşiller), kullanıla
cak ifadelere ilişkin 
bir öneri konusunda 
uzlaştıklarını kaydet
ti. Buna göre, 90 yıl 
önce Osmanh 
İmparatorluğu'nda 
yaşanan "katliamlar" 
karar metninde 
soykırım olarak nite
lenmeyecek. Bu 
kavram, sadece 
gerekçe bölümünde 
bağımsız tarihçi ve 
bilim adamlarının 
görüşlerine işaret 
edilirken geçiyor.

Yazıda, "Federal 
Meclis'teki gruplar, 
bugüne dek 
soykırımı inkar eden 
Türkiye'nin çıkar
larını, ilk olarak 
Hıristiyan Birlik par
tileri tarafından 
sunulan 
önergedekinden 
daha fazla dikkate 
alıyor. Tasarının bu 
hafta içinde FDP'de 
oylanması, 
Meclis'teki gruplar 
ve Dışişleri 
Komisyonu'ndaki 
istişareler sonrasın
da da Parlamento 
tarafından yaz tatilin
den önce karara 
bağlanması 
öngörülüyor.
Uzlaşma sağlanama
ması halinde ise 
önerge zaman aşımı
na uğrayacak ve. 
ancak bir sonraki 
yasama döneminde 
konuya ilişkin yeni 
bir önerge verilebile
cek" denildi. 
Kulislerin arkasında 
metin üzerine sert 
mücadele yaşan
mıştı. Özellikle 
Başbakanlıkta, 
Türkiye ile hesaplaş
manın Türk seçmen
leri kızdırabileceği 
endişesi vardı.

Tarihsel anlatım, * 
Kı rmızı-Yeşi İlerin 
arzusu üzerine 
sadece önergenin 
gerekçesinde yer 
alıyor. Bu durum, 
yapılacak seçimlere 
işaret edilerek, 
"böylesine gergin bir 
durumda her konu I 
siyasi bakımdan kul- » 
(anılabilir" diye açık
lanıyor. Bunun yer- I 
ine karar metininde, | * 
anma ve Türkler ile 
Ermeniler'in barış- ' 
maları yönündeki 
çağrının ardından 
Ankara'nın reform 
politikasının takdir 
edilmesi de yer ahy- I 
or. Türkiye 
Cumhuriyeti 
Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
bu konu için birtari- I 
hçiler komisyonu 
kurulması önerisi de 
destekleniyor. 
Ermenistan 
hükümeti ise böyle 
bir komisyonun 
amacından kuşku 
duyuyor ve 1915 ve || 
1916'da o zamanki i 
Osmanh İmparator- t* 
luğu'nda gerçekten II 
korkunç şeyler olup il 
olmadığı konusunda f 
tartışma yapılmasını I 
istemiyor.

0

■■■
- MUTFAK/JOLAPLARI
" YATAK QQASI 

GENÇ OÖASI 
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 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb. : Dav ut kadı 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

h
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Ermeni tasarısı Bağ-Kur’lular yurt dışında
kabul edilmedi tedavi olabilecek

Belçika Senatosu 
Ermeni iddialarını 
reddedenlerin 
cezalandırılmasına 
yönelik Adalet 
Komisyonu Yasa 
Tasarısı'nın tüm 
maddelerini red
detti.
Belçika Senatosu 
Adalet 
Komisyonu'nda, 
sözde Ermeni 
soykırımı iddi
alarını reddeden
lerin 
cezalandırılmasını 
hedefleyen yasa 
tasarılarına ilişkin 
görüşmeler, 
söz konusu yasa 
tasarılarının red
dedilmesi ve 
Federal Meclis'e 
iade 
edilmesiyle 
son buldu.
Valon Liberal

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 ELEKTRİKLİ EV

ALETLERİ - CİHAZLAR 
TÜM ÜRÜNLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİTLER

Parti "Mouvement 
Reformateur" 
(MR) ve Valon 
Yeşiller (ECOLO) 
girişimiyle sunulan 
ve sözde soykırımı 
kabul 
etmeyenlere para 
ve hapis cezası 
öngören tasarıların 
reddedilmesiyle 

konuya ilişkin 
yasanın eski 
halinde kalması, 
sadece ulus
lararası 
kurumlarda 
tanınmış soykırım
ların dikkate 
alınması 
kararlaştırılmış 
oldu.

Cumhurbaşkanı 
Sezer, 5361 sayılı 
"Esnaf ve 
Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile Tarımda 
Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışan
lar Sosyal 
Sigortalar 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılması 
Hakkında Kanun" 
ile 5359 sayılı 
"Askeri Hakimler 
Kanununda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun"u onayladı. 
5361 sayılı yasaya 
göre, Bağ-Kur'a 
bağlı çalışan, en az

OOS'ında bir soru iptal
Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB), 
Özel Okullar 
Sınavı'nda sosyal 
bilgiler testinin A 
kitapçığında yer 
alan 15., B 
kitapçığında yer 
alan 19. soru iptal 
edildi.
MEB'den yapılan 
açıklamaya göre 
Sosyal Bilgiler 
Komisyonu, soru 
kökü eksik olduğu 
için söz konusu 
sorunun iptaline 
karar verdi.
Komisyon, soru
daki "Türkiye'nin 
yeryüzü şekilleri 
aynı kalmak 
şartıyla"

10 ay sağlık sigor
tası primi ödeyen 
ve prim borcu 
bulunmayan sigor
talı ve hak sahip
leri, yurtdışında 
tedavi imkanından 
yararlanabilecek.
Yurtiçinde 
tedavisinin 
mümkün olmadığı 
tespit edilen 
hastalıkların 
tedavisi için rapor
da belirtilen 

ifadesinin, 
"Türkiye'nin 
yeryüzü şekilleri 
ve boylam değer
leri aynı kalmak 
şartıyla" şeklinde 
olması gerektiğini 
kararlaştırdı. 
Açıklamaya göre, 
Matematik 
Komisyonu da 
sınavın A 
kitapçığında 4., B 
kitapçığında 5. 

refakatçi ile 6 ay 
süreyle yurtdışına 
gönderilebilecek. 
Bu süre, 6 aylık 
dönemler halinde 
en çok 2 yıla kadar 
uzatılabilecek.
5359 sayılı yasa ise 
askerliğini yap
mamış hukuk 
fakültesi mezunları
na da askeri 
hakimlik sınavına 
başvurma hakkı 
tanıyor.

sorunun hatalı 
olduğu ve cevabın 
seçeneklerde yer 
almadığı yönün
deki iddiaları da 
değerlendirdi.
Komisyon, soruy
la ilgili iddiaların, 
belirtilen neden
lerden dolayı 
yersiz ve mesnet
siz olduğunu 
kararlaştırdı.

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

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Bakan Çelik'ten kadrolaşma yanıtı Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
demokratik yöntem
lerle işbaşına gelmiş 
bir hükümetin, birlik
te çalışacağı yöneti
cileri seçme hakkı 
bulunduğunu 
belirterek, "Yönetici 
değiştirmek 
başkaları için adet 
de bizim için kabahat 
mi?" dedi.
Çelik, TBMM Genel 
Kurulu’nda, CHP 
İstanbul Milletvekili 
Berhan Şimşek’in 
gündemdışı konuş
masına yanıt verdi. 
Gençlerin iş sıkıntısı 
olduğunu bildiklerini 
ifade eden Çelik, 
ekonominin rayına 
oturması ve dış 
yatırımların artmasıy
la istihdamın da arta
cağını söyledi. 3-5 
bin veya 1 milyon 
gence iş bulmanın 
sorunu çözmeye- 

I ceğini ifade eden
Çelik, eğitimli genç
lerin istihdam 
edilebilmeleri için 
kalıcı çözümlere 
ihtiyaç bulunduğunu,

bunun da ekono
minin gelişmesiyle 
sağlanabileceğini 
kaydetti.
Halka şirin görün
mek için devlet 
kadrolarının doldu
rulduğu dönemlerin 
sona erdiğini, 
KIT’lerin özelleştir
ildiğini belirten Çelik, 
"Popülist yaklaşım
ları bir kenara 
bırakırsak Türkiye 
düze çıkar" dedi. 
Hükümetinin "kadro- 
laştığı" yolundaki 
iddiaların gerçeği 
yansıtmadığını 
söyleyen Bakan 
Çelik, işbaşına 
geldikleri günden bu 
yana 58 bin öğret
men ataması 
yapıldığını bildirdi.

Çelik, Sağlık 
Bakanlığı’nın da 
mahremiyet bölgeler
ine 13 bin personel 
gönderdiğini hatır
latarak, "Bu person
elin hepsi sınavlarla 
seçilmiştir. Bunun 
neresi kadrolaşma?" 
diye konuştu. Çelik, 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’nda bir tek 
torpilli atama 
yapıldığının kanıtlan
ması durumunda 
Meclis’te özür dileye
ceğini bildirerek, 
aksi durumunda 
iddia sahiplerinin de 
kendilerinden özür 
dilemesi gerektiğini 
söyledi. Atadıkları 
üst düzey yönetici
lerin bir başka geze
genden ve ülkeden 

gelmediğini ifade 
eden Çelik, 
Demokratik yöntem
lerle işbaşına gelmiş 
hükümetlerin, kendi 
yöneticilerini seçme
si normaldir.
Yöneticileri 
değiştirmek 
başkaları için adet 
de bizim için kabahat 
mi?" dedi.
-ŞİİR- Çelik, 
Muğla’nın Milas 
ilçesinde bir 
öğrencinin Nazım 
Hikmet’in "Vatan 
Haini" adlı şiirini 
okuduğu için gözaltı
na alınmasına 
değinirken, hem 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
hem de kendisinin 
bu tutuma sert tepki 
gösterdiklerini söyle
di.Demokratik 
toplumlarda yanlış 
yapanların yasalara 
göre hesap vereceği
ni kaydeden Çelik, 
"Benim partimin mil
letvekili Süleyman 
Gündüz, burada aynı 
şiiri okudu" diye 
konuştu.

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadınlarda ağız bakımı ve aftlar
Vucüdumuzun önemli bir organı olan 

ağızda oluşabilecek ufak bir yara, yemek 
yememizi aksattığı gibi genel vücut 
sağlığımızıda etkiler.

Aft ve uçuk şeklinde görülen ağız 
yaraları bazı kanser türlerinin ve hatta 
AİDS’in belirtisi olabileceği ve bulaşma 
rizkinin olması nedeniyle erken teşhis ve 
tedavisinin yapılması gerekir.

Ağız kenarları, dudaklar, dil yanak 
içleri, diş etleri gibi yumuşak dokulara 
yerleşmeyi seven küçük yaralar her yaşta 
ve herkesde görülülebilen yaralarır. En sık 
rastlanan ve tekrarlayan ağız yaraları 
arasında aft ve uçuklar gelir ki bunlar, 
genellikle vucüdun stresli ve dirençsiz 
kaldığı dönemlerde artış gösterirler.

Aftın oluşma nedeni belli değildir. Dilde 
diş etlerinde ve damakta bazen dudak iç 
yüzünde görülür. Ağız içi travmaları özel
likle diş darbeleri aft oluşumunu başlatan 
önemli nedenlerdir. Isırma, çarpma, ağız ı 
içi orperasyonlardan ve ateşli hastalıklar
dan sonra aft oluşabilir. Ayrıca tuzlu 
gıdalar, asitli içecekler, sigara, baharatlı 
yiyeceklerde aft çıkmasını tetikleyebilirler. 
Aftlar bulaşıcı olmayıp 9-10 gün sürer ve 
kendiliğinden iyileşirler. Aftın açılıp ağızda 
bulunan bakterilerle enfekte olmamasını 
engellemek için antiseptik gargara yap
mak gerekir. Ayrıca vücud direncini art
tırıcı vitaminli gıdalar alınmalı, mümkünse 
stresten uzak dinlenilmelidir.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

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

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Petrol fiyatları 
firmaları endişelendiriyor

Yüksek düzeyde 
seyreden petrol fiyat
ları küçük ve orta 
ölçekli şirketlerin 
CEO'larını endişe
lendiriyor.
Yer alan haberlerde, 
2 binden fazla CEO 
ile yapılan ankete 
göre, katılımcıların 
yüzde 25'i enerji 
maliyetleri, yüzde 
23'ü ise yükselen 
bütçe açığından 
endişe ediyor. 
CEO'ların yüzde yal
nızca 12'si enflasy
onu sorun olarak 
görüyor.
Ayrıca The Wali 
Street Journal'da yer 
alan habere göre, 
ABD'li TEC 
International'ın yap
tığı ankette, şirket
lerin yüzde 56'sı 
artan enerji maliyet
lerini fiyatlarına yan
sıtmazken, yüzde 
44'ü fiyat artırımı yol
una gidiyor. Şirket 
yöneticilerinin yüzde 
19'luk bölümü ham
madde maliyetlerini 
düşürmeye çalışıyor. 
İşgücünü azaltan şir
ketlerin oranı yüzde 

.12 olurken, yüzde 8'i 
reklam ve pazarlama 
giderlerini kısıyor. 
Endişelere karşın, 
şirketlerin yalnızca 
yüzde 13'ü bu duru
mun çalışan sayısını

artırma aşamasında 
engel olduğunu belir
tiyor.
CEO'ların yüzde 70’i 
geçen yıl tedarikçiler 
tarafından ürün 
maliyetlerinin 
artırıldığını belir
tirken; yüzde 27'si 
maliyetlerin 
değişmediğini 
kaydediyor.
Bu arada uluslararası 
piyasalarda ham 
petrol fiyatları 
OPEC'in 15 
Haziran'da Viyana'da 
yapacağı toplantıda 
üretim tavanını arttır
ma yönünde bir karar 
alabileceği haber
lerinin etkisi ile ger
iledi.
Bunun yanı sıra 
Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın global 
petrol talebine ilişkin 
olarak bugün öğle
den sonra açıklaması 
beklenen verilerinde 
piyasa tarafından 
merakla beklendiğini 
ifade eden analistler, 
Uluslararası Enerji

Ajansı'nın talep bek
lentilerini düşüre
ceğinin 
öngörüldüğünü vur
guluyorlar. IPE'de 
Temmuz vadeli Brent 
ham petrolü 12 sent 
düşüşle 53.55 
dolar/ton ve elektron
ik işlemlerde 
Temmuz vadeli light 
sweet ham petrol 24 
sent düşüşle 54.25 
dolar/ton seviyesinde 
hareket ediyor.

CLEMAN 
RRRNIVOR

TAVUK 
DÖNER 
USTASI 

ARANIYOR.
Tel: 513 44 79

BakBilCafe’de
Hamburger’i 

deneyin
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

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Teşekkür
5 Haziran 2005 tarihinde Körfez Gazetesi’nde sayın Gemlik 

Kaymakam’ı Mehmet Baygül ve Sayın Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’a hitaben yazmış olduğum yazımdan dolayı 
Emniyet, beni telefonla arayarak gerekli malumatı verdikleri için 
gazetem ve şahsım adına şükranlarımı sunarım.

İşte mülkiye amirlerimizin her konuda duyarlı olduklarını 
gördüm.

Hasanağa Kampı ve Futbol Sahası
Eylül ayından sonra sessizliğe bürünen Hasanağa kampında 

bulunan futbol sahasından 14-16-18 yaş grupları futbol takım
ları pek ala istifade edilebilir.

Elimizin altında daima bulunan bir futbol sahası belki biraz 
uzaklığı var. Ne varki buraya ulşamak o kadar zor bir iş değil, 

Tabi idmanları gündüz yapmak şartı ile. Benden yazıp hatır
latması. Olur veya olmaz o teknik heyetin işi.

14-16 16-18 Yaş Grubu
Her sene lig usulu yapılmakta olan bu grup genç takımlar 

idmanları geçen sene hem geç başlandı, hem de gece idmanı 
yapıldı.

Gemlikspor’un başarısızlığının ana temellerinden biride gece 
idmanı yapmak.

Gece yapılan idmanlarda gençlere hiçbirşey veremezsen. 
Geçen sene bütün maçlarını seyrettiğim bu gençlerin içinde 
yarının yıldızları olduğunu yazabilirim.

Bu gençler içinde 16-18 yaş grubundakilere acizane bir 
ağabey olarak bugünden idmanlara başlayın yapacağınız 
idmanlar bitkinlik vermeden eğlendirici olmalı, geçen sene 
yapılan idmanlarda eksikliklerini gidermeniz gerekir.

Hocanın olsada olmasada olur. Sönmez hoca size yeter.
Yazlık Maçlar

Bu yazım 1950 yıllarına dayanır. 16 veya 17 yaşlarında idim. 
Semtimiz kulübünde futbol oynayan A-B-C katagorisinde üç 
takım vardı. A Takımındaki ağabeylerimiz umumiyetle büyük 
takımlarda oynayan kişilerdi.

Mesela Vefa’lı Rahmi Hikmet, Necdet Turan, Enis, Haşan ve 
daha bir çok üst düzeydeki ağabeylerimiz semtimizin yazlık 
takımını ve semt delikanlıları ise B ve C takımlarını teşkil ediy
ordu.

İstanbul'da her semtte muhakkak bir takımları vardı. Mesela;
Sarıyer'i, Beykoz’u, Erenköy’ü, K.Çekmeceyi, Adaları, 
Paşabahçe isimlerini saymakla bitiremeyeceğim semt takımları 
vardı.

Her hafta bu gibi takımlarla maçlar alınır, hem pazar 
günümüzü hemde sporumuzu yapardık. Benim için çok özel 
günlerdi.

İşte transferlerde buradan başlardı. Şimdiki gibi genç takım 
yaş katagorisi yoktu. Bu maçları takip eden idareciler beğendiği 
futbolcuları transfer ederlerdi.

Şimdi bütün her yerde saha ve tesis var. Bunlardan istifade 
edilebilir. Armutlu, Çınarcık, Yalova bütün takımları Bursa’nın 
kazaları gibi.

Benden yazıp hatırlatması siz bilirsiniz organizatörünüz 
olmalı. Bu maçların faydaları inanın tarşılmaz. 6.6.2005

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHİ

ABONE
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Hayatınızda ayrıntılara yer verin
Hayatın ve mükemmel
liğin ayrıntılarda gizli 
olduğu söylenir. Sizlere, 
"küçük" ayrıntılardan 
oluşan bir öneriler dizisi 
sunuyoruz. Binlerce 
kişinin deneyimlerinden 
oluşan bir demet...
• Mucizelere inanın ama 
asla onlara bel bağla
mayın.
• Durum ne olursa olsun 
nezaketin size zarar ver
meyeceğini unutmayın.
• Bir geziden 
döndüğünüz gün harca
malarınızın listesini 
yapın.
• Küçük şeyleri iyi yap
maktan dolayı mutlu 
olmasını bilin.
• Her yıl, çocuklarınızın 
okula başladığı ilk gün 
onların fotoğrafını 
çekin.
• Bir arkadaşınız hakkın
da iyi bir söz duy
duğunuzda bunu ona 
iletin.
• Doğru olduğunu 
bildiğiniz şeyi yapmaktan 
asla çekinmeyin.
• Dikkat çekmek için iş 
yapmayın, dikkat çekecek 
iş yapin.
• Çocuklarınızı, kardeşleri 

ya da ımf arkadaşlarıyla 
kıyaslamayın.
• Sivil örgütlere katılın.
• Büyük zarar getirmeye
cekse bırakın çocuk
larınız bildikleri gibi 
yapsın. Çünkü yaptıkları 
hatalardan, başkalarından 
öğrendiklerinden 
daha fazlasını öğrenecek
lerdir.
• Her başarının bir bedeli 
olduğunu asla unut
mayın.
• Çocuklarınızın önünde 
eşinize kötü bir söz 
söylemeyin.
• Çocuklarınız çoktan 
uyumuş olsalar bile 
onlara iyi geceler 
öpücüğü verin.
• Can sıkıntısını egzersiz 
yaparak dağıtmaya 
çalışın.
• Boğaza takılan bir şeyi 
çıkartma yöntemlerini 
öğrenin.
• Yolculuk ederken cüz
dan, otomobil anahtarı, 
gözlük ve 
ayakkabılarınızı yakınınız
da bulundurun.
• Eleştirmekle 
geçirdiğiniz zamanın, iki 
katını övmeye ayırın.
• Çocuklarınıza engelli bir 

kişiyi asla küçümse- 
memeyi öğretin.
• Gazetenin ekonomi say
fasını düzenli bir biçimde 
okuyun.
• Yolculukta temel 
gereksinimlerinizin lis
tesini yapın ve bavu
lunuzda 
tutun.
• Çocuklarınızın televizy
on izleme süresini ve 
programlarını sınırlayın.
• Zarafeti modaya yeğ
leyin.
• Kendinizi geliştirme 
konusunda her bul
duğunuz fırsatı değer
lendirin.
• Kızınıza ya da oğlunuza 
da yemek yapmasını 
öğretin.
• Her terslikte saklı ola
bilecek iyi fırsatı arayın.
• Eve bir eşya alırken 
deneyim kazanmaları için 
çocuklarınızı da 
yanınızda götürün.
• Evde yapılan börek ya 
da kurabiyeleri iş yerine 
de götürün.
• Deneyimli insanları asla 
dikkate almazlık etmeyin.
• Yolunuza çıkan aksilik
lerin, sizi amaçlarınızdan 
alıkoymasına izin

vermeyin. • En sevdiğiniz sözü
• Her gün mutlaka olumlu yazin ve görebileceğiniz 
bir şey söyleyin. bir yere asın.

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

0.535. 378 18 00

HAÇİN »
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Habarsız oldu bu. Galan sabahtan bir 
toklu keserik!..

- Daha ne olsundu? Her şey var... Kuzu, 
muzu zahmet etmeyin!

_ Zahmeti de neymiş, gadasını aldığım! 
Zahmet ni dimekmiş? Başımız üstünde 
yeriniz var. Helal olsun! Mal dediğin tüket
mek için. Gavur tüketeceğine milletimiz 
yesin, doysun! Gadasını aldığımı! 
Yemeden içmeden gidiyor elimizde ne var 
ne yoksa!..

İsmail, Hüseyin ağanın yüzüne baktı.
- Kirkor var ya! Bölük kumandanı... Her 

gün habar salar, ya bir kuzu, ya bir oğlak 
ister... Verme de gör!.

Yemek yediler, hep Hüseyin ağa konuş
tu. Bir yedi, iki söyledi. Hep ermeni jandar
ması üstüne...

- Avratmış, güccükmüş demiyorlar 
ağam.. Basıyorlar sopayı.. Yıldı millet. 
Benim var şükür... Var da veriyorum. Ya 
öteğiler hep fakir, fukara.. Ama verme de 
gör! Yoksa bizim aklımız neyimiz yetmez 
guvayi milliye nedir bilmeyik... Bilmeyik ne 
olduğunu ama, ne olursa olsun, tek bizi bu 
gavurun elinden gurtarsın, diyokl

Guzunun, oğolağın hatırına sopalarını ne 
lereni yemedik biz. Yani ben ve benim 
oğlanlar...

Sokak kapısı önünde çocuklar çağrışı 
yorlar, komşu kadınlar, kızlar toplanmışlar, 
gülüşüp eğeleniyorlar kendi aralarında.

Hüseyin ağanın oğulları sessiz yiyorlar 
önlerindekilerini. Hüseyin ağa uzun boylu 
tombulca bir adam. Esmer, saçına sakalı
na kır düşmüş, ama dişleri ak ve lekesiz, 
bu yüzden yaşı pek belli olmuyor. Odaya 
girince ceketini duvardaki bir çiviye astı, 
kara çizgili ak mintan, kara şalvar... 
Bıyıklarına çorbanın dövmesi yapışıyor, 
yoğurdun kaymağı sıvaşıyor. Hiç dur
madan konuşuyor. Oğlanları ona benze
memiş, zayıf, boysuz, kara, kuru şeyler.

- Höketçe’de var mı onlardın?
- Olmaz olur mu ola? Bir ışık yandı, 

söndü Hüseyin ağanın gözlerinde. 
İsmail’in kulağına eğildi, sesini yavaşlattı... 
Olmaz olur mu ola? Köylünün tümü 
Guvayi milliyenin adamı galan... Onların 
eli... Erzak taşıyıp duruyok. Onlarda bize 
gizliden tabanca, mermi veriyorlar. Bu 
işler böyle yürür... Yalnız bir yanlı olmaz 
bu gibi işler. Hem içerden, hem de dışar
dan tedarikli Olacan.

Bir süre daha konuştular. Yemek yendi, 
kadınlar gelip siniyi, sofra örtüsünü, 
kaşığı, sahanı taşıdılar içeri odaya. Odanın 
ortasına temiz bir yatık sirdiler.

- Senin uygun gelmiştir galan! Sabah 
gonoşuruk. Kaç gün duracan köyüm- 
lüzde?

- Belli değil ağa... Keşif işleri belli olana 
dek buradayız. Üç gün mü sürer, daha mı 
çok...

- Sonra?
- Sonra şar... Ondan sonra kan...
En son Hüseyin ağanın küçük karısı 

girdi odaya. Elinde leğen, ibrik var. 
İsmail’in elini yüzünü yıkadı.

- Ayağınız?
- İstem izi
Kadın çıktı, gitti. İsmail lambanın tekini 

üfledi, ötekini iyice kıstı. Sokakta köpekler 
uluyor. Perdesin pencereden gökyüzü 
görünüyor, yıldızlar görünüyor. Ay var... 
Gümüş pırıltılar oynaşıyor karşı evlerin 
duvarlarında... Bir zaman gözleri açık yattı 
İsmail. Düşündü... Biri karara varamadı 
yine... “Çetelere katılsam! Kan’a gidince 
kaçabilirim. Ama Haçin? Annem var, 
babam var. Sonra çocuklar... Günahsız... 
Onlar Haçin’den göçmeden bir şey yapa
mam ben... Elim, kolum bağlı... Hükümet 
memuruyum, o saat bilirler... Eziyet eder
ler çocuk çocuğa... Mehmet efendi kaçtı, 
ne oldu? Karakollarda süründü Makbule 
bacı... Bizimkilere beterini ederler...
Olmaz... Olmaz... Gidemem bir yana...”

DEVAMI YARIN
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Terletmeyen tavsiyeler
Özlemle bek
lediğimiz yaz 
nihayet geldi. 
Hepimiz yazlık 
kıyafetlerimizle 
yazın tadını doy
asıya çıkartmak 
istiyoruz. Ama ■ 
şimdi de ter koku
ları ile nasıl 
başedeceğimiz gün
deme geldi. Aslında 
bu o kadar büyük 
bir dert değil.
Ancak günbo^unca 
trafikte olarrtar, fırın* 
da ya da restoranda 
çalışanlar, günlük . 
sıcaklığın dişinde > 
bir ısıya maruz 
kaldıklarında daha 
hızlı ve -çok ter» ş 
temektedir. Terf 
kokusu .için çok x 
çeşitli çözümler,var. 
En önemlisi temiz 
olmak. Terlemenin 
neden olduğu rahat
sızlıktan en aza 
indirmek için rahat 
ve hava âlân 
kıyafetler giyin. 
Özellikle pamuklu 
kıyafetleri tercih 
edin. Ayrıca kahve, 
alkol ve acılı 
gıdalardan uzak 
durun. Ter 
kokusunu azalt- 
manın iki yolu daha 
var: Deodorant ve 
antiperspirantlar... 
Deodorantlar

Deodorantlar 
antibakteriyel bazı 
maddeler içerirler. 
Bu sayede de bak
teri üremesini dene
tim altına alarak, ter 
kokusunun oluş
masını önlerler.

. Deodorant kul
lanırken dikkat etm
eniz gereken en 
'.önemli nokta 
deodorantı temiz ve 
kuru koltuk altına 
uygulamanızdır. 
Terli bir koltuk altı
na deodorantı sık
mak, oluşmuş ter 
kokusu ile deodor
antın karışımından 
oluşan daha ağır ve 
kötü bir kokuya 
neden olur. Ayrıca 
giysinin üzerine sık
mak da kokuyu 
engellemez. 
Bu arada sprey 
deodorantları, 
koltuk altına 15 cm’- 
lik mesafeden 
kutuyu dik tutarak 
püskürtmeniz 
gerektiğini de sakın 

unutmayın. 
Anti-perspirantlar 
Antiperspirantlar, 
terlemeyi deodor
antlara oranla daha 
fazla önlerler. Ter 
oranını ayarlayıp, 
çok fazla ter 
üretilmesine engel 
olurlar. Ancak 
antiperspirant ürün
ler daha çok pudralı 
formül içerdikleri 
için, genellikle 
koltuk altına uygu
lanmalıdır. Kıyafet 
üzerine sıkılan 
antiperspirant ürün
lerin hiçbir etkisi 
yoktur. Koltuk altına 
sürülen antiperspi
rant ürün, ter bak
terilerinin pudra 
tabakası dışına çık
masını engeller ve 
böylece bakteriler 
kuruyup gider. 
Alkol içermedik
lerinden dolayı 
vücut için son 
derece hafiftirler. 
Ayrıca ferahlatıcı bir 
etki sağlarlar.

Kırmızı elma mucizesi
Kanada'da yapılan 
bir araştırmaya göre 
vücutta biriken 
zehirli maddelerle 
savaşmanın ve 
onları zararsız hale 
getirmenin en kolay 
ve ucuz yolu hergün 
elma özellikle de 
"kırmızı elma" 
yemek 
Sadece bir kırmızı 
elma... İşte sağlıklı 
olmak için gerçek
ten ihtiyacınız olan 
şey bu! Kanada 
hükümeti tarafından 
yapılan bir araştır
maya göre vücutta 
biriken zehirli mad
delerle savaşmanın 
ve onları zararsız 
hale getirmenin en 
kolay ve ucuz yolu 
hergün elma özellik
le de "kırmızı elma” 
yemek... Kanada 
Gıda ve Tarım 
Kurumu tarafından 
yapılan ve "Jburnai' 
of Agricultural and 
Food Chemistry” 
isimli dergide 
yayımlanan araştır
maya imza atansa 
Rong Tsao...
Kanadah bilimadamı

elmaların özellikle 
de kırmızı elmaların 
tam bir oksidan 
deposu olduğunu 
ve içerdikleri bu 
maddeler sayesinde 
vücudun zehirli 
kimyasallara karşı 
enzimler yoluyla 
yaptıkları savaşı 
desteklediğini belirt
ti. Elmalar arasında 
antioksidan madde 
miktarı en çok olan 
Amerika'da yetiştir
ilen "Red Delicious" 
cinsi elma... Tsao 
ayrıca, gıdaların 
üretimindeki değişik 

ve yapay işlemler 
nedeniyle vücuda 
giren serbest 
radikallerin arttığını 
ve bunların reaksiy
onu sonucu oluşan 
zehirli vücutta birik
erek kanser başta 
olmak üzere birçok 
hastalığa neden 
olduğunu söyledi. 
Ve vücutta biriken 
toksinleri atmak ve 
onların zararlı etki
lerinden kurtulmak 
için en iyi yolun 
antioksidan besin 
alimim arttırmak 
olduğunu belirtti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 5^3 45 03
Statyum 514 (fo'95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane/^ 513 13 53 
Askerlik Şb. ‘*5131057 

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük m 513 13 64
Gümrük Md. : 524 85 86
Tekel Md. ‘*513 10 42

Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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 513-8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

8 Haziran 2005 ÇARŞAMBA 
İNCİ ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :32 SAYI: 2151 

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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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 
'Jjr Sabahattin DOKSANBİR

_ , D0ĞMG4Z
Buderus »l

m
<ISİSAÎÇ> KAL0RİFERTES|SAT1

- - - - - - - - - - - KUMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HMlMim

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOÖALGftZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

F TOPLU 
TÜKETİM

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 Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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



Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan çocuk parkları, çevre düzenlemesi ve voleybol basketbol sahalarHıizmet^ıçîîdr

Umurbey’de hizmet atağı
Umurbey Belediyesi, eskisi gibi yeniden yapılan binaya taşındı. Anıt Mezar üzerindeki çevre düzenlemesi, 
çocuk parkı, İlköğretim Okulu ve Sağlık Meslek Lisesi okulu bahçelerine yapılan basket ve volveybol sahaları 
ile Kaymakam Mehmet Baygül tarafından hizmete açıldı. Kadri Güler’in Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Bakanlıkça il, ilçe veya doğrudan eğitim kurumu- 
na getirilmesini öngören, zorunlu yerleşmeye tabi 
eş durumundan atama önceliğini kaldıran yasa 
tasarısı kabul edildi. Yönetmeliğe göre, öğretmen 
kendisi için 10 okul tercihinde bulunabilecek.

Haberi sayfa 8’de

durumundan tayinler 
tarihe karışıyor

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

İl Genel Meclisi Sağlık Komisyonu üyeleri, Gemlik Sahil Devlet Hastanesi’nin fiziki konumu hakkında incelemelerde bulundu

. Sahil Devlet Hastanesi mercek altında
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İl Genel Meclisi Sağlık Komisyonu üyeleri, dün Gemlik Sahil Devlet 
Hastanesi Başhekimi Dr. Neşet Ciğerli’yi ziyaret ederek, hastane 
hakkında bilgi aldılar. Dr. Neşet Ciğerli, acil durumlarda hastalar tarafın
dan tercih edilen hastanenin enjeksiyon hizmetlerinde büyük talep 
olduğunu belirtti. Ciğerli, idari bölümlerin bahçede yapılacak ek binaya 
nakledilmesiyle hastalara daha sağlıklı hizmet verilebileceğini söyledi.

Umurbey’e hizmet...
Dün, Umurbey belediyesi’nin bir dizi 

hizmetinin tanıtımı için beldeye gittik.
Kaymakam Mehmet Baygül ve diğer 

bürokratlar, bilgilendirme ve açılışlarda 
bulundular.

Yeni Belediyeler Yasası’nın çıkmasından 
sonra bilhassa küçük belediyelerde büyük 
mali sıkıntılar yaşanmaya başladı.

Bazı belediyeler personeline aylardır 
maaş veremezken, bir yandan da hizmet 
etme çabalarını sürdürüyorlar.

Umurbey’in temel sorunları çözülmüş bir 
belde..

İki dönemdir görevde bulunan Fatih 
Mehmet Güler, geleceğe yönelik projeleri 
iyi kovalıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sulama suyu projesi 
belde halkının ekonomisine büyük katkı 
sağladı.

Dün, Başkanı yeni hizmet binasında 
ziyaret ettik.

Neden taşındığını sorduğumuzda, 
Umurbey’e Uludağ Üniversitesi desteği ile 
bir yüksek okul açılması için eski binayı 
boşalttıklarını öğrendik.

Bir yandan da park, bahçe düzenlemeleri 
ve okulların spor alanlarına destek sürdü 
rülüyor.

Umurbey’in okullarına yapılan voleybol 
ve basketbol sahaları Gemlik’te yok.

L Hizmet güzel şey, yapanı yaşatır._______

İl Genel Meclisi Sağlık 
Komisyonu üyeleri dün 
Sahil Devlet
Hastanesi’nde inceleme 
yaptılar. Komisyon 
üyelerine Hastane 
Başhekimi tarafından 
bilgi verilirken, Çocuk 
ve Kadın Doğum 
Hastanesi’nin açılması 
durumunda binaların 
onarımdan geçirilmesi 
istendi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
Haberi sayfa 3’de

Sahil Devlet Hastanesi polikliniklerinin Devlet Hastanesi’ne kaldırılacak 
söylentilerine AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin açıklık getirdi 

“Poliklinikler kapatılmayacak” 
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Sahil Devlet Hastanesi 
polikliniklerinin kapatılması konusuna açıklamalarda bulun
du. Şahin, AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu- 
nun Sağlık Bakanı ile görüşerek, polikliniklerin hizmet 
vermeye devam edeceğini müjdesini verdiğini söyledi. 4'de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Nereden dereye...
Vakit kaybediyoruz..
Ellerinde bulundurdukları sayısal üstünlükle ülkeyi 

yönetenler karanlığa yeşil ışık yakıyorlar.
İçeride ve dışarıda yığınla sorun dururken, ülke 

yurttaşını kısır tartışmaların ortasına oturtturmak 
aymazlıkla eş anlamlı.

Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonucunda Cumhuriyeti 
kuran, savaş alanında elde ettiklerini Lozan’la tescil 
ettiren Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah 
arkadaşlarının oturdukları koltukta oturanların, daha 
ciddi, tutarlı ve vakur olmaları gerekiyor.

Çünkü koltukta oturmakla koltuğu doldurmak 
arasındaki ince noktayı fark edemeyenlerin başına 
gelenleri yeniden anımsatmaya gerek yok.

Ama Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, hilafeti tem
sil edenlerin makam ve koltuklarını korumak için düş
manla kurduğu işbirliğini ise unutmaya imkân yok.

Emperyalizmin akıllara durgunluk veren emellerini 
kursaklarında bırakan, içeriden ve dışarıdan atılan 
salvolarla can çekişir duruma getirilen bir yığından 
yepyeni ve çağdaş bir devlet kuranları da unutmaya 
imkan yok.

Nasıl bir devlet alınmıştı.
Anımsayalım:
Cumhuriyetin devraldığı miras:
13 milyon nüfus.
İlkel bir tarım.
Sıfıra yakın sanayi.
Büyük çoğunluğu yabancıların yönetiminde olan 

madenler.
Limanlar ve demiryolları yabancıların denetiminde.
Yüzde yedisi okuryazar olan bir halk.
Kişi başına düşen gelir 4 lira.
Alt yapı her alanda yetersiz.
Yarı sömürge ekonomik bir yapı.
Bilim yaşamı ve düşüncesi yok denilebilecek 

düzeyde.
Her yanda tarikatlar, tekkeler, dergahlar.
Yasalar çağın gereklerinin gerisinde.
Kadınların toplumsal hayatları ve hiçbir hakları 

yok. Onların da bir gün erkekler gibi doktor, 
mühendis, avukat, belediye başkanı, milletvekili, 
bakan olabileceklerini hayal etmek bile olanaksız.

Ülke neredeyse bütünüyle ve pek çok alanda 
ortaçağı yaşıyor.

Ne bırakılmıştı:
Türkiye’de demir çelik ve milli savunma sanayi 

kurulmuş.
Uçak ve denizaltı üretilebiliyor.
Limanlar ve demiryolları ulusallaştırılmış.
3000 kilometre demiryolu yapılmış.
Kalkınma hızı 15 yılda ortalama yüzde on. 
Halkevleri ve millet mektepleri açılmış.
Üniversite reformu yapılmış.
Çağdaş yasalar yürürlüğe girmiş.
Kadınlarla erkekler eşit haklara kavuşmuşlar.
Halifelik ve Din İşleri Bakanlığı kaldırılmış.
Tevhid-i Tedrisat Yasası kabul edilmiş.
Akıla ve bilime öncelik veren devrimler gerçek

leştirilmiş.
Bugün :
Türbanı konuşuyoruz.
Kuran-ı Kerim’i öğrenme biçimlerini tartışıyoruz.
Ulusal değerleri dinsel motiflerle beziyoruz.
Laikliği dillerde pelesenk ediyoruz.
Dize getirdiklerimizin önünde diz çöküyoruz.
Özelleştirme adı altında ulusal kaynaklarımızı 

peşkeş çekiyoruz.
Şehit ve gazilerimizin ruhunu sızlatıyoruz.
Allah sonumuzu hayır etsin.
Amin.

Yeni Çarşı tarihe karışıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Boşaltılarak harabe 
haline gelen
Yeni Çarşı 
dükkanlarında 
yıkım başladı. 
Dünden itibaren 
belediye kepçesinin 
dükkanları 
yıkmaya başlamasıyla 
Yeni Çarşı tarihe 
karışmış oluyor. 
Molozların 
tamamen 
temizlenmesinden 
sonra yapılacak
sondaj çalışmaları ile 
zeminin güçlülüğünün 
belirleneceği alanda 
proje çalışmalarının 
başlatılacağı öğrenildi. 
Zemin çalışması 
yapılamadığı için

proje ihalesine 
gidilemediğini 
belediye meclisinde 
üyelere bilgi olarak 
ileten Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut,

sondaj çalışmalarında 
alanda yapılması 
düşünülen kaç 
kat olacağı 
sorularına ancak o 
zaman yanıt alabile
ceklerini söyledi.

* BURSA HAKİMİYET ’ 
J VE KENT GAZETELERİNE J 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1 

J KÖRFEZ REKLAM J 

1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

KİRALIK DEVRE MÜLK _ _ _ _  _ _
Kalkan Clup Patara 

Tatil Köyü’nde 
19 Haziran-4 Temmuz arası 

KİRALIK DEVRE MÜLK j
Diş Hekimi Özcan Vural

Ev Tel: 513 18 99 ■ GSM: 0.536 817 210^
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II Genel Meclisi Sağlık Komisyonu üyeleri, Gemlik Sahil Devlet Hastanesi’niri fiziki konumu hakkında incelemelerde bulundu

Sahil Devlet Hastanesi mercek allınıia
İl Genel Meclisi Sağlık Komisyonu üyeleri, dün Gemlik Sahil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Neşet 
Ciğerli’yi ziyaret ederek, hastane hakkında bilgi aldılar. Dr. Neşet Ciğerli, acil durumlarda hastalar tarafın
dan tercih edilen hastanenin enjeksiyon hizmetlerinde büyük talep olduğunu belirtti. Ciğerli, idari bölüm
lerin bahçede yapılacak ek binaya nakledilmesiyle hastalara daha sağlıklı hizmet verilebileceğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Genel Meclisi 
Sağlık 
Komisyonu 
üyeleri, dün 
Sahil Devlet 
Hastanesi’nde 
incelemelerde 
bulundular. 
Çevre ve Sağlık 
Komisyonu 
Başkanı Dr.
Fevzi Yılmaztepe 
ile Başkan 
Yardımcısı Nuri 
Sultansu ve 
Komisyon üyesi 
Dr. Oktay Kahveci 
Sahil Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Neşet Ciğerli'den 
hastanenin fiziki 
konumu hakkında 
bilgi aldılar. 
Sağlık 
Bakanlığı'na 
bağlandıktan 
sonra önce 
Sahil Devlet 
Hastanesi daha 
sonra da Döner 
Sermaye için

Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
olarak ismi 
değişen 
hastanenin 
geleceğinin 
belirlenmesi için 
başlatılan çalış
malar sürüyor. 
Kent merkezine 
yakınlığı için 
özellikle acil 
durumlarda 
hastalar tarafın
dan tercih edilen 
hastanenin 
enjeksiyon 
hizmetlerinde 
büyük talep 
olduğunu bildiren 
Başhekim Dr. 
Neşet Ciğerli, 
en büyük 
ihtiyaçlarının 
ise erkek sağlık 
memuru 
olduğunu söyledi. 
İki hastanenin bir 
çatı altında 
birleşmesi ve 
tek elden 
yönetilmesinin 
gündeme geldiği 
bu günlerde 

ilerisi için bu 
birleşmenin 
sakıncalarından 
bahseden 
Ciğerli, Sağlık 
Bakanlığı'na bu 
yönde gerekli 
düşüncelerin 
bildirildiğini 
söyledi.
Ciğerli, idari 
bölümlerin 
bahçede 
yapılacak 
ek binaya 
nakledilmeleri ve 
polikliniklerde 
yapılacak değişik
liklerle hasta
nenin randımanlı 
duruma gelebile
ceğini söyledi.
Bildirdikleri görüş 
içinde 4 çocuk, 
3 kadın doğum, 
2 enfeksiyon ve 
2 dahiliye 
polikliniğinin 
gerekli ihtiyaca 
cevap verebile
ceğini söyleyen 
Ciğerli, İl Genel 
Meclisi Sağlık 
Komisyonu

üyelerine 
hastaneyi 
gezdirerek, 
bilgi verdi. 
İl Genel Meclisi 
Çevre ve Sağlık 
Komisyonu 
Başkanı Dr.
Fevzi Yılmaztepe, 
düşünülen idari 
binanın maliyet 
hesabının 
çıkarılması ve 
İl Genel

Meclisi’nin nasıl 
bir katkısının 
olacağının 
görüşülmesinden 
sonra gerekli 
girişimlerin 
başlayabileceğini 
bildirdi. 
İl Genel 
Meclisi Sağlık 
Komisyonu 
üyeleri Sahil 
Hastanesinde 
yaptıkları 

tetkiklerden 
sonra Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine 
gittiler.
Burada Hastane 
Başhekimi 
Dr. Mehmet 
Küçükkeçe ile 
görüşen Korniş 
yon üyeleri yeni 
yapılan ek binayı 
da gezerek bilgi 
aldılar.
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Sahil Devlet Hastanesi polikliniklerinin Devlet Hastanesi’ne kaldırılacak söylentilerine AK Parti İlç^ Başkanı Enver Şahin açıklık getirdi

“Poliklinikler kapatılmayacak”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sahil 
Devlet Hastanesi 
Polikliniklerinin 
kapatılarak 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılacak 
söylentilerine 
AK Parti İlçe 
Başka.nı Enver 
Şahin açıklık 
getirdi.
Geçtiğimiz 
hafta Uludağ'da 
yapılan parti 
içi Eğitim 
semineri 
sırasında
Bursa 
Milletvekili

M. Altan 
Karapaşaoğlu 
ile konuyu 
görüştüğünü 
söyleyen 
Enver Şahin, 
Karapaşa- 
oğlu'nun 
"Sahil Devlet 
Hastanesinde 
bulunan 
Polikliniklerin 
kalacağı" 
müjdesini 
verdiğini 
söyledi. 
Karapaşa- 
oğlu'nun 
Sağlık 
Bakanı 
ile görüştüğünü 
ve aynı 
görüşü

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, AK Parti Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun Sağlık Bakanı ile görüştüğünü, polikliniklerin 
aynı yerde hizmet vermeye devam edeceğini söylediği belirtti.

paylaşarak

alarak kendisine 
ilettiğini 
söyleyen 
Enver Şahin, 
"Konuyu 
İl Sağlık 
Müdürü 
Osman 
Ayyıldız'a da 
ilettiğimizde 
aynı görüşte 
olduğunu 
bize söyledi.
Vatandaşlarımız 
rahat etsinler, 
hastanede 
bulunan 
poliklinikler 
aynı hizmeti 
vermeye 
devam 
edecek" dedi.

polikliniklerin devam müjdesini
hizmet vermeye edeceği

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

Müracaat Tel: 513 96 13

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan çocük parkları, çevre düzenlemesi ve voleybol basketbol sahaları hizniete açıldı

Umurbey’de hizmet atağı
Umurbey Belediyesi, eskisi gibi yeniden yapılan binaya taşındı. Anıt Mezar üzerindeki çevre düzen
lemesi, çocuk parkı, İlköğretim Okulu ve Sağlık Meslek Lisesi okulu bahçelerine yapılan basket ve 
volveybol sahaları ile Leman Teyze Çocuk Parkı Kaymakam Mehmet Baygül tarafından hizmete açıldı.
Umurbey 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan bir 
dizi hizmet dün 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
gezildi ve hizmete 
açıldı.
Umurbey 
Belediyesi hizmet 
binasının yüksek 
okul yapılması için 
Uludağ Üniversite
sine tahsis edile
ceği için, bir süre 
önce eskisi gibi 
yeniden yaptırılan 
belediye binasına 
taşınan Başkan ve 
personel’i 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ziyaret etti.

Kaymakam Mehmet Baygül, Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu 
bahçesinde yapılan voleybol ve basketbol sahalarını hizmete açtı.

Buradan Celal 
Bayar Anıt Mezar’ı 
üzerinde bulunan 
çevre düzenlemesi 
kapsamında yıpılan 
park, Kaymakam 
Mehmet Baygül,

Leman Teyze Çay Bahçesinde yaptırılan 
Çocuk Parkı çalışmaları incelendi daha 
sonra konuklara ikramda bulunuldu

İlçe Emniyet 
Müdürü, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü ve 
İlçe Spor Müdürü 
tarafından gezildi. 
Tepeden Gemlik’in 
gözlenebilecek çay 
bahçesinin de 
bulunduğu düzen
lemeyi beğenen 
Kaymakam Baygül, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’i kutladı. 
Başkan Güler, tüm 
masrafların 
belediye tarafından 
karşılandığını 
söyledi. Konuklar 
buradan “Veliye

Bahçesi Çocuk 
Parkı”na götürüldü. 
Bayar ve Halil Bey 
Sokağın’ın kesiştiği 
noktada yaptırılan 
250 metrekare yer 
döşemeli ve oyun 

gruplarının bulun
duğu çocuk parkın
dan sonra yine 
belediye tarafından 
yaptırılan Celal 
Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi ve 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
bahçelerine yap
tırılan nizami 
ölçülerde basket ve 
voleybol sahaları 
gezildi.
OKULDA TÖREN 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi’ndeki 
basketbol ve voley
bol sahasını 
inceleliyen 
Kaymakam Baygül, 
daha sonra

Belediye ve İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
desteğinde yap
tırılan serayı da 
gezdi.
Kaymakam Baygül 
ve yanındakiler, 
buradan Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okuluna gittiler. 
Öğrenciler pro
tokolü coşkulu slo
ganlarıyla karşı
landılar.
Okul bahçesine 
yaptırılan basketbol 
ve voleybol 
sahalarının açılışı 
yapılmadan önce 
bir konuşma yapan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler,

Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan Çocuk Parkı, voleybol ve 
basketbol sahalarını gezen Kaymakam Baygül Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i tebrik etti. (Fotoğraf :Gemlik KÖRFEZ)

kendi mezun 
olduğu okula 
hizmet etmekten 
büyük mutluluk 
duyduğunu söyledi. 
Belediyeler 
yasasında yapılan 
değişiklikten sonra 
eğitim kurumlarına 
belediyelerin 
yardımcı olmaya 
başladığını 
söyleyen Güler, 
“İmkanlarımız 
oranında eğitim 
kurumlarına 
yardımlarımızı 
sürdüreceğiz.” 
dedi.

Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, 
okullarının behçesine yapılan basketbol ve voleybol sahaları için 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’e teşekkür ettiler.

Kaymakam Mehmet 
Baygül’de konuş
masında Belediye 
Başkanı’nın bel 
deye güzel 
hizmetler getirdiği
ni söyleyerek, 
“İnanıyorum ki 
Belediye 
Başkanınız sizlere 
daha çok hizmet 
verecektir. Sizler 
isteyin” dedi. 
Okul Aile Birliği 
tarafından Belediye 
Başkanı Fatih 
Methmet Güler’e 
teşekkür plaketi 
verildi daha sonra 

sahaların açılışı 
yapıldı ve karşılıklı 
voleybol maçı 
düzenlendi. 
Buradan Leman 
Teyze Çocuk 
Parkıha gidildi. 
Kaymakam baygül, 
yapımı devam eden 
parkı inceledi. 
Kaymakam Baygül 
ve konuklara 
Leman Teyze Çay 
Bahçesinde A.bdul- 
lah Fehmi İlköğre
tim Okulu tarafın
dan ikramda 
bulunuldu.
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ABD: ‘Türkiye AB’nin ötesine bakmalı' Bush Erdoğan zirvesi
ABD Dışişleri 
Bakan Yardımcısı 
Robert Zoellick, 
"Türkiye'nin, şu 
anda bir kriz içinde 
bulunan AB'nin 
ötesine bakması ve 
özellikle ABD'ye 
daha fazla dönmesi 
gerektiğini" söyle
di. Zoellick, 
VVashington'da 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül'ün de katıldığı 
Türkiye-ABD ilişki
leri konulu bir kon
feransta yaptığı 
konuşmada, 
"Türkiye'nin AB'nin 
ötesine bakması ve 
küresel bir tutum 
benimsemesi çok 
önemli" dedi.
VVashington'un 
Türkiye'nin AB'ye

üyeliğine verdiği 
desteği anımsatan 
Zoellick, ancak ikili 
ilişkilerin, AB'ye 
üyelik çabalarla 
sınırlı olmayacak 
kadar önemli 
olduğunu belirtti. 
Zoellick, 
"Türkiye'nin AB ile 
ilişkileri çok önemli, 
ancak bu, içinde 
dünyadaki ağırlığı 
yadsınamayacak 
ABD'nin de bulun
duğu küresel bir 
işbirliğiyle tamam

lanmalı" dedi. 
Ülkesinin Ankara ile 
ilişkilerini de Irak 
savaşından daha 
geniş bir çerçevede 
değerlendirmek 
istediğini belirten 
Zoellick, şöyle 
devam etti: "Benim 
düşüncem, 5,10 
veya 15 yıl sonra 
başlıca gelişme 
kaynakları, ABD ve 
gelişmiş ülkelerde 
bulunmaya devam 
edecek şeklinde 
konuştu.

ABD Başkanı 
George Bush ile 
VVashington'u ziyaret 
eden Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Beyaz 
Saray'daki görüşme
si başladı. 
Görüşmeye, 
Erdoğan'ın ziyare
tine iştirak eden 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül ve 
Başmüzakereci, 
Devlet Bakanı 
Ali Babacan, 
Başbakanın danış
manı Egemen 
Bağış ve Türkiye'nin 
VVashington 
Büyükelçisi Faruk 
Loğoğlu ile 
ABD'li muhatapları 
katılıyor.

KKTC'ye doğrudan 
uçak seferleri düzen-

Beyaz Saray'da 
üçüncü kez buluşan 
liderler, Türkiye ile 
ABD arasındaki ikili 
ilişkiler ile ulus
lararası sorunları 
masaya yatırıyor. 
Başbakan Erdoğan, 
daha önce yaptığı 
açıklamada, 
Başkan Bush'a 
Annan Planı'm kabul 
eden KKTC'ye 
uygulanan izolasy
onların kaldırılması, 
ABD'den 

lemesi, KKTC ile 
ikili ticaretin 
başlatılması, 
kültürel ve sportif 
faaliyetlerin yap
masını isteyeceğini 
bildirmişti.
Erdoğan, Bush'tan, 
Kuzey Irak'ta 
konuşlanan PKK'ya 
karşı ABD'nin 
somut önlem 
alınması isteyeceğini 
söylemişti.

İsrail’den 
Gazze Şeridi’ne 
füze saldırısı

İsrail'in Gazze 
Şeridi'ne füze 
saldırısı düzen
lediği bildirildi. 
İsrail uçağı, Gazze 
Şeridi'ne mülteci 
kampı yakınların- 
daki bir yrup 
Hamas üyesine 
füze attı.
Filistinli görgü

tanıklarının verdiği 
bilgiye göre, bir 
İsrail
uçağı, Gazze 
Şeridi'nde Han 
Yunus mülteci 
kampı yakınların
ca öır grup 
Hamas üyesine 
füze attı.
Görgü tanıkları, 

saldırıdan 3 
Hamas üyesinin 
yara almadan 
kaçtığını 
kaydettiler. 
Filistinlilerin 
Gazze Şeridi'ndeki 
Ganei Tal Yahudi 
yerleşkesine 
dün düzenlediği 
havan topu 

saldırısında 2 
Filistinli çiftçi 
ve bir
Çinli işçi ölmüştü. 
Saldırıda 5 işçinin 
de yaralandığı, 
yaralıların 
Israilli olmadığı 
kaydedilmişti.
Bölgede 4 yıldır 
süren çatışmalar

da Gazze'ye onlar
ca füze 
saldırısı 
düzenleyen 
İsrail, bu operasy
onlarını, 4 ay 
önce bölgede 
ateşkes ilan 
edilmesinden 
bu yana 
durdurmuştu.

ffl

ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

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
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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”

Dereağzı Mevkii ■ Büy ükkumla I GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Çelik; ‘Hazırlık sınıfı kalktı’
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, tüm 
genel ve mesleki 
teknik orta eğitim 
kurumlarına 2005- 
2006 eğitim ve 
öğretim yılından 
itibaren yeni kayıt 
yaptıracak öğrenci
lerin, bu okulları 
dört yılda tamam
layacaklarını açık
ladı. Çelik, "hali
hazırda lise birinci 
sınıfta veya hazır
lıkta olan öğrenci
lerin, eski statüye 
tabi olarak eğitim 
öğretime devam 
edeceklerini" 
bildirdi. Çelik, 
öğrenim süresi 
"hazırlık artı 3 yıl" 
olan genel ve 
mesleki öğretim 
kurumlarının 
öğrenim süresini 
de 2005-2006 öğre
tim yılından 
itibaren hazırlık 
sınıfı olmaksızın 4 
yıl olacağını kay
detti.
Bakan Çelik, 
Anadolu liseleri iie 
süper liselerin de

2005-2006 öğretim 
yılından itibaren 
"Anadolu Lisesi" 
adıyla tek program 
adı altında birleştir
ileceğini bildirdi. 
Halen bu okullara 
devam eden öğren
cilerin statülerinin 
korunacağını ve 
mezun oluncaya 
kadar öğrenimleri
ni kayıtlı bulunduk
ları okullarda 
sürdüreceklerini 
açıklayan Çelik, 
"Birleştirme yalnız
ca 2005-2006 öğre
tim yılında bu 
okullara kayıt hakkı 
kazanan öğrenciler 
bazında uygu
lanacaktır" dedi. 
Çelik, fen, 
Anadolu, Anadolu 
güzel sanatlar, 
spor, Anadolu 

öğretmen ve 
Anadolu mesleki 
ve teknik orta 
öğretim program
larının uygulandığı 
liseler ile imam 
hatip liseleri ve 
Anadolu imam 
hatip liselerinin 
yeniden yapı
landırılmasında 
kendi statülerinin 
göz önünde bulun
durulacağını kay
detti.
Bakan Çelik, mev
cut sistemde öğre
tim süresi hazırlık 
artı 4 yıl olan bazı 
liseler ve orta 
öğretim kurum- 
larının istemeleri 
halinde mevcut 
statülerini uygula
maya devam ede
bileceklerini de 
kaydetti.

Liseler arası geçiş imkanı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 4 yıl
lık lise uygula
masında 9. sınıfta 
ortak dersler 
işleneceğini, öğren
cilerin 10. sınıfta 
başka liselere geçiş 
yapabileceklerini 
belirtti.Çelik, düzen
lediği basın toplan
tısında, bir 
gazetecinin "Bu 
sene hazırlık sınıfını 
bitirenler 3 yıl, bu yıl 
kayıt yaptıranlar 4 
yıl lise okuyacak. 
Bu şekilde de aynı 
yıl ÖSS'ye girecek
ler. Bu eşitsizlik 
yaratmayacak mı?" 
sorusuna, "Hayır" 
karşılığını verdi. 
Bu yıl hazırlık 
sınıfını bitiren birin
ci sınıfa başlayacak 
öğrencilerin de 
liseyi 4 yılda bitire
ceklerine işaret 
eden Çelik, "Ama 
biz hazırlık 
sınıflarını kaldırıy
oruz derken hazırlık 
sınıflarında okutul
duğu kaaârıyıa

yabancı dili 4 yıla 
yayıyoruz. Bu 
yayma esnasında da 
dilin daha büyük 
performansla öğre
nilmesi ve 
öğretilmesi esas 
alınıyor. Bunda bir 
gariplik yok" dedi.
Bir soru üzerine 

Çelik, lise bitirme 
sınavıyla ilgili bir 
karar bulunmadığını 
belirterek, şöyle 
konuştu: "Bana 
gelmiş bir karar, 
benim onayladığım 
bir karar yok.
Sadece fikir jimnas
tiği yapılırken neler 
yapılabilir, neler 
yapılmalıdır bunlar 
konuşulurken, bu 
gündeme gelmiş 
o.ian bir meseledir 
Bu söz konusu olsa 

bile 4 yıl sonra ola
bilecek bir şeydir. 
Yani 2005-2006 
eğitim-öğretim yılın
da lise 1'e kaydola
cak öğrenciler ûçin 
uygulanabilecek 
olan bir şeydir; ki 
bu 4 yıl sonra 
demektir." 
Çelik, "Başarılı 
öğrencilere liseyi 4 
yıldan daha kısa 
sürede bitirmeleri 
şansı verilip ver
ilmeyeceği" 
sorusuna "Böyle bir 
şans tanınabilir 
öğrencilere. Bu 
Avrupa'da da olan 
bir uygulamadır. 
Bunun detaylarını 
da arkadaşlarımız 
çalışıyor. Verilmiş 
hir karar yok" 
yanıtım verdi.

BAYRAMOĞLU’NDAN

ŞOK KAMPANYA !
LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

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

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili Mühendis ve Ustaları 
ile GEMDAŞ Şartnamesine Uygun Olarak, 

Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
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

o Plan • Proje Uygulama
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı
o Kolon Tesisatı
o Kalorifer Tesisatı
o Kombi-Radyatör
o Mühendislik Isı Sistemleri
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERRÖLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞYERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37 Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK
Tel: (0.224) 513 13 71 -514 87 87
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■■ GÜNLÜK IYYABY GAZETE H|

Eş durumu atamaları tarihe karışıyor I
Kadın Sağlığı Köşesi

Tel: 514 29 48

TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu'nda, öğret
menlerin atamalarının 
Bakanlıkça il, ilçe veya 
doğrudan eğitim kuru
ntuna getirilmesini 
öngören, zorunlu yer
leşmeye tabi eş duru
mundan atama 
önceliğini kaldıran 
yasa tasarısı kabul 
edildi. Çıkarılacak 
yönetmeliğe göre, 
öğretmen kendisi 
10 okul tercihinde 
bulunacak ve bu 
okulların hiçbirine yer
leştirilemezse, puan 
üstünlüğüne göre bil
gisayar tarafından açık 
bulunan okullara yer
leştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı 
öğretmenlerin atama 
sistemini değiştiriyor. 
Öğretmen atamaları 
Bakanlıkça doğrudan 
il, ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna 
yapılabilecek, eş duru
mundan atama uygula
ması da kaldırılıyor. 
Şehit eşlerinin ata
maları ise yönetmelik
le yapılabilecek. 

____________________

Milli Eğitim 
Komisyonu'nda, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Yasada 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yasa Tasarısı 
kabul edildi. Buna 
göre, öğretmenlerin 
atamaları Bakanlıkça, 
il, ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna 
yapılacak. Bakanlıkça 
il/iiçe emrine atama 
yapılması halinde, 
öğretmenlerin atandık
ları ildeki görev yer
leri, hizmet puanları 
dikkate alınarak, 
İl Milli Eğitim 
Müdürü'nün teklifine 
göre valilerce belir
lenecek. Bu düzenle
meyle, hakim, savcı ve 

asker eşi olup 
zorunlu yer değiştirm
eye tabi tutulan 
kamu personeliyle 
ilgili madde de 
kaldırıldı.
Bu kapsamda, şehit 
eşi öğretmenlerle 
ilgili düzenlemede 
kaldırılırken, mil
letvekillerinin tepkileri 
üzerine, Bakanlık tem
silcileri şehit eşleri 
öğretmenlerin bir yıl. 
içinde başvurmaları 
durumunda yeni 
çıkarılan yönetmeliğe 
göre atamalarının 
yapılacağını bildirdi. 
Bakanlık Personel 
Müdürü Remzi Kaya, 
yeni hazırlanacak 
yönetmeliğe göre, 
sıralı okulların dışında,

ihtiyacı olan okullar 
belirlendikten sonra, 
Bakanlıkça doğrudan 
atanacak öğretmen
lerin 10 okul terci
hinde bulunacaklarını 
ve tercih ettikleri 
okullara atamaların 
yapılmaması duru
munda bilgisayar 
tarafından puan 
durumlarına göre ata
malarının yapılacağını 
bildirdi. Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı 
Necat Birinci, halen 80 
bin öğretmen açığı 
bulunduğunu, 
hükümet kadro verse 
bile bilgisayar, 
İngilizce, muhasebe ve 
okul öncesi eğitim için 
aday öğretmen bula
madıklarını açıkladı. 
İMAMLARA KADRO 
TARTIŞMASI 
Görüşmeler sırasında, 
CHP İstanbul 
Milletvekili Berhan 
Şimşek, öğretmen 
açıklarına dikkat çek
erek, imamlara kadro 
açıldığını, ancak öğret
menlerle sözleşme 
yapıldığını söyledi.

■ ...___________________
I Op. Dr. Yaşar ALTUN

Toplumun Engelli Kadınlarımıza Bakışı
EEngellik her zaman toplumun en alt 

tabakalarından birini meydana getirmiştir. 
Randımanları ve statüleri düşük görüldük
lerinden her zaman dez avantajlıdırlar. Hele 
hem kadın hem engelli ise onun işi herkesden 
daha zordur. Onlar hala toplumdaki bir dizi 
bariyerler, önyargılar ve kaygılarla işsizlik ve 
hor görülmeyle karşılaşıyorlar.

Kusursuz insan fikri, belki insanlığın ken
disi kadar eskidir. Bilim ve tekniğin de 
yardımıyla hastalıksız, çilesiz ve insana özgü 
her zayıflıktan arınmış ‘isteğe göre insan’ 
yaratabilmek hedefine doğru adımlarla ilerliy
oruz. Güzelik ve erdemlilik ideallerimiz iniş 
çıkışlar gösterselerde, Antikçağ’dan bu yana 
günümüzde hala önemini yitirmedi. Her yerde 
hak ve hukuktan, insanların eşitliğinden söz 
edilen yeni bir dünyada, ne yazık ki 
engellilere açık yüreklilikle, önyargısız eşitlik 
ilkesine dayanan bir ilgilenişten henüz çok 
uzaktayız.

Bir toplumun uygarlık derecesi aynı 
zamanda en zayıf üyelerine verdiği değerle, 
sağladığı imkanlarla, onlarla girdiği dayanış
mayla da ölçülür. Uygar toplum insana randı
manına göre değil, insan olduğu için değer 
verir. İnsan bacaklarını kaybedince de, kolu 
kopunca da, beli artık bedenini taşımayınca 
da, kör, sağır, dilsiz, sakat, topal zihinsel 
özürlü olunca da insandır.

Bunun içindir ki; artık en az kadınlarda 
selülite verdiğimiz önem kadar, engellilerin 
sorunlarına da eğilmeliyiz ve bunu devlet 
politikası olarak görmeliyiz.

İlgi, destek ve saygı lütfen!

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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'ABD dünyanın lider ülkesi'
Ünlü spekülatör ve 
işadamı George 
Soros, dünyanın 
gidişatının 
VVashington'da belir
lendiğini söyledi. 
Türkiye'de faaliyetini 
sürdürdüğü 2001 
yılından bu yana 
eğitimden kültür ve 
sanata, kadın ve 
insan haklarından 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne (AB) katıl
ma sürecine katkıda 
bulunacak 50'nin 
üzerinde projeye 
destek veren Açık 
Toplum Enstitüsü, 
Kurucu Başkanı 
George Soros'u, 
İstanbul Çırağan 
Sarayı'nda konuk 
etti.George Soros, 
Çırağan Sarayı'ndaki 
toplantısında 
"ABD'nin Dünyada 
Nasıl Daha İyi Bir 
Rolü Olabilir?" konu
lu bir konferans 
verdi. Toplantıya 
Açık Toplum

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Kürek sporu

Enstitüsü Türkiye 
Direktörü Hakan 
Altınay ve Danışma 
Kurulu Başkanı Can 
Paker'in yanı sıra 
Danışma kurulu 
üyeleri ile Sivil 
Toplum Örgütleri 
temsilcileri katıldı. 
Soros konferansında, 
ABD'nin ekonomik, 
kültürel ve siyasi açı
dan dünyanın en 
önemli lider ülkesi 
olduğunu belirterek, 
"Önceden iki kutuplu 
bir dünyada yaşıyor
duk. Artık tek süper 
güç var. Bu durum 
ABD'nin üzerine 
büyük görevler yük
lüyor. Lider olmak 
yalnızlık değil ortak-

lık gerektiriyor" dedi. 
Dünyanın gidişatını 
ilgilendiren kararların 
VVashington'da alın
masına karşılık 
Kongre'nin bunda oy 
verme kararının 
olmadığına işaret 
eden Soros, "Burada 
tüm dünya ile 
ABD'nin ortaklaşa 
kararı önemli" diye 
konuştu. Soros, 
uluslararası camianın 
dünyadaki diktatör
lerle savaşma 
konusunda fikir bir
liği içinde olduğunu, 
ancak o ülkenin 
halkını kesinlikle 
dışlamadığını da 
sözlerine ekledi.

Düzenlenmiş bir su 
yüzeyinde bir tekneyi kürekle 
hareket ettirerek yapılan işleve 
kürek sporu denir.

Kürek, yelkensiz ve motor
suz tekneleri yürütmeye yarar. 
Tek veya çift olarak kullanılır.

İlk spor yarışmaları büyük 
Britanya’da yapıldı. Eğitici ve 
komple bir spor olan kürek. 
18. yüzyılda üniversitelerde 
öğretilen önemli etkenlerden 
biri durumuna geldi. Oxfort ve 
Cambridge üniversitelerinin 
sekiz kişilik kürek takımları 
arasında her yıl yapılan ünlü 
karşılaşmaların başlangıç tari
hi 1829 yılıdır.

1893 yılında Belçika, İtalya, 
Fransa Uluslarası Kürek 
Dernekleri Federasyonu’nu 
kurdular.

Olimpiyat oyunlarının 
yenileştirilmesiyle birlikte, 
kürek temel spor dalları 
arasında yerini aldı.

Bayanlar kürek yarış- 
maları1976 yılında başlayarak

olimpiyat oyunlarına katıldı.
Kullanılan tekneler iki ayrılır 
Tekneler kürekçi iki kürek 

sporuna başlayanların kul
landıkları tekneler yolerdir.

Tekneler tahtadan 
(Kontrapiak) yada kelrar kar
bon cam elyafı ile pekiştir- 
ilmeş plastik reçinelerden 
yapılmıştır.

İçteki omurga ve borda 
kaplamasındaki iki yana kuşak 
boş bodolaşmaya bağlar, 
kaburga parçaları iç omur
ganın ana parçalarını bir
leştirir.

Üç çifte tek (bir kürekçi), 
çifte (iki kürekçi) çifte ve 
dörtlü beşli tek dümencisiz , 
ikili ve dörtlü dümencili, ikili 
dörtlü ve sekizli, dörtlü 
dümencili ve sekizli çifte 
olarakta olarakda kullanılabilir.

İlerideki tarihlerde belki 
Gemlik Körfez’inde yelkenlerle 
kürekle yürünen sekiz çifli, 
dörtlü ve tekli su sporlarına 
rastlayabiliriz.

ROTARY DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 

25.06.2005 Perşembe günü Kulüp Lokalimizde aşağıdaki 
gündemi görüşmek üzere, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 
ikinci toplantı 1.7.2005 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Tüm üyelerimizin toplantıya katılmalarını rica ederiz.
GÜNDEM:
1)- Açılış, Yoklama
2)- Saygı Duruşu
3)- Başkanlık Divanı Seçimi
4)- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması 
ve ibrası
5)- 01 Temmuz 2006 tarihine kadar geçerli olacak bütçenin 
kontrolü
6)- 01 Temmuz 2005 - 30 Haziran 2006 tarihleri arasında görev 
yapacak olan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ASİL ve 
YEDEK üyelerinin seçimi
7)- Gelecek Dönem Başkanının saptanması
8)- Rotary 2440. Bölge Federasyon Genel Kuruluna katılacak 
üyelerin seçimi
9)- En son yürürlüğe giren Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği’ne 
uygun olarak Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin onay
lanması ve tüzük değişikliklerinin yapılması,

Büyüklük
Sporda bazı hakikatlar vardır. Yapamadığınız işi hiç bahane 

bulmadan, ben bu işi yapamadım der güzellikle oradan 
ayrılırsınız.

Sayın Ümit Milli Takım hocası Raşit Çetiner; ‘Oynanan futbol 
gerçekten utanç verici, ben bütün suçu üzerime alıyorum.
Demek ki gerekeni yapamamışım.

Ümit Milli Futbol Takım kadrosunu bştan aşağıya yenileye
ceğim. Bu jeneras-yonun yolu açık olsun’ dedi.

Bu şu demektir; Ben bu futbolcularlara, bu işi yapamadım.
Üzülme hoca sen Milli Takıma çok şeyler verdin. İkinci ve 

üçüncü defa Milli Takım çıkaracak kadar bilgilisin.
İşte mesleğin güzelliği, dürüstlüğü. Burada yapamadığını 

açıkça itiraf etti.
Gelin görünki bizim hocalarımızın takım umurunda mı? 

Sadece laf atıp, laf salatası yapsınlar. Ne de olsa maaşları var!..
Benden hatırlatması.

8.6.2005

BakBi’CafeMe
10)- Dilekler ve kapanış.

GEMLİK ROTARY DERNEĞİ BAŞKANI 
Mehmet YAŞAR

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■ 

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Hamburger’i 
deneyin

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
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Verdiğiniz kiloyu nasıl korursunuz? ŞİİR KÖŞESİ

Önce verin. Şimdi 
verdiğinize göre, 
bunu koruyun. İlk 
kısım kolay. İkinci 
kısımda neredeyse 
imkansız 
gözüküyor. 
Kilo vermek işin 
sadece yarısı. Şimdi 
de bunu korumanız 
gerekiyor. Aksi 
takdirde binbir 
çabayla kaybet
tiğiniz kilolar intikam 
alırcasına geri 
dönecekler.
Araştırmalar diyet
ten başarılı sonuç 
alan her 20 kişiden 
sadece birinin bunu 
koruyabildiğini gös
teriyor. Ama eğer ne 
yapmanız gerektiğini 
bilirseniz, kilonuzu 
koruyabilirsiniz. 
Önce verin. Şimdi 
verdiğinize göre, 
bunu koruyun. İlk 
kısım kolay. İkinci 
kısımda neredeyse 
imkansız 
gözüküyor.
Evet evet fazla kilo
lardan bahsediy
oruz. Hani geçen 
sene vermiştiniz ve 
ondan önceki sene 
de. Ama her defasın
da geri geliyorlar. 
Geçen sene şu son 

mucize diyeti dene
diniz. Piyasada 
kapış kapış giden en 
yeni diyet kitabını 
sayın aldınız. Evet 
belki bir anda size 
söz verildiği gibi 
erimediniz ama 
başlangıçta kilo ver
diniz. Daha sonra 
zayıflamanız 
yavaşladı. Artık bu 
diyet eskisi kadar 
heyecan verici olma
maya başladı, 
bahsedilen besin
lerin çoğu zaten 
pahalıydı. En sonun
da da tatlıdan biraz 
tırtıkladınız ve 
devam etmek için 
fazlasıyla suçlu his
settiniz.
Yalnız değilsiniz. 
Diyet yapıp kilo 
veren 20 kişiden 
sadece biri kilosunu 
koruyabiliyor. Ama 
umutsuzluğa kapıl
mayın, bu, kader 
değil.
Diyet tuzakları 
Zayıflamnak için 
umutsuz durumda 
olan pek çok kişi 
için en büyük tuzak 
çabuk ve kolay 
çözümler öneren 
diyetler. Diyet 
endüstrisi, insanlara

Celal BAY

gerçekleri değil ama 
sadece duymak iste
diklerini, yani 
gelişen teknoloji 
sayesinde artık 
zayıflamamanın zor 
bir şey olmadığını, 
söyleyerek yılda 30 
milyar dolardan 
fazlasını kazanıyor. 
İşte en çok 
karşılaşılan diyet 
tuzakları: 
Bu diyetle iste
diğinizi yiyebilir ve 
gene de kilo vere
bilirsiniz.
Gerçek olmak için 
fazla iyi görünüyor 
değil mi? Öyle 
zaten. Fizik kanun
ları hala geçerli. 
Vücudunuzdaki fazla 
kilolar, aslında yağ 
olarak depolanmış 
enerjidir. Kilo ver
mek için, çıkan ener
jinin girenden daha 
fazla olması gerek
mektedir. Hareket 
ettiğinizde kalori 
yakarsınız. Su dışın

da bir şey yiyip 
içtiğinizde ise, kalori 
alırsınız. Eğer 
aldığınızdan 
fazlasını yakarsanız, 
kilo verirsiniz.
Kilo vermem için aç 
kalmam lazım.
Çok düşük miktarda 
kalori içeren diyetler 
tehlikelidir. Bu tür
den diyetler, sadece 
tıbbi nedenlerle kısa 
sürede çok fazla kilo 
vermek gerektiğinde 
uygulanmalı ve dok
tor kontrolü altında 
yapılmalıdır. Yavaş 
yavaş kilo vermekse 
hem daha kolay, 
hem de daha sağlık
lıdır. Kilo vermek 
için diyet yapmam 
lazım.Sürekli bit
meyen bir diyetler 
silsilesiyle yaşamak 
çare değildir. Uzun 
süreli bir sonuç 
alabilmek için daha 
sağlıklı bir yaşam 
stili benimsen
melidir.

Asil - Vekil
Ağızları var
Ağızınuza benzemez 
Ağızlarından çıkan avaz 
Avazımıza benzemez 
Bunlar nasıl vekil
Vekaletleri iki er i, asile benzemez

* * * *
Gerdana, gerdan
Göbeğe, göbek atıp
Doyumsuz yüreğe zil takıp
Papağan gibi şakıyor vekil

* * * *

El pençe divan durmuş
Açlıktan kudurmuş
Yarım avuç mideyle
Güdük güdücünün eline bel bel bakıyor asil

Gün gören akşam otur 
Karanîtk zor geçer 
Ama eninde sonunda gece döner 
Gün yeniden ışır
Ve elbet bir gün
Vekil, asili sırtında taşır.

HAÇİN «
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dünden devam
Kapı vuruluyordu gözlerini açtığında. 

Uyumuş kalmış. Nerede olduğunu bileme
di birden. Ay ışığı odanın içine dolmuş, 
dışarda köpekler uluyor. Kalktı oturdu 
yatağın içinde İsmail.

- Açın! Kapıyı açın! Vuruluyor kapı dur
madan

- Kim o? Bir kadın sesi kalın ve çatlak.
- Aç kapıyı! Jandarma!
Daşırda konuşmalar oldu. İsmail 

Süleyman düğün gününü düşündü, ter 
bastı yüzüne. Bu geliş bir başka geliş... Bu 
geliş hayırlı bir geliş değil.

Sokak kapısının sürgüsü çekildi, 
gürültüler oldu, konuşmalar oldu diyarda. 
İsmail oda kapısını açtı Hüseyin ağa bilek
lerine dek uzun iç donusuyla dikiliyor kapı 
dibinde. Kadınlar giyimli, kadınların 
başlarında yazmaları.... Ağanın küçük 
karısının elinde bir idare lambası var. Bir 
kaç küçük çocuk dolanıyor ortalıkta... 
Sanki gecenin yarısı değil, sanki sokakta 
oynuyorlar ellerinde yufka dürümleri... 
Gündüzleri entarileri var üstlerinde, öylece 

yatmışlar, öylece kalkmışlar belli... Sokak 
kapısı önünde jandarmalar dikiliyor.

- Büyük lambanız yok mu?
Kadınların biri içeri koştu. Jandarmalar 

doldular eve... Bir, iki,üç, dört tam dokuz 
jandarma.

- Kimse kıpırdamasın!
- Evi arayacağız.
Elinde bir büyük lamba ile kadın dip 

odanın kapısından çıktı. Karanlık köşeler 
görünür oldu, ortadakiler şekillendi.

- Çocuklar.... Uyuyorlar...
- Kadın kim varsa!
Kadınların ardı sıra jandarmaların ikisi 

girdi odaya. Büyük lamba gelip ortalıkta 
ışıyınca İsmail jandarmaların birini tanıdı. 
Bu bölük kumandı Kirkor... Kirkor Şinikyan 
derler... Haçin’lidir... Geçmişini de iyi bilir 
İsmail Kirkor’un. Hüseyin ağa oğulları ve 
ötekiler başları yerde süklüm püklüm bek
liyorlar.

- Bizim evde yasak bir şey yok
- Orasını biz biliriz!
Kirkor Şinikyan uzun boylu bir adam. 

Yüzü çiçek bozuğu, gözleri küçük, ağzı 
burnu irice. Kirpiği, kaşı hiç belirsizdir 
Kirkor’un, öyle sarışındır, öyle tüysüzdür. 
Sinsi mavi gözlerini İsmaile’e döndürdü, 
aşağıdan yukarı süzdü. Nedense tanı
mamış göründü.

- Kimsin sen?
- Başkatip! Hükümet memuru..

Haçin’den keşfe geldim... Bugün...
Köşe odadan bir sürü çocuk çıktı kapı 

dibindeki aralığa. Uykulu, şaşkın, üst baş 
kirli, yırtık. Bebeler kadınların kucağında. 
Yerlere oturttular bir ikisini. Şaşkın, aptal 
bakınıyorlar. Gerçekte ayakta uyuyor 
tümü. Dört jandarma ile Kirkor orada kaldı, i 
ötekiler odalara girdiler. Lamba tutan 
kadın önleri sıra yürüyor. Jandarmaların 
ellerinde tabancalar var.

- Ağa! dedi Kirkor. Yandığın gündür! Bir 
şey bulunursa evinde, yandığın gündür!

- Ne var ki, ne bulsunlar?
- Oraları sen biilirsin! Ha?
- Bir şey bildiğim yok benim...
- Senin için Mustafa Kemalcilere yardım 

ediyor, diyorlar... Onu da mı bilmiyorsun?
- Höketçe’den öteye adım attığımızı 

gören varsa çıksın, söylesin!
- Oraları bilmem! Bizim kulağımıza öyle 

geldi.
- Yok gadasını aldığım!... Öyle işler 

nerde, bizim gibi tanrıyın garipleri nerde? 
Kendi yağımızla gavrulurduk. Neyimiz 
eksik gadasını?

Jandarmalar bir süre sonra dip odadan I i 
çıktılar. Kapı dibi yine ışıklandı. Lambanın 
alevi titriyor arada, yukarı dil uzatıyor.

- Burda bir şey yok!
- Yok helbet! Hiç bir şeycik yok. M ,

Olmayanı kim bulabilmiş ki onlar bulsun?
Devamı yarın...
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Mıu ve deodorantlar astımı tetiklivor
Yapılan araştır
malar, günlük hayat
ta kullanılan par
füm, deodorant, oda 
spreyi ve parfümlü 
deterjanların astımı 
tetiklediğ in i ortaya 
koydu. GATA Alerjik 
Hastalıklar Daire 
Başkanlığı tarafın
dan astım hastaları 
arasında yapılan 
araştırmaya göre, 
hastaların yüzde 
68'i hiçbir şeyden 
habersiz bir şekilde 
her gün düzenli 
olarak parfüm, 
yüzde 85'i de par
fümlü deterjan kul
lanıyor.
Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
Koruyucu Hekimlik 
Bülteni'nde yayım
lanan 'Astımlı 
hastalarda parfüm 
içeren madde kul
lanma alışkanlığının 
incelenmesi* araştır
ması çarpıcı 
sonuçları ortaya 
çıkardı. Yardımcı

Doç. Sami Öztürk, 
Yardımcı Doç. Dr. 
Ercan Göçgeldi, 
Uzman Dr. Cengiz 
Han Açıkel ve Doç. 
Dr. Zafer Çahşkaner 
imzalı araştırmaya 
göre, her 100 çocuk 
ve erişkinin yüzde 5 
ila 15'inde astım 
hastalığı görülüyor. 
Araştırmaya göre; 
astımlı hastalar, 
hastalığı tetikleyen 
faktörler konusunda 
yeterince bilgi 
sahibi değil ve 
duyarlı davranmıy
or. Astım krizini 
tetikleyen başlıca 
faktörler arasında 
solunum yolu 
enfeksiyonları, ev 

içi hava kirliliği 
(pasif sigara içicil
iği, kızartma koku
ları, cila, parfüm, 
deodorant, deter
jan, saç spreyi), 
dış ortam kirliliği, 
hava şartları, bazı 
ilaçlar ve ağlamak 
yer alıyor.

Gata Alerjik 
Hastalıklar 
Polikliniği'ne başvu
ran hastalar arasın
da 3 aylık periyotta 
yapılan araştırmaya 
göre, hastaların 
yüzde 68.7'si hiçbir 
şeyden habersizce 
her gün parfüm kul
lanıyor, yüzde 85.5'i 
çamaşırları parfüm
lü deterjan ve 
yumuşatıcılarla 
yıkıyor, yüzde 
62.7'si de tuvalet ve 
banyolarda koku 
verici aparat bulun
duruyor.
Araştırmanın sonuç 
bölümünde, 
"hastaların astımı 
tetikleyen nonspesi- 
fik irritanlar 
konusunda yeter
ince bilgi sahibi 
olmadığı ve 
duyarlı 
davranmadığı 
düşünülmektedir. 
Astımlı hastaların 
tedavilerinin iyi bir 
şekilde planlanması 
önemlidir. Bununla 
birlikte, koku veren 
maddelerin yaşam 
alanlarında sürekli 
bulunması, astımlı 
hastaların tedavi
sine ve sağlığına 
olumsuz etki 
yapmaktadır" 
denildi.

Kanser az gelişmiş
ülkeleri vuruyor

Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) 
uzmanları, her yıl 7 
milyon kişinin hay
atına malolan 
kanser hastalığının 
teşhis ve tedavisi 
için azgelişmiş 
ülkelerin acil yardı
ma ihtiyacı 
olduğunu açıkladı. 
DSÖ'ye danışmanlık 
için oluşturulan 
kanser komisy
onunun 
Cenevre'deki 
toplantısının sonun
da konuşan DSÖ 
Kronik Hastalıklar 
Birimi Başkanı 
Robert Beaglehole, 
"her yıl dünyada 
kanserden ölümlerin 
yüzde 80'inden

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

0.535. 378 18 OO

fazlasının 
azgelişmiş, ülkelerde 
meydana geldiğini" 
söyledii.
Beagleıhole, "Bu 
(kanser), zengin 
ülkelerde yaşlı 
erkeklerin hastalığı 
değil. Kanserin ağır 
yükü, azgelişmiş, 
düşük ve orta gelirli 
ülkelerde"' dedi. 
Komisyonun

Başkan Yardımcısı 
Jean Lariviere de, 
kanser vakalarının 
ve bu hastalıktan 
ölüm oranının 
dünyanın birçok 
yerinde arttığını 
belirterek, bunun 
"sigaranın yanı sıra, 
böcek zehirleri ve 
gıdalara konulan 
katkılarla" ilgili 
olduğunu belirtti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe 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.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 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
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AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOÖALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

TOPLU
İİİZTÜKETİM

Saruhanlar Toplu Tüketim 
Gemlik Şubesi açıldı

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR
Marketler 

■=> Bakkallar 
<=> Büfeler 
ct> K.Yemişçiler 
■=> Kantinler 
■=> Restaurantlar

Kafeteryalar 
«=> Oteller

Pastaneler 
■=> Kahvehaneler

Pazarcı Esnafı

Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00 |

Açılış Gayemiz
Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

Siz Değerli Müşterilerimize Daha Ucuz ve Kaliteli Ürünler 
Sunarak Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır, 

Bu Düşünceyle Müessesemizi Hizmete Açtık...



Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yıkımı süren Belediye Çarşısı’nda inceleme yaptı. Turgut, “Gemlik’i cazibe merkezi yapmaya çalışıyoruz” dedi

“Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz”
Yeni Çarşı dükkanlarının yıkımını izleyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, "Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" dedi. Enkaz kaldırma işlem
lerinin bittiğinde zemin sondaj çalışmaları yapılarak bodrum yapılıp yapılamayacağını belirleyeceklerini söyleyen Başkan Turgut, alınacak verilere göre proje 
ihalesine gideceklerini bildirdi. Doğalgaz'ın ilçeye getirilmesi için Gemlik halkına verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Başkan Turgut, "Şimdi de Gemlik'in ima
jını değiştirecek bir projeye başlıyoruz. Alınacak teknik verilerden sonra proje ihalesine gidilecek. Gayemiz buraya dükkan kazandırmak değil, aksine 
Gemlik'in imajına layık modern cazibe merkezi yapmak istiyoruz. Gemlikliler artık ilçe dışına gitmeyecekler, burayı merak edenler Gemlik'e gelecekler" dedi. 
Yıkımı süren alanın ön cephesinde bulunan şahıs tapulu işyerlerinin de yapılacak görüşmeler sonucunda istimlak edileceğini söyleyen başkan Turgut, 
yapılacak projenin ön cephedeki yerleri de kapsayacağını açıkladı.(Seyfettin ŞEKERSÖZ)
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Öğretmen Hatice Parlak ve Kursiyer Burcu Afacan'ın işi dallarında Türkiye birincisi oldu.

HEM başarıya doymuyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İstanbul Topkapı Eresin Otel'de düzenlenen sergi ve Ödül 
töreninde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu birincilik 
plaketini alırken, öğretmen Hatice Parlak ve Kursiyer Burcu Afacan 
4'er Cumhuriyet altını ile başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

HEM‘in başarısı
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal 

Çetinoğlu ve ekibi yıllardır başarıya doy
muyor.

Geçtiğimiz günlerde yine yazmıştım.
Eğitim camiası bu yıl Gemlik’e ödül 

üstüne ödül getirdi.
Geçtiğimiz yıllarda da HEM Ankara’dan 

birincilik ödülleriyle dönmüştü.
Bu yıl 922 Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’nün katıldığı yarışmada ahşap 
ve porselen boyamada birincilik ve man
siyon ödülleri aldılar.

Başarılı yöneticiler ve öğretmenler, 
başarılı çalışmalar ortaya koyunca, ödül 
de arkadan geliyor.

HEM Gemlik’in imajını yükseltti.
Başarılarına bir başın daha kattı.
Teşekkürler Çetinoğlu..
Teşekkürler Parlak..
Teşekkürler Afacan..
Sevgili Kemal Çetinoğlu, bu hafta sonu 

kızı Gülnaz’ı Bursa Medya Restaurant’ta 
haşgöz ediyor..

Bir mutluluğu da orada yakalayacak..
İstanbul dan gelen bu ödüller ile birlikte 

Çetinoğlu mesleğinin son demlerinde 
başarı grafiğini yükseltiyor.

HEM sergilerinde çok güzel çalışmalara 
tanık oluyoruz. Bunlar ödülle süslenince 

, mutluluk artıyor.

Yarışmaya Bursa İl 
Birincisi olarak 
katılan Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, 
Türkiye genelinde 
922 Halk Eğitimi 
Merkezi arasında 
düzenlenen “9. 
Pepeo Ahşap, 
Kumaş ve 
Porselen Boyama 
Yarışmasında” 
boyama dalında 
binicilik ile 
Gemlik’e döndüler. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu, kurs öğretmeni 

Hatice Parlak ve kursiyer Burcu Afacan ödülleriyle görülüyor.

DYP’de kan değişimi
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı Kadın Kolları ile 
Gençlik Kolları yönetimlerini yeniden belirledi.
Parti binasında yapılan tanıtım toplantısında açıklama 
yapan DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel, "Partilerin bel 
kemiği" olarak gördükleri Kadın ve Gençlik Kollarına 
yapılan yeni atamaların İl Başkanlığı tarafından onay
larının geldiğini açıkladı. Haberi sayfa 5’dş

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

H ozcanvural1933@hotmail.com

kursları
Ak parti durup dururken maraza çıkar

mak istiyor...
Beş -on bin satan cemaat gazeteleri 

istedi diye Ceza yasasına son dakikada 
bir madde ekleyerek aslında kendi sırtına 
hançer saplıyor.

Son dakikada kendi kalesine ters 
vuruşla gol attığının farkında dahi 
olmayan bir aymazlık içinde.

Her şey iyiye gidiyordu. Bunlar akıl
landı galiba derken, birden aslına dönüyor 
.niyetlerinin ne olduğunu safça herkese 
gösteriyorlar.

Allah aşkına bu ülkede, isteyen istediği 
yerde - evde kuran kursu açılması için bir 
talepleri var ki cezalar her türlü kaçak için 
ağırlaştırılırken burada hafifleştiriliyor.

Şu manzaraya bir bakın..
Bu ülke Avrupa Birliğine girmek istiyor. 

Buna uygun yasalar çıkarılıyor.
Her şeye bir düzen kurulmaya 

çalışılırken, meclis çoğunluğunun aklında; 
evlerde -sokak -alarmda - cami altların
da izinsiz kaçak ran kursu geçmek te.

İnancı samimi olan bir kimse, kuran 
öğretiminin bir düzen altında olmasından 
çekinir mi?

Bu ülkede Kuran öğrenmek isteyen 
insana yasal düzenli yollar açık değil mi ? 

Bir takım fanatik - cahil insanların 
kendi yararları - para kazanmak için açtığı 
kaçak Kuran kurslarından geçmişte 
ülkemizin neler çektiğini unutmamamız 
gerekir..

Yalnız bir noktaya saplanmış, geçmişte 
almış kafaların yaygaracı azınlıklar kulak
lara -vicdanlara hakim oldu mu bu ülkede 
her şey toz duman olur.

İlerici - yaşadığı yüzyılın gerçeklerini 
gören ve modern - teknoloji günlerine 
uyum sağlamaya çalışan insanlar isten
meyen kişi olurlar sokaklar yobazlara, 
aklı 500 sene geride olan cahillere 
teknolojiden habersiz zavallılara kalacak..

Ne yazık ki bir sokuşturma kültürü bu 
cahil kişiliğinizi kaplıyor.

Türkiye’yi yaşadığı asrı düşünen yok..
Halkın % 80’nin aş - iş derdi varmış 

yokmuş umurlarında değil.
Kendileri 8 milyar maaş alıyorlar, 

herkesin tuzu kuru sanıyorlar.
Adam evine bir adet ekmek götürmenin 

derdinde...
Onlar örgütlü küçük cemaatlere ödün 

veriyorlar.
Kanınıza maraza girmişse, cemaatçilik 

ruhunuza işlemişse, rahat size batıyorsa 
elinize çöp alıp orayı burayı eşelersiniz.

Bir kere daha anladım ki cehalet konuş
maya başladı mı, akıl korkup kaçıyor.

O toz duman içinde kimin hançeri kimin 
sırtına saplanıyor.

Anlamak mümkün değil...!
Varsa yoksa yakın menfaat çevreniz..
Ama hiç merak etmeyin, sessiz çoğun

luk , bu yüzyılın yaşayan aklı başında olan 
insanları bir gün sizi yine perişan ede
cek...

Bu kaçıncı tokat..
Yüzünüz yediğiniz tokatlardan kıpkır

mızı oldu.
Hala aklınız başınıza gelmiyor.
Bir daha suratınızı uzatıyorsunuz.
İyi bir şamar daha yemek için.
Allah akıl versin...

Ev kadınlarına
sivil savunma dersi

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Halk Eğitim 
merkezi tarafın
dan Lale-kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulunda 
açılan okuma 
yazma kurslarına 
katılan ev kadın
larına sivil savun

ma dersi de 
veriliyor.
Hayatı öğrenmek 
için önce okuma 
yazmayı öğren
menin şart 
olduğunu anlayan 
özellikle ev kadın
larından oluşan 
kursiyerlere Sivil 
Savunma Müdürü

Mustafa 
Emirkaya tarafın
dan Sivil 
Savunma ve 
Afetler konusun
da bilgiler 
veriliyor.
Evlerindeki 
yaşamlarından 
fırsat bularak 
okuma yazma

öğrenmeyi hede
fleyen ev 
kadınları CD ve 
Projeksiyon 
destekli 
bilgisayar görün
tüleriyle kendiler
ine uzak olan 
görüntü ve bil
gilere sahip 
oluyorlar.

1 imza hki başlatacak
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
CHP Kadın 
Kolları Genel 
Başkanlığı 
tarafından 
Milletvekillerini 
n dokunulma
zlığının kaldırıl
ması için imza 
kampanyası

başlatılıyor. 
CHP Kadın 
Kolları Başkanı 
Güldal 
Okutucu'nun 
imzasıyla parti 
merkezlerine 
ulaştırılan bil
giye göre 
Milletvekillerini 
n dokunulma

zlığının 
kaldırılması 
amacıyla "Bir 
imzada sen ver" 
kampanyası 
düzenlenecek. 
Cumartesi 
günü 
12.00-17.00 
saatleri 
arasında Yapı

Kredi Bankası 
önünde 
kurulacak stan- 
t'ta vatan
daşların imzası
na açılacak olan 
kampanyada 
toplanan 
imzalar
Genel merkeze 
ulaştırılacak.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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HEM Türkiye çapında düzenlenen 2 yarışmadan 1 Türkiye birinciliği ile 2 adet Mansiyon ödülü kazandı.

HEM başarıya doymuyor
İstanbul Topkapı Eresin Otel'de düzenlenen sergi ve ödül töreninde, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu birincilik plaketini alırken, öğretmen Hatice Parlak ve 
Kursiyer Burcu Afacan 4'er Cumhuriyet altını ve başarı belgesi ile ödüllendirildiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Türkiye çapın
da düzenlenen 
2 yarışmadan 
1 Türkiye 
birinciliği ile 
2 adet 
Mansiyon ödülü 
kazandı.
2005 yılında 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Çırak
lık ve Yaygın 
Eğitim Genel 
müdürlüğü ile 
ESMO A.Ş. 
işbirliği 2005 
Türkiye geneli 
922 Halk 
Eğitimi Merkezi 
arasında 
düzenlenen 9.

Ahşap Boyama dalında Öğretmen 
Hatice Parlak ve Kursiyer Burcu Afacan'ın işi 

.  Türkiye birincisi oldu.

Pepeo Ahşap, 
Kumaş ve 
Porselen boya
ma yarışmasın
da Ahşap 
Boyama dalın
da Öğretmen 
Hatice Parlak 
ve Kursiyer 
Burcu 
Afacan'ın işi 
Türkiye birin
cisi oldu.
Aynı yarışmada 
Porselen 
Boyama dalın
da Öğretmen 
Güler Karaca 
ve Kursiyer 
Meltem yıldırım 
1. ci Mansiyon 
ödülü aldılar. 
İstanbul 
Topkapı Eresin

Otel'de düzen
lenen sergi ve 
Ödül töreninde 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu bir
incilik plaketini 
alırken öğret
men Hatice 
Parlak ve 
Kursiyer 
Burcu
Afacan 4'er 
Cumhuriyet 
altını ile başarı 
belgesi aldılar. 
Yarışmaya 
Bursa İl 
Birincisi 
olarak katılan 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü,

10 Haziran 2005 Cuma

Porselen Boyama dalında
Öğretmen Güler Karaca ve Kursiyer Meltem Yıldırım 
_____ ____ 1. ci Mansiyon ödülü aldılar.

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu, kurs öğretmeni 
Hatice Parlak ve kursiyer Burcu Afacan ödülleriyle görülüyor.

aldığı bu ödül
lerin yanı sıra 
Tex.Co yarış
masında Ahşap 
Boyama dalın
da Öğretmen 
Hatice Parlak 
ve Kursiyer 
Semra Çınar,

I.nci Mansiyon 
ödülüne layık 
görüldüler.
Gemlik'in 
gururu olan 
Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
ödül kazandığı 

başarılı el 
emeği göz nuru 
ürünler
15 Haziran 2005 
Çarşamba 
günü yapılacak 
Merkez belge 
töreninde 
sergilenecek.
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Gemlik ticaret ve Anadolu Ticaret meslek Lisesi'nin düzenlediği yıl sonu Bahar Şenliği'nde Öğrenciler doyasıya eğlendiler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
meslek Lisesi'nin 
düzenlediği yıl 
sonu Bahar 
Şenliği'nde öğren
ciler doyasıya 
eğlendiler.
Bütünler Düğün 
salonunu doldu
ran mezun olmuş 
yada okuyan eski 
Ticaretliler, birbir
lerini görerek has

ret giderdiler. 
Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Özer, yaptığı 
konuşmada 
mezun olan öğren
cilerin hayat 
mücadelesinde 
yakalayacakları 
başarılardan mutlu 
olacaklarını söyle
di.
Okul Müdürü Özer, 
"Okulumuzdan 

mezun olan ve şu 
anda mezun ola
cak öğrencilerimi
zle biz eğitimciler 
olarak gurur 
duyuyoruz. 
Okulumuzda 
aldığınız eğitim ile 
ileriki yaşam
larınızda daha 
başarılı olmanızı 
arzu ediyorum" 
şeklinde konuştu. 
1982 yılında ilk 
mezunlarını Kız 
Meslek Lisesi 
adıyla veren okul 
yönetimi, Ticaret 
Lisesi ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi olarak 
21'nci mezunlarını 
vermenin guru
runu öğrenci
lerinin 
eğlenceleriyle 
yaşadı.

Öğrencilerin hazır
ladıkları çeşitli 
skeçlerle gülen 
genç kız ve erkek 
öğrenciler 
arkadaşları 
Beyhan Akkılıç ve 
Burçin Sönmez'in 
seslendirdiği 
şarkılarla da bol 
bol eğlenmenin 
tadına vardılar.

İlk ve ortadereceli okullar bugün tatile giriyor
İlköğretim ve 
ortaöğretim okulu 
öğrencileri, yaklaşık 
8 ay süren yorucu 
eğitim-öğretim yılını 
yarın tamamlıyor. 13 
Eylül 2004 tarihinde 
başlayan 2004-2005 
eğitim-öğretim yılı, 
yarın sona eriyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 2004- 
2005 eğitim-öğretim 
yılı istatistiklerine 
göre, 10 milyon 565 
bin ilköğretim 
öğrencisi ile 3 mily
on 39 bin ortaöğre
tim öğrencisi, kar
nelerini aldıktan 
sonra yaklaşık 3 ay 
sürecek yaz tatiline 
girecek. Ancak 
ilköğretim son sınıf 
öğrencileri, 12

Haziran Pazar günü 
yapılacak Liselere 
Giriş Sınavı'ndan, 
üniversiteye girecek 
ortaöğretim son 
sınıf öğrencileri de 
19 Haziran Pazar 
günü gerçekleştirile
cek ÖSS'den, 
üniversitelerin 
yabancı dille ilgili 
bölümlerinde oku
mak isteyen öğren
ciler ise 26 Haziran 

Pazar günü yapıla
cak Yabancı Dil 
Sınavı'ndan sonra 
tatile başlayabile- 
cekler.Liselere Giriş 
Sınavı, pazar günü 
saat 10.00'da 
Türkiye’de tüm il ve 
bazı ilçe merkezleri 
ile yurtdışındaki 8 
merkezde yapılacak. 
2 bin 414 okulda, 40 
bin 3 salonda 
gerçekleştirilecek 

sınava 367 bin 714'ü 
kız toplam 795 bin 
292 öğrenci katıla- 
cak.2005 ÖSS'ye de 
1 milyon 730 bin 850 
aday katılacak.
Öte yandan, 2004- 
2005 eğitim-öğre- 
timin yılının tamam
lanmasından sonra
ki 2 hafta içinde, 
başarısız olan veya 
notlarını yükseltmek 
isteyen ortaöğretim 
öğrencilerinin orta
lama yükseltme ve 
sorumluluk sınavları 
yapılacak.Bu arada, 
velilerin tatil pro
gramlarının etkilen
memesi ve hazırlık
ların zamanında 
tamamlanabilmesi 
amacıyla bu yıl 1 
Haziran'da başlatılan 

ilköğretime kayıt 
süresi, 2005-2006 
eğitim-öğretim yılı 
açılıncaya kadar 
sürecek.
2005-2006 eğitim-

1 I iİ
I 
t
I I

I i

i

ELEMAN ARANIYOR
Deneyimli 

aşçı ve garson 
aranmaktadır.

ARHAN PETROL
Müracaatların şahsen 

yapılması gerekmektedir. 
Adres.Yalova Gemlik Yolu 3. Km. J 
jaıaaaıartiiaaaai___________ icjıaaıaıaıaıaaıaaıaiBiaiPiapiPiaaıaP^PM^^^^^

öğretim yılının ilk 
ders zili 12 Eylül 
2005 tarihinde çala
cak ve 9 Ocak 
2006'da sona 
erecek.
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DYP Gemlik İlçe Teşkilatı’nda, Kadın ve Gençlik Kollarındaki yeni atamaların onaylandığı söylendi.

DYP’de kan değişimi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı Kadın 
Kolları ile Gençlik 
Kolları yönetimleri
ni yeniden 
belirledi.
Parti binasında 
yapılan tanıtım 
toplantısında açık
lama yapan DYP 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, "partilerin 
bel kemiği" olarak 
gördükleri Kadın 
ve Gençlik 
Kollarına yapılan 
yeni atamaların İl 
başkanlığı tarafın
dan onaylarının 
geldiğini açıkladı. 
GENÇLİK KOL
LARI
Tanıtım toplan
tısında iddialı

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri tali 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
' İpAğ 

Fanya 
Mantar, kurşun

✓ İp Çeşitleri
s Sandal Malzemeleri 

Kürek 
Çapa

. Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

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

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

konuşan yeni 
Gençlik Kolları 
Başkanı Volkan 
Arda, ilçe başkanı 
Faruk Güzel'in 
desteğiyle çok iyi 
işler başaracak
larını söyledi.
Yaşanan sorun
ların başında işsi
zliğin geldiğini bil
erek çalışmalarını 
yapacaklarını 
söyleyen Arda, 
"DYP'li gençler 
olarak iddialıyız, 
gençlerimize sahip 
çıkacağımızı biliy
oruz ve çalış
malarımıza 
başladık" dedi. 
Vokan Arda'nın 
başkanlığında 
yeniden oluşan 
DYP Gençlik 
Kollarında şu isim
ler yer aldı.

Başkan yardım
cıları Kazım Güzel, 
Badas Güngörsün, 
Artun Oral, üyeler 
Ayçan Erman, 
Yasemin Kayan, 
İbrahim Çelik, 
yalçın Uysal, Erkan 
Kaya, Şaip Akçay, 
Şafak Üşenmez, 
Ercan Güleç, Azmi 
Akyıldırım, Didem 
Öztürk, Erdi 
Budak, Engin 
Özdemir, Hakkı 
Çakmak, Şafak 
Şendil, Ömer 
Sönmez, Serkan 
Hümaşalar, Erkan 
Şendil.
KADIN KOLLARI 
İl Başkanlığı 
tarafından onayı 
gelen DYP İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanlığına getir
ilen Nuray Erten,

yaptığı kısa konuş
mada, ilçe halkının 
taktir edeceği bir 
çalışmayı göster
erek DYP'yi 
arzu edilen yere 
getireceklerini 
söyledi.
Nuray Erten'in 
başkanlığındaki 
DYP Kadın 
Kollarışu isimler
den oluştu: 
Gönül Elbasan, 
Hayriye Gülhan, 
Edibe Pamukçu, 
Şükran Tenlik, 
Halide Canlı, 
Nebahat Kaleli, 
Tülin Örnek, 
Berna Dursun, 
Kıymet Varlık, 
Güzin Toplu, Ülkü 
Boltem, Nurten 
Çıtır, Serpil Tosun,

KİRALIK DEVRE MÜLK
Kalkan Clup Patana 

Tatil Köyünde
19 Haziran-4 Temmuz arası 

KİRALIK DEVRE MÜLK 

Diş Hekimi Özcan Vural
EvTeh5131h9'GSM:0.53681721ll5

Servet Deliçam, 
Mukaddes Duru, 
Emine Kaya, Gül 
Gülen, Yüksel 
Atilla, 
Gülşen Uzan, 
Gülümser Akarlar, 
Gülizar Onur,

Revzan Erfundalı, 
Revza Özyurt, 
Hülya Narçı, 
Güzden Oran, 
Berrin Seğmen, 
Rukiye Tömer, 
Fehime Güvenç, 
Sema Sezer.

SA77L/K 
VİLLA

Umurbey 
Polatkan

Caddesinde 
restore edilmiş, 
kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, 
kat kaloriferli
Sahibinden 

Satılık
LÜKS VİLLA

Tel:513968î
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Sayfa 6

Barroso AB'yi uyardı. “Birliği felç etmeyin”
AB Anayasası'nın 
Fransa ve 
Hollanda'daki 
referandumlarda 
reddinin ardından 
yol haritasının çizile
ceği 16-17 
Haziran'daki zirveye 
bir hafta kala, 
Avrupa Komisyonu 
Başkanı Jose 
Manuel Barroso, AB 
liderlerine sert çıktı. 
Avrupa 
Parlamentosu'nda 
(AP) dün bir konuş
ma yapan Barroso, 
Avrupa'daki her 
sorunda AB'nin 
günah keçisi yapıl
masını eleştirirken, 
"Milliyetçiliği ve 
Avrupa karşıtı 
görüşleri besle
meyin" uyarısı yaptı. 
'AB GÜNAH KEÇİSİ 
OLURSA...' 
Avrupa'nın yaşadığı 
her mutsuzluktan 
bürokratik işleyişin 
merkezi Brüksel'in 
sorumlu tutulmasın
dan 'çok büyük 
zarar nedeni' diye 
söz eden Barroso, 
"Pazartesiden 
cumartesiye Avrupa 
suçlanırsa, pazar 
günü vatandaşların 
AB'ye güvenmesini 
bekleyebilir miyiz?" 

dedi. Liderleri 
"İdeolojik ayrılık
ların arkasına 
saklanmayalım. 
Diğerlerine bir 
sosyal model ya 
da pazar modelini 
ya da tek bir 
Avrupa 
düşüncesini day
atma girişimi 
başarısızlığa 
mahkûmdur" diye 
uyaran Barroso, mil
liyetçilik ikazı yaptı: 
"Milli çıkarları 
Avrupa için kötü ola
cak şekilde 
sömürmek yerine 
izah etmek liderlerin 
görevidir." 
Komisyon Başkanı, 
AB liderlerinin 
vatandaşlardan kop
tuğu saptamasına 
koşut olarak, 
"Vatandaşları yine 
Avrupa'ya bağla- 
malıyız" tavsiyesi 
yaptı.
'BİRLİĞİ FELÇ 
ETMEYİN'
AB Dönem Başkanı 
Lüksemburg'un 
Avrupa işlerinden 
sorumlu bakanı 
Nicolas Schmit de 
referandumlar son
rasında anayasa 
krizinin derinleme
sine inceleneceği

zirvesinin diğer 
tartışmalı konusu 
bütçeye dair 
uyarılarda bulundu. 
Bütçe konusunda 
mutlaka anlaşmaya 
varılması gerektiğini 
belirterek "AB 
sürekli bir belirsizlik 
ortamı, hareketsizlik 
ve daha da kötüsü . 
felç durumuna 
düşmemeli" diye 
çıkışan Schmit, 
"Avrupa karar alma 
kapasitesini 
koruduğunu göster
meli" vurgusu yaptı. 
Bu arada Barroso, 
Komisyon Başkanı 
olmadan 
Yunanistan'ın en 
zengin armatörünün 
yatında geçirdiği 
tatil nedeniyle AP'de 
yapılan oylamada, 
589 parlamenterin 
lehteki oylarıyla 
hakkındaki iddialar
dan arındı.

Babacan'ın AB mesaisi başlıyor
Başbakan Erdoğan 
tarafından AB ile 
yapılacak görüşmel
er için başmüzakere- 
cilik görevine getir
ilen Devlet Bakanı 
Ali Babacan'ın AB 
mesaisi gelecek 
hafta başlıyor. 
Babacan, Avrupa 
Parlamentosu (AP) 
ile TBMM arasında 
danışma organı 
niteliğindeki Karma 
Parlamento 
Komisyonu'nun 
(KPK) 13-14 
Haziran'da İstanbul'
da yapacağı toplan
tıya katılacak ve bir 
konuşma yapacak. 
KPK'nın Avrupa 
kanadı üyeleri, 
bugün 
Strasbourg'da bir 
araya gelerek, İstan
bul'da yapılacak 
toplantının hazırlık
larını gözden geçirdi. 
KPK Eşbaşkanı 
HollandalI parla
menter Joos 
Lagendijk, toplan
tının açılışında yap
tığı konuşmada, 
gelecek hafta 
Babacan ile ilk defa 
tanışacak olmaktan 
memnuniyet duyduk
larını söyledi.

İstanbul'da yapılacak 
toplantıda, 
Türkiye'de kadın 
hakları, Avrupa'da 
Türklerin uyum 
sorunu, Türkiye-AB 
ilişkilerinde son 
durum ve Gümrük 
Birliği'nin işleyişi, 
ele alınacak başlıca 
konular arasında yer 
alıyor.
BÜYÜKELÇİ 
DEMİRALP 
BİLGİLENDİRDİ 
AP'de bugün yapılan 
toplantıda, 
Türkiye'nin AB Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi 
Oğuz Demiralp, 
hazırlıklar hakkında 
KPK üyelerine bilgi 
verdi ve soruları 
yanıtladı.
AvrupalI parla
menterler, Eğitim- 
Sen'in faaliyetlerinin 
yasaklanması, 
Boğaziçi Üniversite- 
si'nde düzenlenmesi 

planlanan Ermeni 
konferansının erte
lenmesi ve AB 
Anayasası için 
Fransa ve 
Hollanda'da düzenle
nen referandumların 
sonuçlarıyla ilgili 
sorular yöneltti. 
Eğitim-Sen'in yasak
lanmasının bağımsız 
yargı kararı 
olduğunu hatırlatan 
Demiralp, hükümetin 
kültürel hakları 
geliştirme ve reform 
sürecinde karar
lılığını sürdürdüğünü 
söyledi.
Demiralp, konferan
sın ertelenme 
kararının ise bir iptal 
kararı olmadığını 
belirtti ve hükümet 
olarak tarihte olup 
bitenlerin açık bir 
biçimde tartışıl
masını her zaman 
desteklediklerini 
ifade etti.
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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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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

s™;0 ada pansiyon
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Sürücülere sıcak hava uyarısı Tek kişinin yoksulluk sının 875 YTL've yükseldi
Emniyet Müdürlüğü, 
sıcak havalara karşı 
sürücüleri uyardı. 
Konya Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, sürücü
lerin, saat 12.00- 
16.00 arasında 
trafiğe çıkma
malarını, 3 saatten 
fazla araç kullanma
malarını ve yolcu
luğa çıkmadan önce 
ağır yiyecekler 
yememelerini istedi. 
Yetkililer şu 
tavsiyelerde bulun
du:
- Yolculuklar sabah

ve akşam serin
liğinde yapın.
- Yorgun ve 
uykusuz direksiy
ona geçmeyin.
- 3 saatten fazla 
araç sürmeyin.
- Pedallardaki 
hakimiyetin azal
masına yol açan ter
likle araba kullan-

mayın.
- Yolculuğa çık
madan önce meyve 
ve sebze ağırlıklı 
beslenin.
Yetkililer, hız sınır- 
larıria dikkat edilme
si ve emniyet 
kemeri kullanıl
masının önemini de 
vurguladı.

Türkiye Kamu- 
Sen'in araştırmasına 
göre, çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırı 875 YTL 94 
YKr'ye yükseldi. 
Kamu-Sen Ar-Ge 
Merkezi'nin DİE'den 
aldığı Mayıs-2005 
fiyatlarına bağlı 
olarak yaptığı 
araştırmaya göre, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 875 
YTL 94 YKr'ye yük
seldi, 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim 
haddi ise bin 807 
YTL 94 YKr olarak 
belirlendi.

Araştırmaya göre, 4 
kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi 
bir önceki aya göre 
yüzde 1.35, çalışan 
tek kişihin yoksul
luk sınırı ise bir 
önceki aya göre 
binde 58 oranında 
arttı.Mayıs ayı 
itibariyle ortalama 
718 YTL 28 YKr 
maaş alan bir 
memurun ailesi için 
yaptığı gıda harca
ması maaşının 
yüzde 57.22'sini, 
konut gideri ise 
yüzde 34.89'unu 
oluşturdu. Buna

w

göre, bir memur 
ortalama maaşının 
yüzde 92.1 Tini yal
nızca gıda ve barın
ma harcamalarına 
ayırmak zorunda 
kaldı.

olu doğmuş

Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği 
(ÇYDD) Genel Başkanı 
Prof. Dr. Türkan 
Saylan, "Liselerin 4 
yıla çıkarılması, ölü 
doğmuş bir projedir" 
dedi.
Saylan, yaptığı yazılı 
açıklamada, AB'ye 
uyum sağlanmak 
isteniyorsa, önce 9 artı 
3 şeklinde, okul öncesi 

ile birlikte ilköğretimi 9 
ve liseyi 3 yıl sayarak 
12 yıl zorunlu eğitimin 
devlet, hükümet ve mil
letçe benimsenmesi, 
her türlü masrafın 
öncelikle bunun alt ve 
üst yapısına ayrılması 
gerektiğini ifade etti. 
"Liselerin 4 yıla 
çıkarılması, ölü doğ
muş bir projedir" diyen 
Saylan, ilan edilen 

yeni projede birçok 
olumlu girişimin olum
suzlukların arasında 
yok olup gideceğini 
savundu.
Saylan, şunları kaydet
ti: "Onbinlerce köy 
okulu tek sınıflı, tek 
öğretmeni! ve ikili 
eğitim yaparken, 
birçok köyde okul bile 
yokken, buralarda 
İngilizce öğretmeni 

nasıl devreye girecek. 
4 yıla yayılan bir lise 
eğitimine ne derslik, ne 
de öğretmen yetişir.
Ayrıca kurslar 1 yıl 
daha müşteri 
kazanacaklardır. Farklı 
yöntemlerle eğitim 
gören öğrencilerle ilgili 
olarak çok sayıda 
hukuk ihlalinin gün
deme geleceği de çok 
açıktır"

BAYRAMOĞLU’NDAN

ŞOK KAMPANYA 1 ARI TİCARET
LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

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

A.Galip ARI
Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili Mühendis ve Ustaları 

ile GEMDAŞ Şartnamesine Uygun Olarak, 
Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.

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

Merkez: İbrahim Akıt
Harmankaya Vilları’nda 

ACİL SATILIK VİLLA
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

0 
0 
0 
0 
0
0 
0

Plan-Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi - Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

İf”-.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224)613 13 71 -51487 87
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Trafik Kanunu komisyondan geçti
TBMM İçişleri 
Komisyonu'nda, Trafik 
Kanunu Tasarısı kabul 
edildi. Tasarıyla, 
Büyükşehir 
Belediyeleri ile nüfusu 
50 binin üzerinde olan 
belediyelere bundan 
böyle trafik cezası 
kesebilmeleri imkanı 
getirildi. Tasarıyla tek 
gözü görmeyenlere de 
ehliyet imkanı doğdu. 
Yine tasarıyla, sürücü 
belgesi almaya hak 
kazananlara 2 yıllık 
stajyer sürücü belgesi 
verilecek. Özellikle 
büyük şehirlerde bazı 
cadde ve sokaklarda 
halktan yetkisiz olduk
ları halde otopark 
parası alan ve otopark 
mafyası olarak bilinen 
kişilere bu suçlarından 
dolayı 3 aydan 6 aya 
kadar hapis cezasıyla 
760 YTL adli para 
cezası verilecek. Trafik 
para cezaları Maliye 
Bakanlığı'nca tahsil 
edilecek. Tasarının 
yasalaşması halinde, 
kredi kartıyla da trafik 
cezası ödenebilecek.
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda bir çok 
değişiklikler getiren 

tasarı, TBMM İçişleri 
Komisyonu'nda kabul 
edildi. Tasarının 
komisyondaki 
görüşmeleri sırasında 
Büyükşehir 
Belediyeleri'ne yanlış 
park edenlere ceza ve 
araç çekme yetkisi 
yanında sinyalizasyon 
sistemi kurularak, 
buna aykırı hareket 
edenlere ceza verilme
si yetkisi de İçişleri 
Bakanlığı'nın karşı çık
masına rağmen kabul 
edildi. Buna göre, 
büyük şehir 
belediyeleri trafiği izle
mek amacıyla sinyal
izasyon sistemi kura
bilecek. Büyük şehir 
belediyeleri trafik 
lamba ve işaretlerinin 
yanına kuracakları 
kamera sistemiyle 
trafik kurallarına aykırı 
hareket edenleri tespit 
ederek, bunlar için 
ceza ve tutanak 
düzenleyebilecek. 
Cezalardan sağlanan 
gelirlerin yüzde 6O'ı 
belediyelerde kalacak, 
gelirlerin yüzde 4O'ı da 
emniyete ayni yardım 
olarak aktarılacak. 
‘Büyükşehir

Belediyeleri kendi 
bünyelerinde Trafik 
Daire Başkanlığı kura
caklar.
Büyükşehir 
Belediyeleri dışında 
nüfusu 50 binin 
üzerinde olan 
belediyeler ise, yanlış 
yere park eden 
araçlara para cezası 
kesme ve araçları 
çekme yetkisine de 
sahip olacak. Şehir 
içindeki taksi ve dol
muş sayılarının sınır
landırılmasına veya 
sayılarda değişiklik 
yapılmasına belediyel
er karar verecek.
DUBLE YOLDA HIZ 
SINIR1110 KM 
Tasarıyla getirilen 
bazı düzenlemeler ise 
şöyle:
- Belediyeler, kendi 

sınırları içindeki karay
ollarının yapım, bakım 
ve onarımından 
sorumlu olacak. Kendi 
sınırları içindeki 
viyadük, alt ve üst 
geçitle her türlü sanat 
yapısını inşa etmek ve 
bakımını sağlayacakla 
da yükümlü olacaklar.
- Yasal olarak bulun

durması gerektiği 

halde hız sınırlayıcı 
cihaz, takograf bulun
durmayan, kullan
mayan, kullanılabilir 
durumda bulundur
mayanlara 188 YTL 
para cezası verilecek. 
- Tasarıyla sürücü bel

geleri yeni bir 
sınıflandırma sistem
ine tabi tutuluyor. Eski 
sürücü belgeleri yasa 
yürürlüğe girdikten 
sonra yeni sınıflandır
maya göre 3 yıl içinde 
değiştirilecek. Bunun 
için harç ödenmeye
cek. - Sürücü belgesi 
almaya hak kazanan
lara 2 yıllık stajyer 
sürücü belgesi verile
cek. 2 yıllık süre içinde 
5 kez kırmızı ışık 
kuralını ihlal eden, 
5 kez hız sınırlarını 

aşan ve her ne dere
cede olursa olsun 
alkollü ve uyuşturucu 
madde alarak araç kul
lanan, asli kusurlu 
olarak ölümlü veya 
yaralanmah trafik 
kazasına neden 
olan ve 75 ceza . 
puanını dolduran 
sürücülerin sürücü 
belgeleri geri alınarak 
iptal edilecek.

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Keyif verici yada ruh halini 
değiştiren maddeler

Burada söz konusu olan insan bilincini 
değiştirerek farklı boyuta taşıyan zehirleyici 
maddelerdir. Hemen hemen hepimiz 
yaşamımızın bir döneminde bu maddelerden 
en birini denemişizdir.

Buunlar, sabah mahmurluğunu üzşrinden 
atmak için kahve, iş stresinden kurtulup 
rahatlamak bira veya bir arkadaş partisinde 
ortama uyum sağlamak için alınan LSD veya 
acstasy olabilir.

Yasal veya yasa dışı yollarla bu mad
delerin aşırı kullanımı kişi için zararlı olduğu 
kadar topluma da zarar verir. Kişiye zararı 
sağlıklarını olumsuz yönde etklemesi ve 
bağımlılık yaratmasıdır.

Uyuşturucular ayrıca insanları suça sürük
lemesi, şiddet içeren olaylara, kazalara ve 
ailelerin parçalanmasına zemin hazırlarlar. 
Toplumlar bu şekilde çürümeye başlar.

Herşeye rağmen, zehirleyici maddeler 
insan yaşamının bir parçasıdır. Bir insanın bil
incini değiştirmek istemesi bilincinin doğal 
bir parçasıdır. Bundan hoşnalıldığı, zevk 
alındığı için bilinci değiştirici (zehirleyici) 
maddeleri alırız. Çünkü zehirlenmek eğlendiri
cidir. Sosyal bir olgudur, tedavi edicidir, hatta 
zihni açar. Tiki cinselliğin keyif verici yönü 
gibi, erken yaşta çocukların kendi etraflarında 
dönmesi sersemleme gibi duygular yaşayarak 
zevk almaları gibi.

Herşeye rağmen bu maddeler bağımlılık 
yarattıklarından, bu maddelerden uzak durul
malıdır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız, başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Merkez Bankası faizleri indirildi
Merkez Bankası, faiz
leri çeyrek puan 
düşürdü. Bu kap
samda bugünden 
geçerli olmak üzere, 
gecelik borçlanma 
faiz oranı çeyrek 
puan azaltılarak 
yüzde 14.50'den 
yüzde 14.25'e, borç 
verme faiz oranı da 
yüzde 18.50'den 
yüzde 18.25'e çekildi. 
Merkez Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, banka 
bünyesindeki 
Bankalararaşı Para 
Piyasası ve İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB)

Repo-Ters Repo 
Pazan'nda uygula
makta olan kısa 
vadeli faiz oran
larının bugünden 
itibaren düşürülmesi 
kararlaştırıldı. 
Buna göre gecelik 
borçlanma faiz oranı 
yüzde 14.50'den 
yüzde 14.25'e

düşürülürken, borç 
verme faiz oranı 
yüzde 18.50'den 
yüzde 18.25'e 
indirildi.
Diğer vadelerde 1 
haftalık borçlanma 
faiz oranı yüzde 
14.50'den yüzde 
14.25'e çekildi.

Barbaros BALMUMCU
Hentbol

ıı

Sigaradan alınan OTV konusunda çalışma
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, sigaradan 
alınan ÖTV'yle ilgili 
kapsamlı çalışmalar 
yaptıklarını, bunların 
sonucunu yakında 
açıklayacaklarını 
söyledi.
Bakan Unakıtan, 
Maliye Bakanlığı'nda 
Mayıs ayı ve Ocak- 
Mayıs dönemi bütçe 
gerçekleşmelerine 
ilişkin bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Toplantıda konuşan 
Unakıtan, yüzde 10 
seviyesine düşen 
reel faizin halen yük
sek olduğunu söyle
di. Belçika ve 
Yunanistan gibi 
ülkelerde borç stoku
nun GSMH'ye 
oranının Türkiye'den 
daha yüksek 
olduğunu ifade eden 
Unakıtan, bu 
ülkelerin risklerinin 
az olması nedeniyle 
faizlerinin

Türkiye'den düşük 
olduğunu belirtti. 
Sağlam ekonomilerin 
para hareketlerinden 
korkmasına gerek 
olmadığını sözlerine 
ekleyen Unakıtan, 
"Bizde reel faizler 
hala yüksek. Bunu 
en az yüzde 7'lere 
indirmemiz lazım" 
diye konuştu. IMF ile 
yapılan yeni stand-by 
düzenlemesi kap
samında gerçekleşen 
gözden geçirmelerle 
üzerinde çalışılan 
düzenlemelerin, IMF 
istiyor diye değil de 
Türkiye'nin yerine 
getirmesi gereken

uygulamalar olduğu 
için yapıldığının altını 
çizen Unakıtan, göz
den geçirmeler 
sonunda hazırlanan 
IMF raporlarının, 
Türkiye için ulus
lararası platformda 
propaganda görevi 
gördüğünü ifade etti. 
Gelir İdaresi'nin 
yeniden yapılandırıl
masını önemli bir 
reform olarak 
niteleyen Bakan 
Unakıtan, yeni 
dönemde teknolojik 
altyapıyı da geliştir
erek çok daha iyi ■ 
hizmet sunulacağını 
belirtti.

1915 yılına doğru doğan bu 
spor birçok ulusal oyunun 
özellikle Belçika, Hollanda, 
Danimarka, Almanya ve 
Fransa’da oynanan zamanla 
karışmasından meydana 
gelmiştir.

Hentbol uzun bir süre iki 
farklı biçimde oynanmıştır. 
Açık olan hentbolü (on kişiyle 
oynanır) 1950 yılların sonuna 
doğru ortadan kalmıştır. 
Salon hentbolünde her takım 
12 kişiden oluşur. 10’nu saha 
oyuncusu 2’si kaleci aynı 
anda sahada mücadele eden 
7 oyuncu asıl, 1 kaleci, 6 
saha oyuncusu, ötekiler 
yedek oyunculardır.

Bütün oyuncular hakeme 
haber vermeden oyuna gire
bilir ve çıkarılır, oyun her biri 
otuz dakikalık iki devre 
halinde oynanır.

Hentbol topunun çevre 
uzunluğu 55 ile 58 cm, ağırlığı 
425 ile 475 gr arasındadır. 
Kale alanı içinde yanhzca 
kaleci bulunabilir. Oyuncular 
vücudun alt kısmı ve ayakta 
dışında öteki bölümleriyle 
topa dokunabilirler.

Yanhz kaleci kalede ayak
larıyla savunma yapma hakkı
na sahiptir. Oyuncu topu 
almadan kale alanı çizgisine 
basarsa attığı gol sayılmaz. 
Önemli cezalar 7 metre atışı, 
iki dakika oynamama cezası 
ve ihraçtır.

Hentbol 1960 yılından 
sonra dünya çapında bir 
yayılma göstermiştir.

Uluslar arası Hentbol 
Federasyonu (İHF) 1946’da 
Kopenhag’da kurulmuştur. 
Merkezi Stacholm’dur. 70. 
Ulusal Federasyonu ve yak
laşık 4 milyon oyuncuyu 
bünyesinde toplar.

Oyun kısa bir unutuma 
döneminden sonra 1972 
Münih Olimpiyatlarında 
yeniden programa alınmıştır. 
Dünya şampiyonası 4 yılda 
bir ve Avrupa Şampiyon 
Kulüpler kupası ise her yıl 
düzenli olarak yapılır. Ruslar, 
Almanlar, Romenler, Çekler, 
Macarlar bu dalda başarı 
göstermişlerdir.

Türkiye 1930 yılında açık 
olan sporcu olarak başlayan 
hentbol 1942 spor oyunları 
federasyonuna bağlandı. 
1976 yılında bağımsız bir 
hentbol federasyonunu 
kurdu. Hentbol Genç Milli 
Takımı 1961 yılında Balkan 
üçünçücü oldu. 1985-86 sezo
nunda Eşref Taşuçu Avrupa 
ve dünya gol kralı rekorunu 
kırdı.

Hentbol sahası uzunluğu 
40 metre, genişliği 20 metre, 
7 metre ceza atış çizgisi 8 ve 
9 metre yuvarlak şekilde 
çizgilerle kale uzunluğu 
3 metre, yüksekliği ise 2 
metredir. 6.6.2005

Bursa SSK İl Müdürlüğünden aldığım sağlık 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mecit KÜÇÜK

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

O— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

S Nurgül DEĞER

BakBHCafe'de
Hamburger’i 

deneyin
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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Adet düzensizliğini dikkate alın
Düzenli olarak memesidir."
adet görmüy diyor.
orsanız, buna
alışkın Adet düzensi
olduğunuz için zliğinden
önemsemiyor bahsede
olabilirsiniz. bilmek için ne
Oysa böyle bir kadar bir
durumda, mut gecikme ya da
laka bir erken
uzmana görülmesi söz
görünmenizde konusudur?
ve gerekiyorsa Op. Dr. Alper
tedavi Mumcu: İki
olmanızda adet kana
fayda var. masının
Adet düzensi başlangıçları .
zliği kavramı arasında
bazen adet geçen süre
gecikmesi ile yani bir adet
karıştırılıyor. kanamasının
Kadın başladığı ilk
Hastalıkları ve günden diğer
Doğum adet kana
Uzmanı Op. masının
Dr. Alper başladığı ilk
Mumcu "Adet güne kadar
düzensizliğin geçen süre
den söz ede adet siklusu
bilmek için olarak
kişinin gerçek adlandırılır. Bu
ten belirli bir sürenin 21-35
ritm içinde gün arasında

! adet görmüyor olması
olması gerekir. normaldir.
Bunun en Kadınların
temel göster büyük bir kıs
gesi kişinin mında adet
adet göreceği siklusunun
günü önceden süresi 28
tahmin ede- gündür. Ancak

aynı kadın
da zaman 
zaman adet 
siklusunun 
süresi 
değişiklikler 
gösterebilir. 
Örneğin 
bazı aylar 28 
bazı aylar 
29-30 gün 
ya da 25-26 
günde bir 
adet
görülebilir. adet gören
Bu durum kadınlarda
genelde düzensizlikten
düzensizlik söz edilir.
olarak kabul Düzenli şek
edilmez. Adet ilde adet
düzensizliğin gören bir
den söz ede kadında bekle
bilmek için nilen bir kana
kişinin gerçek manın olma
ten belirli bir ması duru
ritm içinde munda ise
adet görmüyor adet gecikme
olması gerekir. si söz
Bunun en konusudur. Bu
temel göster durum her
gesi kişinin kadında
adet göreceği zaman zaman
günü önceden karşılaşılabile
tahmin ede cek olan bir
memesidir. olaydır. Ancak
Örneğin 3-4 bir haftayı
ayda bir adet geçen gecik
gören kadın melerde mut
larda ya da laka jinekolo
aynı ay içinde jik muayene
10 gün arayla gereklidir.

ŞAĞUK KÖŞESİ
Dr. Ömer ARTAR

Anne sütü ile beslenme
Yılda milyonlarca çocuğun ölümünü önleyen, ekonomik, yan etkisi 

olmayan, ağızdan verilebilen ve soğuk zincire ihtiyaç göstermeyen bir aşı 
olsa bu halk sağlığı yönünden ideal bir bağışıklama yöntemidir.

İşte anne sütü ile beslenme böyle bir bağışıklama yoludur. Soğuk zincir 
yerine sadece anneyi destekleme sıcak zincirini gerektirir.

*Anne sütünün en çarpıcı özelliği her annenin çocuğun durumuna ve 
yaşma uygun değişim göstermesidir.

*Anne sütü protein bakımından allerjenik olmayan özel proteinler 
içerir. Özellikle beyin gelişiminde etkili bazı proteinlerden fazlaca 
zengindir.

* Anne sütünün karbonhidratı olan laktaz, kalsiyum emilimini artırır 
ve raşitizim gelişimini önler.

* Anne sütündeki bazı yağlar beyin ve göz fonksiyonları için son derece 
faydalıdır.

* Anne sütündeki elementler (Na-K) vücuttaki diğer sıvılarla tam bir 
uygunluk gösterir. Kalsiyum açısından zenginliği ve emilirliği gelişimini 
önler.

* Anne sütü ile beslenen çocuklarda ilk 6 ayda demir eksikliği gelişmez.
* Anne sütü ileri dönemde beslenmeyi düzenleyen aktif enzimler açısın

dan oldukça zengin olup sindirim sisteminin düzenlenmesinde önemli rolü 
vardır.

* Anne sütü ile beslenen çocuklarda solumun yolu enfeksiyonları, kulak 
enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve menenjit, anne sütü almayan
lara göre daha az görülür.

* Anne sütü ile çene ve ağız gelişimine ait bozuklukları ve diş çürükleri
ni önler.

* Anne sütü alanlara Tip I Diabetus Mellitus (Şeker Hastalığı) daha az 
görülmektedir.

ÖZETLE
* Anne sütü içeriği bebeğin ayma ve yapısal özelliklerine göre değişe

bilen en uygun beseleyici olup yaşayan bir sıvı özelliği göstermektedir.
* Orofln VP çiçfomlnrin hiiviimpcini dîi'/pnlpvpn Knvîîjmp faVfnj’Jprî İçeril*.

* Her koşulda verilebilir ve kontamisyon sorunu yoktur.
* Allerjen değildir.
* Ekonomiktir.
* Anne ve çoçuk arasındaki bağlantı olumlu, ruhsal gelişme için önemli 

bir faktör oluşturur.
* Annede meme kanseri riskini azaltır.
* Bebeği enfeksiyondan korur.

HAÇİN »»
Yazan : Zebercet COŞKUN

Kirkor cevap vermedi. Öteki odaya girdi 
jandarmalar, büyük lamba gitti yine. 
İdarenin ışığında kara insanlar gölgeleri 
tavanlara dek. Çocuklar silinip gittiler 
ortalıktan, belirsiz, küçük, kara kümbetler 
oldular yerlerde, duvar diplerinde. İdare 
lambası ağanın küçük karısının elinde 
titrek, ölü bir ışık veriyor. Bir kolunda da 
bebesi var kadının, jandarmalara ağucuk 
yapıyor... Çocuk hopladıkça anasının eli 
titriyor duvardaki gölgeler inip, kalkıyor
lar... Ağucuklar yapan bebek baktı, baktı 
gölgelere sonra birden ağlamaya başladı.

-.Sustur şunu!
İdareyi başka kadın aldı. Öteki bağdaş 

kurup oturdu toprağın üstüne; döşlüğünün 
düğmelerini çözdü, taktı memeyi çocuğu- 
nağızına.

Evin içini hallaç pamuğu gibi attılar jan
darmalar. Bir şey çıkmadı.

- Şimdi üstlerini de arayın!..
Her birinin başına bir jandarma... İsmail’i 

de aradılar. Pantalonunu çıkırttılar, donca 
kaldı. Her yanını tepeden tırnağa elledi 
Kirkor. Meme veren kadını ayağa

kaldırdılar, çocuğu toprağın üstüne bırak
tılar.

- Saçlarını çöz dedi Kirkor.
Kadın boyundaki yazmayı çıkardı.

Saçları ince ince örgülerle ardına 
dökülmüş. Bir bir eledi örgüleri Kirkor, 
saçlarını karıştırdı. Boynunda kara korde 
leye bağlı birkaç beşibiryerde var.

- Şunu çıkar!
Kadın ses etmedi ama, kımıldamadı da... 

Dudakları gerildi.
Her yanını yavaş yavaş elden geçiriyor 

Kirkor. Uçkurunu bile çözdürdü. 
Bacaklarına, ayak bileklerinin oralara dek... 
Hüseyin ağa sesiz, kıpırtısız bakıyor. 
Oğlanlar da öyle.

- Çıkar şu boynundakileri!.
Yine kımıldamadı kadın. Kirkor, cebinden 

bir çakı çıkarıp kurdeleyi omuz başından 
kesti ve hemen attı cebine. O zaman sesi 
çıktı kadının. Ağlıyor... Hem de uluyarak...

Tet tek aradılar jandarmlalar tümünün 
üstünü. Sarı saçlı bebe toprağın üstünde 
yine vızıklanıyor, ama bakan eden yok ona.

- Benimle geleceksinizi dedi ağanın iki 
oğluna Kirkor.

- Ne edecekesiniz? Hüseyin ağa öne 
atıldı. Gördünüz gözünüzülen. Yok, bizde 
bir şeycik! Öyle bildiğiniz, işittiğiniz kişiler
den değelik biz.. Gördünüz, gözünüzilen... 
Ne edeceğiniz oğlanlara?

- Giyinin!.. Çabuk!..

Oğlanlar dik dik baktılar, kısa bir süre 
kaldılar oldukları yerde. Tabancalar üstleri 
ne dönmüş, döndüler dip odaya yürüdüler. 
Üç jandarma girdi ardları sıra odaya.

- Gadanızı alayım! Yalvarıyor Hüseyin 
efendi ağa. Yüz kere, bin kere gadanı 
alayım gumandan beğ. Ne isterseniz ahn, 
götürün evden! Oğlanlara ilişmeyin!..

Kirkor Şinikyan sırıttı... Öteki jandar
malar da sırıttılar..

- Sonra görüşürürüz onları!..
Oğlanları alıp çıktılar evden. Hüseyin 

ağa ağzının içinde birşeyler geveliyor, 
bebek toprağın üstünde durmadan vıdıkl- 
lanıyor, anası hıçkırıyor hala..

İsmail, Kirkor’u iyi tanır. Doğma büyüme 
Haçin’lidir. Yukarı mahallede oturuyorlardı. 
Bir anası, bir kendisi... Aptal bir oğlandı 
küçüklüğünde. Sonradan gitti bir tanıdığı 
aracılığıyla Adana’da jandarma mektebine. 
Az buçuk bellemiş okumayı, pek yazamı 
yor. Sürgüne anasıyla beraber gittiler, yal
nız döndü. Haçin karakolunda kaldı bir süre 
sürgünden döndüğünde, ama Aram’la 
geçinemediler. Aram çavuşa tepeden baktı 
Kirkor. Bakar da... Az buz değil, yedi sekiz 
ay mektep görmüş... Aram desen kara 
cahil... Bir imza atar o da düşüne düşüne, 
ölçe, biçe... Kirkor’un başına getirmişler 
Aram’ı... Dayanamadı, bir kaç kez Adana’ya 
gitti ve Höketçe’ye karakol kumandanı 
tayin ettirdi kendini. DEVAMI YARIN
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Su besinlerle gelen hastalıklar
Dr. Erdoğan Taş, 
vatandaşlara "Su ve 
Besinler ile Bulaşan 
Hastalıklar" ile ilgili 
uyarılarda bulundu. 
Havaların ısınmasıy
la birlikte sularla ve 
besinlerle bulaşan 
hastalık etkenlerinin 
yaygın olarak 
görüldüğünü, önlem 
alınmadığı takdirde 
toplumda nadir 
görülen hastalıkların 
biranda salgın ✓ 
boyutlarına 
ulaştığını belirten 
Sağlık Müdürü Dr. 
Erdoğan Taş, "Su ve 
besinlerle bulaşan 
hastalıklarda etken 
genellikle ağız yolu 
ile alınır, sindirim 
yoluna yerleşir ve 
hastalığa yol açar. 
Etken, su ve besin
lerle genellikle hasta 
kişilerin dışkı ve 
idrarlarından bulaş
maktadır. En sık 
karşılaşılan belirtiler 
karın ağrısı, ishal ve 
kusmadır" dedi.
Dr. Taş, İshal 
hastalıklarının 
sayısını artıran özel
likleri hakkında ise 
şu bilgileri verdi: 
"Hava sıcaklığının

yüksek olduğu 
mevsimler. Kentlerin 
gecekondu böl
geleri. Kirli akarsu, 
göl ve yüzeysel 
suların çevresindeki 
yerleşim bölgeleri. 
Anne sütü ile 
beslenmeyen çocuk
lar. Düşük doğum 
ağırlığı ile doğan 
bebekler. Biberon ile 
beslenen çocuklar. 
Beslenme yetersi
zliği olan sçocuklar. 
Bağışıklık sistemi 
yetersizliği olan 
çocuklar. Aşılama 
hizmetlerinin yeterli 
verilmediği toplum
lar. Sağlıklı su temin 
edilemeyen yerler. 
Tuvalet, mutfak, 
banyo koşulları iyi 
olmayan hanelerde 
yaşayanlar. Küçük 
ve büyükbaş hayvan 
ile tavuk beslenen 
evlerde yaşayanlar.

Karasineklerin 
yoğun olduğu böl
geler. Sağlık hizmet
lerinden yeterince 
yararlanamayan böl
geler." 
Su ve besinlerle 
bulaşan hastalıklar
dan korunmanın 
temel kurallarının 
uygulanması ile 
ishal ve diğer 
bulaşıcı hastalıklar
dan korunmuş 
olduğunu dile 
getiren Sağlık 
Müdürü Dr.Taş, bu 
temel kuralların 
yemek öncesinde ve 
sonrasında, tuvalet
ten sonra ellerin bol 
su ve sabunla yıkan
ması gerektiğini 
belirtti. Dr.Taş, 
"Sağlıklı ve yeterli 
su temin edilmelidir. 
Temiz olduğundan 
emin olmayan sular 
kaynatılarak veya 

klorlanarak kullanıl
malıdır. İnsan atık
larının uygun şek
ilde uzaklaştırılması 
gerekir. Ayrıca 
tuvalet kağıdı kul
lanılmalı ve eller bol 
su ve sabunla yıkan
malıdır. karasinek
lerle mücadele için 
evde çöpler kapalı 
kovalarda biriktir- 
ilmelidir. Çiğ yen
mesi gereken sebze 
ve meyveler temiz 
ve bol suyla 
yıkandıktan sonra 
yenilmelidir.
Pişirilerek yenen 
yiyecekler güvenli 
şekilde hazırlanmalı 
ve saklanmalıdır. 
Açıkta satılan yiye
cek ve içeceklerden 
alınmamalıdır. 
Kişide karın ağrısı, 
ishal ve kusma 
belirtileri ortaya 
çıkarsa hekime 
başvurulmalıdır. 
Kişiler, hasta olduk
ları dönemde 
bulaştırıcı olduk
larından kişisel 
korunma ve temizlik 
yöntemlerine özen 
göstermelidir" şek
linde uyarılarda 
bulundu

Yumurtalık dokusu 
nakliyle ilk bebek

ABD'de, çocuk sahibi olmasının imkansız 
olduğu söylenen 25 yaşındaki bir kadın, 
yumurtalık dokusu nakli sayesinde sağlık
lı bir bebek dünyaya getirdi.
Alabama eyaletinde yaşayan kadının, ikiz 
kızkardeşinden alınan yumurtalık dokusu
nun nakledilmesinden 15 ay sonra doğum 
yaptığı belirtildi. Anne Stephanie Yarber, 
başka bir insandan alınan yumurtalık 
dokusu sayesinde bebek sahibi olan ilk 
kadın oldu.
Bununla birlikte doktorlar, bu yöntemin, 
kısırlık tedavisinde en azından şimdilik 
kesin çözüm gibi algılanamayacağını 
belirttiler.
Yarber ve kardeşinin tek yumurta ikizi 
oldukları için doku naklinde problem 
yaşanmadığını bildiren doktorlar, herhan
gi iki kadın arasında gerçekleşecek bir 
nakilde bünyenin yeni dokuyu reddet
memesi için ilaç kullanmak gerektiğine 
işaret ettiler.
Yumurtalık dokusu naklinin, kemoterapi 
almak zorunda kalarak yumurtalıkları 
zarar gören ve kısır kalan kanser hastası 
kadınlar için bir umut ışığı olabileceği 
belirtildi.

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-Esadap 
Anytur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

HASTANELER

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet 
Su İşlet. 
İtfaiye

BELEDİYE

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

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yaloya 
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

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİVURTLAR

51312 95 
513 16 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
513 10 79 
613 30 33

Y OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE

10 Haziran 2005 CUMA
MURAT ECZANESİ
___________  GEMLİK ______

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■i

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2153 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sabahattin DOKSANBİR

_ „ OOÖAIGAZ
Buderus kombi

ISISAN
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGRZ
BİZİM İŞİMİZ

Adres: Hamidiye Mahallesi Kuşlu Sok. No: 3 Gemlik Tel: 514 26 00

W SARUHANLARJ

Açılış Gayemiz

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR

>=> Marketler
>=> Bakkallar

Büfeler
=£> K.Yemişçiler
■=> Kantinler
■=> Restaurantlar
«=> Kafeteryalar
«=> Oteller
<4> Pastaneler 

Kahvehaneler
>=> Pazarcı Esnafı

İÜ

TÜKETİM

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) öl-» 85 57 Fax: 514 85 58

Saruhanlar Toplu Tüketim
Gemlik Şubesi açıldı

F TOPLU z5 
TÜKETİM Şg

33

Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 11 Yıldan Beri Omuz Omuza Verdiğimiz, 

Siz Değerli Müşterilerimize Daha Ucuz ve Kaliteli Ürünler 
Sunarak Rekabet Şansınızı Artırmanızı Sağlamaktır. 

Bu Düşünceyle Müessesemizi Hizmete Açtık...



Meclisin Haziran toplantısı bitti
Dün toplanan Belediye Meclisi İmar Komisyonundan gelen konuları görüşerek Haziran ayı toplantısını tamamladı. Toplantıda bulun
mayan Başkan Mehmet Turgut'un Celal Bayar Anadolu Lisesi bahçesine yapılması düşünülen Halı Saha için Belediye desteği öner
gesi oy birliği ile gündeme alındı. İmar Komisyonu Başkanı Cemal Aydın Aybey, komisyonda görüşülen konular hakkında bilgi 
verirken, Cami yeri olarak minibüs garajının olduğu bölgenin dini tesis olarak plana işlendiğini söyledi. Haberi 5’de
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Emekli, dul ve yetime 
ilaç alımında kolaylık

Memur emekli, dul ve yetimlerine 
dönük ilaç alımında belge kolaylığı 
sağlandı. Yeni uygulamaya göre, 
ilaçların hak sahibi dışındaki bir kişiye 
verilmesi halinde, ilaçları teslim alan 
kişinin kimlik bilgileri, adresi ve imza
sının alınma şartı getirildi. Hab. 7’de

Haydariye den sonraGüvenlive Yeniköy de iki yeni piknik alanı bulundu.

Güne* Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Haydariye Köyünden sonra dün de 
Güvenli ve yeniköy’deki piknik alanlarını gezerek köy muhtarlarından bilgi 
aldı. Muhtarlar, Şahin ile alanları gezen İlçe Orman Bölge Şefi Hüseyin 
Kocabaş’dan bu alanların köy tüzel kişiliğine verilmesini isitediler.

Mahastır konusu yine..

Gemlik Körfez olarak bir konuda kamuoyunun 
dikkatini çekmeye çalışıyoruz.

İlçemizin Manastır Bölgesi, Belediye tarafından 
1981-82 yıllarında imara açıldı.

İmar istemleri öncelikle kooperatiflerden geldi. 
Eski Başkanlardan Hakkı Çakır zamanında imar 
planı yapma yetkisi belediyelere geçince, 
Manastır’da bir imar yağması başladı.

Yüzde 6O’ı yeşil alan, yüzde 40’ına inşaat izni ve 
rilmesi planlanan Manastır’ın hali ortada.

Nerede yeşil alanlar?
Nezih Dimili’nin döneminde ise, çok katlı yapılaş

maya izin verildi..
Bu, Nurettin Avcı döneminde de devam etti.
Acı gerçek, 19 Ağustos 1999 depreminden sonra 

fark edildi.
İmara belediyece açılan Manastır’ın birçok yeri 

kayıyor.
Kayan ve yıkılan binalar ortada.
Çünkü, imara açılan alanların jeolojik zemin etüd- 

leri yapılmamış. Kayan araziler belediyece imara 
açılmıştır. Bizim eleştirilerimizin temeli buna 
dayanıyor.

Birçok masum insan buralarda yapılan inşaatlar
dan satın alarak mağdur oldular.

EVKO’un yaptığı konutlarla ilgili kayma açıkla
ması bana ait değil. Mecliste konuşulan bir konu.

EVKO yöneticileri konuyla ilgili olarak bir açıkla
ma göndermişler aynen yayınlıyorum.

AÇIKLAMA : Gazetenizin 7.6.2005 tarihli nüshasında 
Kadri Güler imzalı köşe yazısında bir blokta 10 cm 
kayma olduğunun tesbit edilmesinin süpriz olmadığı 
yazılmış, Uğur sitesinin yıkılırken, üzerindeki EVKO 

i sitesinin kendilerine zarar verdiği gerçeğinin resmi ağız 
fardan dile getirildiği yazılmıştır. Devamı sayfa 10 da

Ak Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in başlat
tığı Gemliklileri için 
alternatif piknik alan
ları arayışları sürüyor. 
Şahin, dün Orman 
Bölge Şefi ile Güvenli 
ve Yeniköy’deki piknik 
olabilecek olanları 
inceledi.
İki alanın da Gemlikler 
için çok güzel piknik 
yapılabilecek yerler 
olduğu açıklandı. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün haberi 
sayfa 3’de

SP üye yazım 
kampanyası 
başlattı
Saadet Partisi İlçe 
örgütü, Ahmet 
Dural Meydanı’nda 
üye yazılım kam
panyası başlattı. 
Haberi sayfa 5’de

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Güvenli Köyü ile Yeniköy Çam- 
lığı’nın piknik alanı yapılması için kolları sıvadıklarını söyledi.

Taksici esnafı çözüm arıyor
“Gemlik Taksi" 
yeni çarşı 
dükkanlarının 
yıkılmasıyla 
bulundukları yer
den kaldırılıyor. 
İnşaat alanının 
yanında olmaları

nedeniyle 
kaldırılmak iste
nen Taksi Durağı 
için şoför esnafı 
alternatif yer 
göste ilmediğin
den şikayetçi. 
Haberi sayfa 4’de

Kız Meslekle 
mezuniyet sevinci 
2004-2005 öğretim 
yılında okuldan- 
mezun olan 108 
öğrenci 
sevinçlerini 
keplerini havaya 
atarak gösterdiler, 
Haberi sayfa 4’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gün Işığı miniklerinin
ABD karşıtı batı hayranlığı

Biz Türkler ne hikmetse kuşkusuz 
haklı ya da haksız nedenleri de vardır, 
oldu bitti ABD’ye düşmanızdır.

Batı’ya ise hayranızdır.
Oysa; ne ABD’ye düşman olmaya 

gerek var ne batıya hayranlık duymaya..
Aslında her ikisi de ülkelerinin zengin

liği ve yurttaşlarının geleceği için yerine 
göre agresif ve yayılmacı, duruma göre 
de mutedil ve paylaşımcı politikalar izliy
or olabilirler.

Ki, öyledir de.
Gerçi dönem dönem ipin ucunu 

kaçırıp iç işlere müdahale etmeye kadar 
da vardırıyorlar ya..

Irak, Kore örneklerinde olduğu gibi..
Bize düşen, durumdan haberdar olan 

ve bulunulan -»ğrafyanın hakkını veren 
bir dış politika izlemektir.

Ne ABD’nin ne batının uydusu ya da 
payandası olmadan,

Atatürk’ün gösterdiği “yurtta barış 
dünyada barış” hedefine uygun, kararlı 
ve inançlı adımlarla yürümek, bizi saygın 
bir ülke kılar.

Ancak, Türkiye’nin özellikle 50’li yıllar
dan bu yana uyguladığı dış politika Isa’ya 
da, Musa’ya da yaranamadı.

Çünkü sağlam, tutarlı, bir dış politik 
yapı ne yazık ki oluşturulamadı..

Oysa,
Dış politika hassas dengeleri kollama, 

kırmızı çizgileri koruma sanatıdır.
Söz konusu sanat icra edilirken “haklı 

gerekçeler”e dayandırılacak.
Dolayısıyla düşman kazanılmayacak.
Bizim yöntem, politik eyyamcılık biçi

minde gerçekleşince doğal olarak içeride 
hayranlar ve düşmanlar yarattı.

Ve bu hayranlarla düşmanların çatış
ması ülkenin dengelerini ciddi ölçüde 
bozdu.

Dış müdahaleleri körükledi.
Buna ABD’nin sanayisinden kay

naklanan nedenlerle ortaya çıkan 
“savaşçı” yapısıyla Avrupa’nın “dinsel” 
etkilerden arındırılamamış “kulüpçü” 
niteliği eklenince gerçekleşen sonuç 
kaçınılmaz oldu.

Türkiye’nin üzerine düşen hedefini 
belirlemiş, ulusal çıkarları hiç tartışmak- 
sızın ön planda tutan bir dış politika izle
mek olmalıdır.

Gerektiğinde uyarıcı, dünya barışını 
bozmaya kalkışanlara sesini yükselte- 
bilen sağlam zeminli dış politika 
Türkiye’ye çok ciddi ölçüde itibar 
kazandıracaktır.

Ancak bunu yapmak için,
Sosyo - ekonomik yapısını 

güçlendirmiş, akıllı üreten bilinçli tüketen 
bir toplumsal yapıyı gerçekleştirmek şart.

Söz konusu hedefin yolu da, gerçek
ten yurdunu, ulusunu özünden çok 
seven, ülküsü yükselmek, ileri gitmek 
olan insan ve politikacı profilini yarata
bilmekten geçiyor.

Çok zor değil.
Çünkü biz bunu başarabildiğimizi daha 

önceden kanıtladık.

resim sergisi açıldı

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Orhangazi ve 
Gemlik'te hizmet 
veren Özel 
Günışığı Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
0-6 yaş grubu 
çocukların yaptık
ları resimleri 
sergiliyor.
Belediye Sergi 
salonunda açılan 
sergide öğretmen 
Gözde Denlü 
yönetiminde 
öğrencilerin proje 
çalışmaları 
sergileniyor.
Günışığı Kreş ve

Gündüz Bakımevi 
sahibi Şule Kılıç, 
bünyelerinde 
Gitar ve keman 
Eşliğinde Müzik 
Eğitimi olmak 
üzere Halk

dansları, Tiyatro, 
Bale, Diksiyon, 
İngilizce, Beden
Eğitimi ile 
Psikolog tarafın
dan Aile
Danışmanlığı der

ELEMAN ARANIYOR
Deneyimli 

aşçı ve garson 
aranmaktadır. 

ARHAN PETROL
Müracaatların şahsen 

yapılması gerekmektedir. 
Adres:Yalova Gemlik Yolu 3. Km. 

slerinin verildiğini 
söyledi.
İki gün açık kala
cak olan resim 
sergisi özellikle 
küçük çocukların 
ilgisini çekti.

KİRALIK DEVRE .MÜLK
Kalkan Clap Patana 

Tatil Köyanöe 
19 Haziran-4 Temmuz arası 

KİRALIK DEVRE MÜLK
Diş Hekimi Özcan Vural 

Ev Tel: 5131899 -GSI: 0.536 817 2105
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Haydariye’den sonra Güvenli ve Yeniköy de iki yeni piknik alanı bulundu. Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞM ahi w ^1

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Haydariye Köyünden sonra dün de 
Güvenli ve Yeniköy’deki piknik alanlarını gezerek köy muhtarlarından bilgi 
aldı. Muhtarlar, Şahin ile alanları gezen İlçe Orman Bölge Şefi Hüseyin
Kocabaş’dan bu alanların köy tüzel kişiliğine verilmesini isitediler. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik'in piknik 
alanı olmaya 
müsait alanların
da incelemeler 
yapan AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Gemlik'e yakışır 
piknik alanları 
yapacağız" dedi. 
Haydariye'de 
bulunan Dedelik 
mevkiinin piknik 
alanı olarak kul
lanılması için 
gerekli girişimleri 
başlatan Şahin, 
dün de Orman 
Bölge Şefi 
Hüseyin Kocabaş

ile birlikte 
Yeniköy ve 
Güvenli 
Köylerinde bulu
nan piknik alan
larını gezdi. 
GÜVENLİ ÇAMLIK 
ALANI
Yeniköy girişinde
ki çamlık alandş 
bulunan piknik 
yeri için nelerin 
yapılacağını 
görüşen Enver 
Şahin ile Hüseyin 
Kocabaş'a 
Yeniköy Muhtarı 
Cemil Gündüz 
bilgi verdi.
Çamlık alanın 
öncelikle su ve 
tuvalet ihtiyacının 
karşılanması 
gerektiğini 
söyleyen Muhtar

Cemil Gündüz, 
alana köy olarak 
talip olduklarını 
söyledi.
Piknik alanının 
olacağı yerin 
öncelikle Köy 
Muhtarlığı tarafın
dan dilekçe ile 
müracaat edilerek 
istenmesi gerek
tiğini söyleyen 
Orman Bölge Şefi 
Kocabaş, köye 
tescil edilmesinin 
ardından düzen
leme işlemlerinin 
yapılacağını 
bildirdi.
Alana konacak 
masaların ise 
çevrede bulunan 
sanayi kuru
luşlarına reklam

Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 
Güveenli Köyündeki piknik alanını 
gezerken alana hayran kaldı.

amacıyla yaptırıla
bileceğini 
söyleyen Enver 
Şahin, "Her hafta 
sonu vatan
daşların akınına 
uğrayan bu yer
lerin köy tüzel 
kişiliğinde piknik 
alanına 
dönüştürülmesi 
için ne gerekirse 
yapacağız” dedi. 
UNUTULAN 
BÖLGE 
GÜVENLİ 
Piknik alanı için 
yer arayışlarını 
sürdüren AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, ikin
ci olarak ilçeye 14 
kilometre uzaklık
taki Güvenli 
Köyüne giderek 
burada Muhtar 
İbrahim Duran'- 
dan bilgi aldı. 
Bölgenin belki de 
en güzel alanına 
sahip Güvenli 
Köyü yakınındaki 
yerde inceleme 
yapan Enver 
Şahin ile Orman 
Bölge Şefi 
Hüseyin Kocabaş, 
gördükleri man
zara karşısında 
adeta şok oldu

lar.
Gemlik ve körfezi 
yukarıdan tama
men gören bir 
yerde bulunan ve 
geniş bir alana 
sahip bulunan 
piknik alanının 
düzenleme 
yapıldığında böl
genin en güzel 
yeri olacağın 
karar verildi.
Alanın yakınında 
bulunan ve içimi 
çok güzel suya 
sahip olmasının 
da avantaj olduğu 
göz önüne alı
narak Köy 
Muhtarı İbrahim 
Duran'ın buraya 
köy olarak talip 
olmaları gerektiği 
bildirildi.
Yapılacak düzen
lemelerle 
Gemlik'e 
Haydariye 
Dedelik'ten sonra 
Yeniköy ve 
Güvenli köy
lerinde bulunan 
yerlerinde piknik 
alanı olarak 
kazandırılması 
için çalışmaların 
vakit geçirmeden 
yapılması karar
laştırıldı.

Poyraza karşı tükürme!...
Okullar kapandı, tatil zamanı..
Körfez çocuğu olarak canım çooook sıkınnnnn... 
Nasıl olmasın ki, benim azgın denizim Marmara’da 

denize girmek mümkün mü?
Poyrazından dert yanmıyorum!..
Yıllarca fabrika atıkları, kanalizasyon, mazot, çöp, 

lahana, biber, karpuz her türlü atıkla bulaşık suyundan 
beter hale geti ri len Körfezimde yüzmek, balıkçı teknesi 
ile şöyle bir olta balıkçılığına çıkmak mümkün mü?

Denizin kenarında evin var, deniz renksiz... deniz 
yosun kokmuyor...deniz zehir kusuyor..

“Gemliğe doğru Denizi göreceksin; Sakın şaşırma.” 
Diyen Orhan Veli şimdi olsa ne yazardı?
“ Gemliğe doğru b... denizi göreceksin; ‘denize 

girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazısını görünce şakın 
şaşırma..”

Var mı, böyle bir ülke...
Denizi var, yüzmek yasak...
Denizi tehlikeli...
İnsanoğlu ya da insan kızının doğaya yaptığına 

bakın!
İhanet.. Geleceğine...
Şimdi Aliş, nasıl sinirli olmasın?
Sevgili okurlarım Aliş’den söz ettim size...
Deniz rengi gözleri, yay gibi kirpikleri, al yanaklı Aliş 

de dertli...
Vicdan teyzesine sinirinden mektup bile 

yazmıyor..Öyle ki, uzun süredir yemediği tırnaklarını 
yemeğe başlamış!

Bodrumuna atmış oltalannı...Yaaa!
Marmara çocuğu olunca, bilir Marmara’nın her hal

lerini...
Tırnaklarını yemeye başlamadan önce, gözlerinin içi 

gülerek Marmara ile arasındaki husumetten söz etti..
Az çekmemiş bu körfezden ...
Ailece boğulma tehlikesi geçirmişler...
Aniden patlayan poyrazı kaç kez bela olmuş Aliş ve 

ailesine...
Bakın o günlerden ne güzel söz ediyor;
“Sabah uyandığımda deniz kaymak gibi ya kayığı 

denize indiririm, basarım Kumsaz’a... O dümdüz deniz 
bana düşman ya.. 20 dakika sonra patlar... İnadıma 
dönmem, o da inadına durulmaz...”

Ve bir gün;
“Sabah beş buçuk da balık tutmak için uyanırız. 

Bu işe gönül verenlerdeniz ya.. Babamla balığa gide
ceğiz. Eh apar topar kalkmışsın, uyku sersemisin. 
Babaya da yardım edeceğim. Kürekler 
taşınacak..Benzin deposu konulacak kayığa.. Kayık itil
erek denize indirilecek... Aslında ben daha uyuyorum 
da... O dümdüz denizde sabah güneşinde vatosları 
göreceğiz ya...Tabi sabah kalkınca çişini yapmayı da 
unutmuşsundur... Kayığın en başına geçersin mayonu 
indirmeye çalışırken zaten birazını kayığa ya da mayona 
yaparsın... İşte o anda Marmara sana yapacağını yap
maya başlar......o süt liman deniz sanki kırk yıllık düş
manınmış gibi başlar seni oynatıp zıplatmaya...elin 
ayağın çiş olur..Baban arkadan kıs kıs güler..İçinden 
Marmara’ya basarsın gamatayı.. Her şeye rağmen 
Marmara’mı çok seviyorum be ...Aramızda kalsın ona 
birşey söyleme gene..Onu çok sevdiğimi bilmesin...Bi 
kere beni almaya kalktıydı...”

Şimdi o yosun kokulu, olta balıkçılığının olduğu 
Marmaram nerede?

Eh! Böyle olunca, Aliş de hüzünleniyor bugün
lerde...

Tatil geldi ya... Marmara da deniz seyirlik...
Bence Gemlik’de 'deniz festivali’ düzenlenmeli...
Gökkuşağı renklerinin geri dönmesi için mücadele 

verilmeli..
‘Deniz tehlikelidir ve yasaktır’ levhaları yerine... 
Deniz türküleri söylenmeli...
Allşleri çağırmalı bu festivale.. 
Herkes oltasını almalı...
Artık poyraza karşı tükürmemek gerektiğini de anlat 

malı..
Ne diyeyim, ne?
Hadi güzelliklere...



11 Haziran 2005 Cumartesi Sayta(

kaldırılmak istenen taksi durağı için şoför esnafı alternatif yer gösterilmediğinden şikayetçi.

Taksici esnafı çözüm arıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in ilk taksi 
durağı olan 
"Gemlik Taksi" 
yeni çarşı 
dükkanlarının 
yıkılmasıyla 
bulundukları yer
den kaldırılıyor. 
İnşaat alanının 
yanında olmaları 
nedeniyle kaldırıl
mak istenen Taksi 

durağı için şoför 
esnafı alternatif 
yer göste
rilmediğinden 
şikayetçi.
İlk kurulduğunda 
Ahmet Dural 
Meydanı 
Sümerbank 
önünde hizmete 
başlayan Gemlik 
Taksi, daha sonra 
meydan düzen
leme çalışmaları 
için 1997 yılında

Yeni Çarşı ile 
Belediye binası 
arasına 
kaldırılmıştı. 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesin
den sonra 
değişen yasalar 
gereği ilçede 
yapılacak trafik 
düzenlemelerinin 
İl Trafik 
Komisyonunca 
değerlendirileceği 
belirtilirken 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Taksici esnafı 
tarafından konuya 
duyarsız kalmakla 
suçlanıyor. 
Kendilerine alter
natif yer verilmesi 
konusunda ısrarcı 
olacaklarını 
söyleyen Taksici 
esnafı, Başkan 
Turgut'un 
"Önünüz yaz

yazıhane gerek
mez, size kesin
likle yer vere
mem, yer göstere
mem, burada 2 
araç bırakın diğer 
araçlarınızı 
kaldırın" gibi 
sözler sarf ettiğini 
ileri sürerek tepki

gösterdiler.
Taksi durağı için 
yer gösterilmediği 
taktirde bulun
dukları yerde kon
tak kapama yolu
na gideceklerini 
söyleyen Taksici 
esnafı, yasal 
olarak çalışan ve 

ilçenin ilk taksi 
durağı olarak yıl
larca vatan
daşlara hizmet 
veren Gemlik 
taksi durağının 
kapatılmasına 
razı olmayacak
larını 
söylediler.

Kız Meslek’te mezuniyet sevinci
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi'nde 
mezuniyet sevinci 
yaşandı.
2004-2005 öğretim 
yılında mezun olan 
108 öğrenci sevinç
lerini keplerini 
havaya atarak gös
terdiler.
Anadolu Meslek 
Lisesi olarak 7. 
dönem, Kız Meslek 

Lisesi olarak 32. 
dönem mezunlarını 
veren okulda 4 
erkek 104 kız öğren
ci velileriyle birlikte 
mutluluk yaşadı. 
Okul Müdür vekili 
Dursun Solmaz, göz 
açıp geçen zamanın 
sonucunda mezun 
olan öğrencilere 
gelecekteki yaşam
larında başarılar dil
erken "Geçen bu 
süre zarfında okul
la,öğretmenlerle ve 

arkadaşlarınızla 
aranızda kopmaz 
bağlar oluştu. Bu 
bağlar belki de ömür 
boyu sürecek. 
Yaşadığınız zaman 
içinde kendinize 
olan güveninizi kay
betmeyin, Atatürk 
ilke ve İnkılapları ve 
o'nun mücadele 
azmi sizlere örnek 
olsun. Sorunlar ve 
zorluklar karşısında 
korkmayın. Cesur 
olun" şeklinde 
konuştu.
Anadolu Kız Meslek 
Lisesi Servis 
Hizmetleri bölüm 
birincisi Munise 
Erekli, Kız Meslek 
Lisesi Hazır Giyim 
bölüm birincisi 
Gözde Seyrekbasan 
ile Kız Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi 
bölüm birincisi 
Hatice Usta 
arkadaşlarına birer 
konuşma yaptılar. 
11 sınıf öğrenci
lerinin gelecek

dönem arkadaşları
na bıraktıkları 
bayrak ve okul fla
masının devir tesli
minden sonra 
öğrencilere mezu
niyet anı belgeleri 
dağıtıldı.
Belgelerini alarak 
okulu bitirme 
başarısı gösteren 
öğrenciler mutlu
luklarını keplerini 
havaya atarak gös
terdiler
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Başkan Turgut'un, Kaymakamlık onayıyla gönderilen talep üzerine meclise getirdiği görüş, üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin Haziran toplantısı bitti
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Dün toplanan 
Belediye Meclisi 
İmar 
Komisyonundan 
gelen konuları 
görüşerek Haziran 
ayı toplantısını 
tamamladı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Reis Birinci Vekili 
Refik Yılmaz'ın 
bulunmadığı 
meclis toplantısını 
ikinci Reis Vekili 
AK Parti Meclis 
üyesi Cemal Abaklı 
yönetti.
Toplantıda bulun
mayan Başkan 
Mehmet Turgut'un 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
bahçesine yapıl
ması düşünülen 
Halı Saha için 
Belediye desteği 
önergesi oy birliği 

ile gündeme alındı. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, 
komisyonda 
görüşülen konular 
hakkında bilgi 
verirken Cami yeri 
olarak Minibüs 
garajının olduğu 
bölgenin dini tesis 
olarak plana 
işlendiğini söyledi. 
Meclis komisyon 
görüşünü oy birliği 
ile kabul etti. 
Manastır böl
gesinde bazı böl
gelerde yapılması 
düşünülen sondaj 
çalışmaları için de 
bilgi veren 
Aybey, Afet 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
Büyükşehir'e gelen 
yazının Gemlik 
Belediyesine 
ulaştığını ve kendi
lerinin düşünceleri 

doğrultusunda 
zemin etüdünün 
yapılmasının 
istendiğini söyledi. 
Yapılacak çalış
maların vatandaşın 
sırtına yüklen
memesi için 
Belediye tarafın
dan yapılması 
gerektiğini 
söyleyen Aybey'in 
görüşü meclis 
tarafından oy bir
liği ile kabul edildi. 
Zeytin kooperat
ifinin ruhsat ala
bilmesi için 0.50 
olan emsal 
değerinin 
Komisyonda 
görüşülerek 0.60 
olarak değiştir
ilmesinin uygun 
olduğu görüşünü 
bildiren komisyon 
başkanı 
Aybey'in isteği 
oy birliği ile kabul 
edildi.

Daha önce
Gemlik lisesi spor 
salonunun zemini 
için 3 milyar lira 
destek veren 
Gemlik Belediyesi, 

bu kez Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ne 
Halı saha 
desteği verdi. 
Başkan Turgut'un, 
Kaymakamlık 

onayıyla gönder
ilen talep üzerine 
meclise getirdiği 
görüş üyeler 
tarafından oy bir
liği ile kabul edildi.

ŞENEN BâvıAvUmleriHmi
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* İP Ağ
* Fanya
s Mantar, kurşun
s İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek
s Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

t niinıl'aAnltlıi^rJtfiı

Saadet'e iiyo ol kampanyası

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

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

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 

"2. Sevr'e hayır!" 
sloganıyla üye 
kayıtlarına 
başlayan Gemlik 
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı, Çarşı 
cami önüne stant 
açtı.
54. Dönem 
Hükümetinde 
Devlet Bakanı 
olan Saadet

Partisi Genel 
başkan Yardımcısı 
Lütfü Esengün ile 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün'ün 
de katıldığı kam
panyada vatan
daşlara broşürler 
dağıtıldı.
"Pişmanım demek 
yetmez, Saadet'e 

üye ol" slo
ganıyla üye kayıt

larını Saadet par
tisi, İktidarda olan 
AKP'nin göreve 
hangi sözlerle 
geldiği, şimdi ise 
neler yaptığı 
anlatılan broşürler 
dağıtan partililer, 
varlığımızı yok 
eden tavizlerin 
kabul edilemez 
olduğunu dile 
getiriyorlar.
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ABD PKK konusunda harekete geçiyor
ABD ordusu PKK 
konusunda ilk kez 
somut adım attı. 
ABD ordusu 
Irak'taki Amerikan 
birlikleri için 150 
PKK üyesinin 
isminin yer aldığı 
"en çok arananlar" 
listesi yayınladı. 
Irak'taki tüm ABD 
birliklerine gönder
ilen listenin başın
da, Osman Öcalan 
ve önemli örgüt 
yöneticileri yer 
alıyor. ABD birlik
lerinden, listede 
adı geçen militan
ların görüldükleri 
yerde yakalanması 
isteniyor. 
LİSTENİN BAŞIN
DA OSMAN 
ÖCALAN VAR 
150 PKK militanın 
isminin tek tek 
yazıldığı listenin 
başında, örgütle 
bağını koparması
na karşın Irak'ta 
barınmaya devam 
eden Osman 
Öcalan yer alıyor. 
Musul'da Yurtsever 
Demokrat Parti 
adında bir siyası' 
yapı oluşturan 
Öcalan'ın ev adresi 
gibi bilgiler de

Türk istihbaratı 
tarafından ABD 
ordu istihbatına 
aktarıldı.
Örgütte bir dönem 
yöneticilik yaptık
tan sonra Öcalan 
ile birlikte hareket 
eden Faysal 
Dunlayıcı, 
Nizam ettin Taş ve 
Kani Yılmaz da list
ede yer alan diğer 
isimler arasında. 
LİSTEDE 150 
MİLİTANIN İSMİ 
YER ALIYOR 
ABD ordusunun 
isteği üzerine 
hazırlanan 150 
kişilik liste, daha 
önce haklarında 
kırmızı bülten 
çıkartılan PKK mili
tanları arasından 
seçilerek hazır
landı.
Son olarak 15 yıl 
önce hazırlanan bir 
liste Emniyet

Genel Müdürlüğü 
tarafındın yeniden 
gözden geçirildi, 
yakalanan veya 
öldürülen militan
lar ayıklanarak, 
Dışişleri 
Bakanlığı tarafın
dan ABD hüküme
tine iletildi.
Listede, örgütün 
kilit noktalarında 
görev yapan PKK 
militanlarının hangi 
gerekçeyle 
arandığı, fotoğrafı 
ve hakkında açılan 
davalar belirtiliyor. 
LİSTEDEKİ DİĞER 
ÖNEMLİ İSİMLER 
Listede aranan 
diğer önemli kişiler 
ise, Rıza Altun, İsa 
Altunsoy, Cemil 
Bayık, Murat 
Karayılan, Ali 
Haydar Kaytan, 
Mustafa Karasu ve 
Hıdır Yalçın olarak 
sıralanıyor.

Irak'a anayasaya
ilişkin tavsiyeler

Avrupa Birliği 
(AB) anayasa krizi 
yaşarken, birlik 
yetkilileri bu 
hafta Irak'ı 
ziyaret ederek, 
Iraklı 
liderlere 
anayasa konusun
da tavsiyelerde 
bulundu.
Avrupa Birliği'nin 
Dışişlerinden 
Sorumlu Yüksek 
Komiseri Benita 
Ferrero-VValdner, 
Irak'tan dönüşü 
sonrasında 
gazetecilere yap
tığı açıklamada, 
"Doğrusunu 
söylemek 
gerekirse, 
onlara anayasa 
oluşturma işinin 
sanıldığı kadar 
kolay olmadığını 
anladığımızı, 
çünkü bizim 
Avrupa'da 
gördüğümüz

gibi anayasanın 
farklı tepkilere 
neden olabileceği
ni söyledik. 
En önemli nokta, 
onlara yaptığımız 
'anayasayı kap
samlı hazırlayın' 
tavsiyesiydi.
Yetkililere, 
'Anayasayı 
bütün İraklılar') 
temsil edecek şek
ilde hazırlayın ki 
herkes az ya da 
çok kendinden bir 
şeyler bulsun' 
dedik" şeklinde

konuştu.
Irak'ın geçici 
hükümeti, 
anayasa taslağını 
oluşturmak için 
kurulan komitede 
düzenlemeler yap
maya çalışıyor.
15 Ağustos'ta 
tamamlanması 
planlanan taslak, 
Ekim ayında 
halkoyuna 
sunulacak.
i 5 Araiık'îa da 
genel seçimlerin 
yapılması plan
lanıyor.

I 
i MUTFAK DOLAPLARI

YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

im

i

KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w .. ........

Dereağzı Mevkii • Buyukkumla / GEMLİK
Rezervasyon Tel: 539 03 03

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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Memura sanal zam yapılacak
Hükümet, memurun 
vergisiz kazancını 
vergilendirebilmek 
için brüt maaşlara 
zam yapacak. 
Ancak verilen zam 
vergi yoluyla geri 
alınacak. Emeklinin 
maaşından ise vergi 
kesilmeyecek 
Maaşlarla ilgili mev
cut sisteme göre 
memurlar brüt 
ücretlerinin ortala
ma yüzde 40'ı 
üzerinden vergi 
ödüyor. Buna 
karşılık, maaşının 
esas büyük kısmını 
oluşturan özel 
hizmet tazminatı, 
görev, makam ve 
temsil tazminatları 
ve fazla çalışma gibi 
maaşının yüzde 
60'hk kısmını oluş
turan gelir kalemleri 
için vergi uygulan
mıyor. Bu nedenle 
örneğin brüt geliri 
1000 YTL olan bir 
memurun sadece 
400 YTL'lik geliri 
üzerinden vergi 
kesiliyor ve ödediği 

vergi 60 
YTL'de kalıy
or. Oysa 
1000 YTL'nin 
baz alınması 
halinde 
ödenecek 
vergi 150 
YTL'ye çıkıy
or. IMF, bu 
durumun 
vergi adalet
sizliğine yol 
açtığını ifade 
etmişti. 
EMEKLİYE 
MÜJDE
Söz konusu düzen
leme, kamu person
el reformu 
çerçevesinde 
yapılacak.
Böylece memurların 
tüm gelirleri vergi 
kapsamına alınıp 
gerekli kesinti 
yapılacak.
Ancak, buna 
rağmen memurun 
eline geçen net 
ücret değişmeye
cek. Maliye, maaş 
düşüşünü engelle
mek için "etkisiz 
zam" formülünü

üretti. Bu formüle 
göre, memurun 
maaşından yapıl
ması gereken vergi 
kesintisi, memurdan 
değil direkt bütçe
den ödenecek.
Bu vergi bütçeye 
konulacak ilave 
"ödenek" ten 
karşılanacak.
IMF'nin istekleri 
arasında yer alan 
emekli maaşından 
vergi kesilmesi 
konusunda ise 
bir düzenleme 
yapılamayacağı 
bildirildi.

Emekli, dul ve yetimlerin 
ilaç alımında kolaylık

Memur emekli, dul 
ve yetimlerine 
dönük ilaç alımında 
belge kolaylığı sağ
landı.
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Maliye 
Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 
yönetmelik değişik
liği uyarınca, Emekli 
Sandığı'dan emekli 
ve malullük aylığı 
bağlanmış olanlarla, 
bunların kanunen 
bakmakla yükümlü 
bulundukları aile 
fertleri, dul ve yetim 
aylığı alanların 
ilaçlarının hak 
sahibi dışındaki bir

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

kişiye verilmesi 
durumunda istenen 
kimlik fotokopisi 
şartı kalkarken, yer
ine kimlik bilgi
lerinin alınması 
uygulaması getirildi. 
Buna göre ilaçların 
hak sahibi dışındaki 
bir kişiye verilmesi 

halinde, ilaçları tes
lim alan kişinin kim
lik bilgileri, adresi 
ve imzasının alınma 
şartı getirildi.
Daha önceki uygula 
mada, kimlik 
fotokopisi, 
adresi ve imzası 
alınıyordu.

BAYRAMOĞLU’NDAN

ŞOK KAMPANYA I
ARI TİCARET

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

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

A.Galip ARI
Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili Mühendis ve Ustaları 

ile GEMDAŞ Şartnamesine Uygun Olarak,

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

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Plan ■ Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı
Kombi-Radyatör
Mühendislik Isı Sistemleri
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

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
Tel: (0.224) 513 13 71 - 514 87 87
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Sezer, RTUK kanununu neden veto etti! Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın Sağlığı] Köşesi
[Tel: 514 29 48

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, RTÜK 
üyelerinin seçimine 
ilişkin Anayasa 
değişikliği öngören 
kanunu neden iade 
ettiğini açıkladı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu'nun (RTÜK) 
statüsünün özerk, 
bağımsız ve yansız 
olması gerektiğini 
vurgulayarak, RTÜK 
üyelerinin seçimine 
ilişkin düzenlemenin 
"Üst kurul üyeliğine 
seçilebilmek için parti 
yandaşlığı yarışının 
önünü açtığım" bildir
di.
Sezer, "Radyo ve tele
vizyon yayıncılığında 
çok önemli yetkilerle 
donatılan ve yansız 
olarak görev yapması 
gereken Üst Kurul'a 
siyasal kimlikli kişi
lerin seçimine olanak 
sağlayan yöntemin, 
hizmetin gereklerine

da aynı sistemin ben
imsendiğini kaydetti. 
Sezer, "Anayasa'da,

uygun düşmeyeceği 
açıktır" dedi.
Sezer, "5356 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bir 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun"u 
iade gerekçesinde, 
çağdaş anayasalarda, 
yazılı, görsel ve işit
sel yayıncılık 
konusunda öngörülen 
sistemlerin, birbirini 
tamamlayan hak ve 
özgürlükler 
kümesinin gerekler
ine göre oluşturul
duğunu ifade ederek, 
mevcut Anayasa'da

temel hak ve özgür
lükler kapsamında 
düşünce ve kanaat, 
düşünceyi açıklama 
ve yayma, haber 
alma-verme ve basın 
özgürlüklerine, 
radyo ve televizyon 
kurumu ile kamu 
tüzelkişilerinden 
yardım gören haber 
ajanslarının özerkliği 
ve yayınlarının yansı
zlığına sistemin 
gerekleri olarak yer 
verildiğini" 
bildirdi.

Bilinci etkilen maddelerden alkol ve 
tütün

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’teki 

Fabrikamızda 
çalışmak üzere 

25-35 yaşları arası 
bayan aşçı aranıyor

Mayanın şeker ile reaksiyona girmesiyle 
ortaya çıkan etanol etkisini iki aşamada gös
terir. 1-2 kadeh alkol uyarıcıdır.

Baskıları kaldırarak neşe verir. Yüksek 
dozlar merkezi sinir sistemini bastırır, önce 
rahatlama sağlar ancak daha sonra sarhoşluk 
hali başlar.

Bu aşamada kondisyon zayıflar, bellek yok 
olur, bilinçsel yetenekler bozulur ve görüş 
bulanır.

Çok yüksek dozlarda kusma başlar, koma 
durumu ortaya çıkabilir, solunum durursa 
sonuç ölümdür.

Ölümcül doz kişiden kişiye değişebilir. 
500mg/lt’nin üzeri ölümcül dozdur.

Tütün, tütün bitkisinin kurutulmuş yaprak
larından elde edilen ana maddesi nikotin olan 
genilllikle sigara şeklinde bazen çiğnenerek 
kullanılan Güney Amerika kökenli bir 
maddedir.

Uyarıcı bir madde olan nikotin dikkati 
yoğunlaştırır, belleği güçlendirir, rahatlatıcı 
bir etkisi vardı, solunumu hızlanrdırır, tansiy
onu yükseltir, iştahı bastırır sancılara sebeb 
olabilir. 60mg ölümcül dozdur.

1 sigarada 2mg nikotin vardır. Nikotin 
beyindeki ilgili reneptörleri uyararak adrenalin 
düzeyini artırır, zevk salgısını artırır.

Bağımlılık yapıcı bu maddeler görüldüğü 
gibi uzun süre (bağımlılık) ve yüksek dozda 
kullanıldığında toksik zehir etkisinden dolayı 
çok tehlikeli maddelerdir.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz»

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI
Tel: (0.224) 51310 71-514 44 44 REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ



11 Haziran 2005 Cumartesi
SPOR - EKONOMİ

Sayfa 9

Türk turizmi örnek oldu
BarbarosC

Barbaros BALMUMCU

Okçuluk
İtalyan basını, Türk 
turizminin tematik 
tesisleri ve golf tur
izmine yönelik 
yatırımları ile büyük 
başarı sağladığını ve 
bunun İtalyan turizm 
sektörü için örnek 
alınması gerektiğini 
savunuyor.
Yıllık turist sayısı 40 
milyondan 36 mily
ona gerileyen İtalya, 
turizm sektöründeki 
sıkıntıyı aşabilmek 
için kendine Türk tur
izmini örnek alıyor. 
‘Corriere^iella 
Sera’nın eki 
‘Magazine’ dünkü 
sayısında ‘İtalya’yı 
kurtarmak için turizm 
sektöründen işe 
başlayalım’ başlıklı 
araştırmasında 
ülkede turizmin ciddi 
boyutlarda kan kay
bettiğini, geçen yıl 
ülkeye gelen turist 

| sayısında ciddi bir 
I düşüş olduğunu, son 

üç yılda yüzde 10’luk 
bir eksilme 
görüldüğünü anımsa
tarak, bunu aşırı 
pahalılığa, gereken 
servisin yapılma
masına ve organiza
syon bozukluğuna 
bağladı. Dünyanın ve 
İtalya’nın birçok ünlü 
turizm operatörü ile 
İtalya’nın turizmde 
yaşadığı krizi 
inceleyen yatıran

‘Magazine’ Hintlilerin 
yeni sloganı ‘Konuk 
Tanrıdır’dan esin
lenerek turistin kut
sallığını ön plana 
çıkardı. Özellikle 
İtalyan operatörler 
İspanya ve 
Türkiye’nin son yıl
larda yabancı tur
istler için uyguladık
ları modelin bu alan
da en doğrusu 
olduğunu hatırlatıldı. 
Öncelikle İspanya’nın 
Alicante kentinin 
uyguladığı ‘Herşey 
dahil ucuz lüks tatil 
köyleri, ucuz ulaşım 
ve yüksek kalitenin’ 
şimdilerde Türkiye 
için geçerli olduğunu 
belirten ‘Magazine’, 
Türkiye’deki, 
Hollywood ve Las 
Vegas türü Venedik, 
Topkapı ve Kremlin 
gibi dünyaca ünlü 
kent ve sarayların 
minyatür tatil köy
lerinin çok ilgi çek
tiğini ve bu şekilde 
özellikle Alman tur
istlerin bu köylere 
vurulduğunu öne

sürdü.
Türkiye’nin golf 
sporu için özellikle 
Antalya yöresinde 
yaptığı yatırımlarla 
zengin turistleri çek
tiğini, ancak en 
önemlisi ‘paket 
turlara’ sadık 
kalındığını ve 
yabancı turistin 
Türkiye’ye adım 
atmasıyla kendisini 
emin ellere teslim 
etmesinin en önemli 
ve örnek alınacak 
güven olduğunun 
altını çizen operatör
ler, 40 milyondan 36 
milyona düşen yıllık 

turist sayısını 
yeniden artırmak 
için Türkiye’deki 
gibi bir Turizm 
Bakanlığı kurulmanın 
da şart olduğunu 
belirttiler.
Avrupa’nın turizrp 
devleri arasında 
3 Türk şirket var 
TÜRK kökenli üç tur 
oparötürü Avrupa’nın 
en büyük 150 tur 
operatörü 
sıralamasına girdi.

Okçuluk sporu son zaman
larda büyük aşama kayde
derek kendine has bir yere 
yerleşti.

Fiber veya çelikten yapılan 
yay ile fiber veya hafif 
malzemelerden yapılmış 
yapılmış oku vardır.

On devreden oluşan 
hedefe atma esasına dayalı 
olan okçuluk sporu, açık 
alanda erkeklerde 90- 70- 50 
ve 30, bayanlarda 70 - 60 - 50 
ve 30 metre, salonlarda ise 
25 metre uzattıkta uygulanır.

Bir yarışmada her sporcu 
toplam 288 atış yapar. 
Hedefin çapı ok atış uzaklığı
na göre belirlenir. 90 - 70 ve 
60 metrelerde hedefin çapı 
122 cm, 50 ve 30 metrelerde 
ise yarışmanın birincisine 
göre ayarlanır.

Türkiye’de özellikle Fatih 
Sultan Mehmet döneminde 
(1451 -1481) başladı. Bu 
dönemlerde okçuluk sporuna 
büyük önem verildi.

Haliç sırtlarında, 
Okmeydam’nda düzenlenen 
yarışmalarda bir çok ünlü 
okçu yetişti.

Okçuluk etkinlikleri bir 
yönetmelikle uygulandı.

Okçuluk sporunda 1937 
yılında Atatürk’ün yön
lendirmesiyle çağdaş anlam
da bazı girişimler oldu.

İbrahim ve Bahir Özat 
kardeşler, Vakkas Okalan, 
Necmettin Okyay, Kemal 
Gürses’in çabalarıyla okçuluk 
etkinlikleri yeniden başladı.

Atatürk’ün ölümüyle birlik
te bu çalışmalardan olumlu 
bir sonuç alınamadı.

1953 - 1960 yıllarında 
zamanın 
Cumhurbaşkanlarının ön 
ayak olmasıyla okçuluk 
yeniden başladı.

Türkiye Okçuluk 
Federasyonu kuruldu. 
Başkanlığına Fazıl Özak geti
rildi.

Bu tarihten sonra Avrupa 
Şampiyonası’nda avrupa 
gençler katagorisinde; Yücel 
Cavkaylar birincilik, büyük
lerde ise Cemal 
Değirmenciler ikincilik 
kazandı.

1963 yılında Okçuluk 
Federasyonu yeniden düzen
lendi. 1983 Balkan Okçuluk 
Şampiyonasında da derece 
alınmıştır.

Gemlik’imizde bu sporla 
uğraşan hiç kimsenin 
olduğunu zannetmiyorum. Ne 
varki Bursa Büyükşehir’de bu 
sporla uğraşan kişilerin faal 
olması ve bu spor dalını 
sevdirmesi gerektiğine 
inanıyorum.

Gençler için, sporlar içinde 
en huzur verici olan spor dal
larından birisi. Hemde çok 
büyük bir masrafı olmayan 
bir spor dalı.

Hergün bu köşemden 
Türkiye’de yapılan spor dal
larından bahsediyorum. Belki 
Gemlik gençliğine bir faydası 
dokunabilir diye düşünü
yorum. 9.6.2005

Bursa Valiliği’nden aldığım 
pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

Özer ÖZGEN

Giresun Dereli Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

S Sariye BAYRAKTAR

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

İHHI GÜRLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLDUNUZ

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

O- Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

S KAAN UÇAR

Hamburger’i 
deneyin

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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Açıklama
Birinci sayfanın devamı..

Öncelikle EVKO sitesinde bir kayma olduğu, bunun 
öndeki binayı etkileyip yıkılmasına sebep olduğu 
tamamen asılsız bir iddiadır.
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/22 D.iş 
dosyası ile yapılan tesbit ve bilirkişi incelemesinde 
İstanbul Teknik Ünversitesi’nden tayin edilen bilir 
kişiler verdikleri raporda, yapılan EVKO binası 
inşaatının inşaat tekniklerine uygun ve usulünce 
yapılmış olduğu, hiçbir deformasyon olmadığı 
açıkça belirtilmiştir.
Buna rağmen hiçbir bilimsel bulgu ve bilgiye 
dayanmaksızın tamamen hayal ürünü olarak “bili
nen gerçeğin resmi ağızdan açıklanması” diye 
olayı lanse etmeniz, gerek kooperatif ortaklarımızı 
gerekse kamuoyunda infial uyandırmaktadır.
Yine Belediye Başkanı konuşmasında, EVKO 
sitesinin kayarak, Uğur Sitesi’nin kaymasına ve 
yıkılmasına sebep olmuştur gibi sözler sarf 
etmemiştir. Oysa sizin yazınızda sanki böyle biı 
ifade kullanılmış gibi kamu oyunu yanıltıcı bir ifade 
kullanılmıştır.
Yine belediye başkanımızca zeminde kayma olup 
olmadığının tesbiti bakımından sondaj ve tahliller 
yapıldığı söylendiği halde, bu sonrdajların sonucu 
alınmaksızın, peşinen zeminde kayma olduğunu 
ilan edilmiştir.
Bu konuda daha önce gazetenizde bilgiye dayan
mayan yazılar yayınlanmış, bunun üzerine mahke
mece yapılan tesbit ve bilirkişi raporu gazetenize 
ve muhabir Seyfettin Şekersöz’e iletilmiştir.
Buna rağmen sansosyonel biçimde ilgi uyandıra
cak ve yanlış düşüncelere sevkedecek şekilde 
kamuoyuna yansıtmanızda kasıtlı davrandığınız 
zannı uyanmaktadır.
Bu sebeple yazımızın ve bilirkişi raporunun 
kamuoyunun bilgilenmesi için gazetenizde yayın
lanmasını rica ederiz.

S.S. EVKO KONUT YAPI KOOPERATİFİ

50 haneli 
köyde 
40 ev || 
kül oldu
Çorum'un İskilip llçe- 
si'ne bağlı 50 
haneli Karaağaç 
Köyü'nde 4'ü. boş olmak 
üzere 44 evin tamamen 
yandığı bildirildi.
AA muhabirinin aldığı 
bilgiye göre, Iskilip'e 45 
kilometre uzaklıkta bulu
nan ve orman köyü 
olan, evlerin tamamı 
ahşap yapıdan oluşan 
Karaağaç Köyü'nde, 
vatandaşların Cuma 
namazı kıldıkları sırada, 
elektrik kontağından 
kaynaklandığı tahmin 
edilen Halil Oruç'a ait 
evde yangın çıktı. 
Rüzgarın da etkisiyle 
büyüyen yangın, kısa 
sürede birbirlerine 
yakın olan evlere 
sıçradı. Vatandaşların 
Cuma namazında 
oldukları sırada çıkan 
yangını dağda hayvan
ları otlatan köyün 
çobanı fark ederek 
camideki köylülere 
haber verdi. Camiden 
çı kamana çevre köyı'er- 
den 
gelen vatandaşlar, 
yangına kovalarla 
taşıdıkları sularla müda
hale 
etmeye çalıştı, 
Yangında bir traktör ile 
10 büyükbaş hayvan 
da yandı.

Okuyucu Mektubu
Hüseyin KAYA

Gemlik sakiniyim ve yurttaşıyım. 
Bundan iki yıl önce Gemlik’e gelmiş
tim. Bu yıl Mayıs ayında tekrar 
Gemlik’e geldiğimde belediye 
tarafından şehre epeyce yeniliklerin 
getirildiğini sevinerek gördüm. 
Getirilen yenilikler şehre daha güzel 
bir çehre ve atmosfer kazandırmış.

Bu arada bazı eksiklikler de var. 
Şimdilik bunlardan sadece ikisine 
değineceğim. Bahsedeceğim bu 
eksiklikler belkidi çok ufak prob
lemler olarak görülebilir. Ama 
koskocaman bir gemi omurgasında 
gevşeyen bir çivi veya vidayı da 
yerinden oynatabileceğin} ve sonuçta 
büyük olumsuzlukların yaşamasına 
neden olabileceğini yıllarca önce 
ilkokulda ders olarak görmüştük.

Yukarıda bahsedilen yenilikler
den biri, deniz kenarındaki kordon
ların parke taşlarla döşenmiş 
oluşudur. Böyiece Gemlik halkına 
gezebilme ve temiz hava tenneffüs 
edebilme olanağı sağlanmıştır. Bu, 
işin güzel tarafı olmasına rağmen 
kordonlara büyük ekmeklelre döşen
miş olan o güzelim taşların denize en 
yakın kenarına minik bir istinat 
betonu döküimediğinden taşlar yer
lerinden oynamış ve kaybolmuş. 
Hatta bazı yerlerde neredeyse otuz 
santime kadar içeriye dönük olarak 
sökülmüş durumdadır bahsi geçen 
taşlar.

İstinat betonu denen bu tamirat 
yapılırsa, yerlerinden sökülmüş 
taşların yerine yenisi konulmazsa, 
korkarım yakın bir zamanda kordon 

için yapılan emekler boşa gitmiş ola
bilir. Ata sözüdür; “Demir tavında 
dövülmeli" ve kordona sahip çıkıl
malı...

İkinci sorun ise yukarıdakilerden 
daha yürekler acısıdır. Şehrin cadde 
ve parklarına çeşitli zamanlarda 
ağaç fidanları dikilmiş. Fidanlar 
dikildikten sonra kendi haline 
bırakılmış. Düzgün bir şekilde 
gelişememişler ve bir tarafa yamul- 
muşlar. Fidanlar dikildiğinde 
etraflarına en az üç sırık dikilip 
fidan bu sırıklara bağlanmadığından 
fidanların beli bükülmüş, bir çoğu
nun dalları ve tepeleri kopartılmış 
durumda. Örneğin, İstiklal 
Caddesi’nden sadece bir örnek; 
Başparmak kalındaki bir ağaç 
fidanının yanma destek olsun diye 
bir meşe odunu dikilmiş. Zavallı ve 
sahipsiz bu fidan tam ortasından bu 
oduna kocaman bir çiviyle çivilen
miş.

Bu fidanların acıklı durumunu 
bir toplantı sırasında ve şahihitler 
huzurunda Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet Turgut’a söylediğimde 
Başkan, “Gemlik esnafı dükkan
larının önünde ağaç fidanı istemiyor. 
Hatta bazıları fidanların köküne 
ayranh bulaşık suyu veya asitli sular 
dökerek fidanı kurutuyorlar.” demiş 
ve duruma çaresizliğin dile getir
mişti.

Fidanlara sahip çıkmak ve 
bakımı sağlamak doğu bilincinin ve 
çevreye saygının da göstergesidir. 1

HAÇİN «
Yazan : Zebercet COŞKUN

İsmail Höketçe’den çıkmadan bir kez 
daha karşılaştı Kirkor’la. Üç günde bitti 
köydeki işler... Gitmeğe hazırlanıyor... Şar, 
ondan sonra Kan... “Kan’a bir varaydım!” 
Hüseyin ağanın oğulları ertesi gün akşam 
üzeri döndüler evlerine ama babalarına yüz 
sarı lira, bir de büyük boy kilime patladı 
onların dönüşleri. Höketçe’den gitmeğe 
hazırlanıyon İsmail. Sokakta atının yanısıra 
yürüyor. Şişkin meşin çanta elinde... 
Höketçe’nin rüzgarı yine uğulduyor köşe 
lerde. Sokağın toprağı rüzgar estikçe 
havalarda uçuşup yeni baştan çöküyor 
yere. Çizmeleri toza belendi İsmail’in, 
beline dek oturdu toz. Elerinde kalaylı 
bakraçlı kadınlar, kızlar yol boyunca gidip 
geliyorlar. Dönüp bakıyorlar İsmail’e, 
gülüşüyorlar... Başlarında fesler, fes 
üstüne bağlanmış renk renk yazmalar, kirli 
döşlükler, kara, çatlak tabaklar... Sokaklar 
çer çöp dolu, camız boku, insan pisliği... 
Tek odalı, tek pencereli kara evlerin 
kapılarında kucakları çocuklu kadınlar otu
ruyorlar.

Köy meydanı kalabalık. Şalvarlı adamlar, 
şalvarlı kadınlar halka olmuşlar. Arada 
garip sesler, haykırışlar işitiliyor. Yanaştı 
İsmail bir iki kişiyi iteledi. Küçük bir yer 

açtı kendine. Rüzgar hiç durmadan esiyor. 
Çocukların entarileri geçiyor başlarına, 
çıplak kıçları çıkıyor ortaya. Güneş tepede 
pırıl pırıl gökyüzü açık, aydınlık. Orta yerde 
jandarmalar var.... Bir de adam... Kalın kara 
biri direğe iplerle bağlanmış. Şalvar var 
ayağında, yukarısı çıplak, geniş, kıllı bir 
beden. Yüzü gözü görünmüyor, yüzünü 
direğe kapamış. Sırtında yol, yol kızarıklar 
var. Sesi çıkmıyor şimdi, şimdi kalabalıkta 
sus pus. İsmail’in Kirkor Şinikyan’a gözü 
gitti. Rahat görünüyor. Ellerini arkasında 
kenetlemiş, direğin hemen yanıbaşında 
diki liyor. Direğin biri sağında, biri solunda 
iki jandarma var. Meşin kırbaç havada vızıl
dadı, adam inliyor. İsmail ayakkabısının 
ucuyla toprağı tepeliyor. Haykırıyor adam 
şimdi. Kırbaç durdu bir süre sonra, 
adamın sesi de kesildi. Rüzgar hiç dur
madan esi yor döne döne. Toprak 
havalanıyor, sonra üstlerine çöküyor. 
İsmail gözlerini ovuşturdu, insanlar kıpır
dandılar, birbirlerine sokuldular bir yanda. 
Kirkor, açılan yerden çıktı dışa. Sağ elinde 
kırbacın kara meşini, toprağı incecikten 
tozutuyor. Başı havada Kirkor Şinikyan’ın. 
Soluk yüzüne renk gelmiş. Yanakları 
pembe, burun kanalları titriyor. Gözlerinde 
pırıltılar... Bu pırıltıya takıldı İsmail’in göz- 
İeri. Yukarı mahallenin geri zekalı 
Kirkor’u... Hey gidiL. Dünyanın işine baki. 
Öteki ermeni çocukları ardı sıra koşar, 
kızdırırlardı onu. Bedeni küçük, kafgası 
kocaman bir aptal oğlan... “ Koca kafa içi 
boş, tut kulağından çifte koş!” Kirkor

kaçacak dedik arar, çocuklar kovalar... 
Hey gidi dünya... İçine tükürdüğüm!.. 
Göğsünü şişirdi Kirkor... Döndü baktı 
İsmail’e... Gözlerinde aynı pırıltı, sağ elinde 
kırbaç, dudakları gerilmişi, yayılmış, kirpik- 
siz mavi gözleri süzgün... Sonra yürüdü 
gitti, çenesi havada...

Köylüler korka korka dağıtıyorlar halka
yı. Jandarmalar birer ikişer çekip gidiyor
lar... İsmail’in elleri cebinde, yumruklarını 
sıkmış... Yanı başında kadınlar var, çocuk
lar var; koşuyorlar, çığrışıyorlar... Direğe 
bağlı adamın başına toplandılar... Bir kadın 
çınlatıyor ortalığı, hiç durmadan ağlıyor, 
bağırıyor. Ötede çocuklar var gülüşüp 
duran, kıkırdaşan birbirinin kıçı ortaya 
çıkınca. Yaz kış hiç durmadan eser 
Höketçe’nin rüzgarı; çocukların sümüğü 
hiç kesilmez dudakları üstünde. Adam 
toprağın üstünde yüzükoyun yatıyor şimdi,, 
sırtı yarık, çizgi çizgi, çizgiler birbiri içine 
geçmiş yayılmış ve de et toprağın rengine 
dönmüş. Şalvarın paçalarından pislikler 
akıyor. Kadın ağlıyor, çocuklar gülüşüyor
lar... Rüzgar deli, deli esiyor eğlenir gibi... 
İsmail yürüdü, kulaklarında bir uğultu var. 
alnının damarları atıyor, yumruklarını sık
mış yürüyor. “Daha ne kadar susacağız?” 
Şu anda Kirkor dikilse önüne, atını çevirse 
hiç düşünmez İsmail vurur, gebertir... Gel 
gör kir bir Kirkor’un gebermesi hiçbir şeyi 
değiştirmez, belki de kötüleşir durumu... “ 
Çetelere katılacağım! Ne olursa olsun... 
Dönmem bir daha... Kan’a varaydım bir!..” |

DEVAMI YARIN
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Ağrısız yaşama hakkınızı arayın
Her 100 kişiden 
60’ının ağrılarla başı 
dertte. 3 ila 6 ay 
içinde tedavi 
edilmeyen ağrılar 
hafızaya yerleşiyor. 
Kronikleşiyor. 
Kısa adı EFIC olan 
‘Avrupa Ağrı 
Teşkilatları 
Konfederasyonu’ 
kronik ağrıların 
hastalık kabul 
edilmesi amacıyla, 
dört yıldır kampanya 
yürütüyor. Şimdi de 
‘Ağrın Varsa Sesini 
Duyur’ kampanyası 
yapıyor.
I Ağrı ciddiye alınıy
or mu?
Hayır. Ağrı konusun
da hükümetlerin ve 
toplumların bil
inçlendirilmesi 
gerekiyor. Çünkü 
toplumların 
neredeyse yüzde 
60’a yakını ağrı çek
erken başka 
hastalıklar çok daha 
fazla ciddiye alınıy- 

ı or. Ağrı=ağrı kesici 
gibi görülüyor.
Yanlış olan budur. 
Aslında insanı işin
den gücünden 
alıkoyan nedenlerin 
başında ağrı geliyor. 
Ağrı hastanın 
hekime gitme 
nedeni. O zaman

ağrıyı doğru tedavi 
etmek gerekiyor. 
Ağrı bilimi son 
derece hızlı gelişiy
or. Gerek ağrı kesi
ciler gerekse başka 
yöntemlerle ağrıya 
karşı yapabilecekler
imiz çok.
I Ağrı tek başına bir 
hastalık olarak 
kabul ediliyor mu? 
Kronik ağrı bir 
hastalık. ‘Ağrıyla 
yaşamaya alışın’ ya 
da ‘geçer’ denmesi 
yanlış. Hastalara 
gelişigüzel ağrı kesi
ciler yazılıyor, 
oradan oraya sürük
leniyorlar. Ağrı 
çekenlerin, ‘ağrısız 
yaşama’ hakkını ara
ması lazım.
Ağrı kader değil. 
‘Ağrım var’ diyen 
hasta ‘şımarmıyor’. 
Bu yolda hem 
hekimlere hem de 
ilaç endüstrisine 
büyük sorumluluk 
düşüyor. Konunun 

uzmanı biz algo- 
loglar her ağrı 
şikayetini öncelikle 
gerçek kabul eder. 
Sonra gerçekliğini 
inceleriz. Diğer 
hekimlerden izoley
dik. Şimdi toplan
tılarımıza binlerce 
hekim geliyor, 
hastalarını yön
lendiriyor.
I Hangi ağrılar kro
nik kabul edilir? 
Baş, bel, boyun ve 
damarlarda görülen 
bütün ağrılar, şeker 
hastalarında görülen 
nöropati, kanser ve 
çok şiddetli yüz 
ağrıları bu grupta 
yer alır. Genelde 
ağrı hastalık belirtisi 
gibi algılanıyor. 
Oysa ağrı bir 
belirti değil, 
hastalık.
Böbrek taşı gibi 
akut, yani yeni 
başlayan ağrılar 
belirti olabilir.
Hekime görünme

alarmı verir. Hiçbir 
alarm, aylarca 
sürmez.
I Yeni başlayan 
ağrılar ne kadar sür
erse, kronikleşir? 
3-6 ay süren ağrılar 
hafızaya yerleşir. 
Kolay kolay da çık
maz. Düzenli ilaç 
vererek ve başka 
yöntemlerle ağrıyı 
hafızadan silmek 
mümkün. Kolu 
bacağı kesilenlerde 
hayalet ağrısı olur, 
hasta kesik böl
genin bütün ağrısını 
hisseder. Bu, 
dindirilmesi en zor 
ağrıdır. 
Parmağınızda iğne 
batmasından kay
naklanan ağrıyla, 
yanmaya bağlı olanı 
ayırt edebilirsiniz. 
Bunlar hep ağrının 
beyinde kodlan- 
masıyla oluyor.
I Ağrılı hasta kime 
gider? Türkiye’de 
sağlık sistemi bu 
ayrımı yapmamış. 
Pratisyen hekimler
den başlayarak, tüm 
braşlardaki hekim
lere ağrılı hastayı 
doğru değer
lendirme eğitimi ver
ilmeli. İlk adımda tıp 
fakültelerine ağrı 
dersi konmalı.

Aliminyum folyo ile 
pişirilen yemekler zararlı

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMU) 
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Sadettin Turhan, alüminyum kaplarda 
pişirilen yemeklerin sağlık yönünden 
sakıncalı olduğunu söyledi. 
Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMU) 
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Sadettin Turhan, alüminyum kaplarda 
pişirilen yemeklerin sağlık yönünden 
sakıncalı olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. 
Turhan, alüminyum kaplarla ve folyo ile 
pişirilen kırmızı ve beyaz etlere, yüksek ısı 
ve bekleme süresine bağlı olarak yüksek 
miktarda alüminyum geçtiğini iddia etti. 
Etlerin içerdiği yağ miktarının 
da alüminyum artışını etkilediğini belirten 
Turhan, yağlı etlerde geçişin daha fazla 
olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Turhan, 
alüminyumun bilinen zararlarını yeniden 
anımsatarak, 'Alüminyumun toksik etk
isinin zararlı olduğu yıllardan beri bilin
mektedir, bu nedenle yiyeceklerin 
alüminyum kaplarda ve alüminyum folyo 
kullanılarak pişirilmesini tavsiye etmiy
oruz" dedi. Fazla miktarda alınan 
alüminyumun başta çeşitli kemik hastalık
ları olmak üzere, alzheimer gibi nörolojik 
hastalıklara yol açtığını söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadaf) 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

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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 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

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. i513 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
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 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
AKCAN PETROL 613 10 79
yer: 'jrtlar
PET İ\JL
TUNCAY OTO GAZ

513 30 33

NÖBETÇİ ECZANE
11 Haziran 2005 CUMARTESİ 

BAYER ECZANESİ
12 HAZİRAN 2005 PAZAR 

ÇAĞLAR ECZANESİ

GEMLİK

MBM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 2154 

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

(Dini bayram GUnleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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_ , DOĞALSA?
Buderus mi

KAZA» 
(flSİSftîT) KALORİFER TESİSAT! 

- - - - - KUMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALAHOMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞRLGRZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

TOPLU
TÜKETİM

Saruhanlar Toplu Tüketim 
Gemlik Şubesi açıldı

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR
Marketler 

■=> Bakkallar 
■=> Büfeler

K.Yemişçîler 
>=> Kantinler

Restaurantlar 
«=> Kafeteryalar 
•=> Oteller 

Pastaneler
■=> Kahvehaneler 
■=> Pazarcı Esnafı

Açılış Gayemiz
Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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



12 Sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdamına imkan tanıyan yasa kal|clirildi j

»Doktorlara mecburi hizmet geliyor
Özendirilerek gönüllü çalıştırma esasına dayanan yasanın 2 yıllık uygulamasında, doktor istihdamında istenen sonuç elde edilemeyin 
ce, doktorlar için ‘Devlet hizmeti yükümlülüğü’ getiriliyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yetkilileri uygulamaya karşı çıktı. 5’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
13 Haziran 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Internet uzantılarından 
kurtuluyor

Herkesin günlük yaşamının bir 
parçası haline geleni internet, 
artık "com", "net" ve "org” gibi 
uzantılardan kurtuluyor.

Haberi sayfa 5’de

BKB Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Gemlik’te de imza kamp ınyası başlatıldı

Cumartesi günü sabahı başlayan ve kısa 
süren sahanak yağış Gemlik’te hayatı felç 
etti. Her yağmurda zor anlar yaşanan 
Orhangazi Caddesi ve Gazhane Caddesinde, 
alt katları yine su bastı. Yağmur sularına yet
meyen loğarlar saatlerce suyu boşaltamadı.

Haberi Sayfa 2’de

‘Dokunulmazlıklar Mırılsın'
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dokunulmazlık..
Cumhuriyet Halk Partisi’nin süper milletvekili 

Kemal Demirel, TBMM verdiği soru önergeleri 
kadar, Bursa’ya demiryolu getirilmesi için verdiği 
mücadele ile de bilinir.

Demirel, TBMM’de soru önergelerini bombardı- 
manlamaya devam ederken, cumartesi günü de 
CHP Genel Merkezi’nin başlattığı 
“Dokunulmazlıklar kaldırılsın” imza kampanyası 
için Gemlik’teydi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 2003 genel seçimlerine 
girerken, CHP’nin milletvekili dokunulmazlıklarını 
kaldırılması sözünü verdi.

Milletvekili dokunulmazlıkları, Susuluk kazasın
dan sonra kamuoyunda çok konuşulmuştu.

Ak Parti kurulduktan kısa bir süre sonra girdiği 
genel seçimlerde salt çoğunluğu elde etti, iktidar 
geldi.

Seçimlere girilirken, Recep Tayyip Erdoğan ile 
Deniz Baykal, milletvekili dokunulmazlıklarının 
kaldırılası için birlikte çalışacakları sözünü verdiler.

Bu söze karşın, Ak Parti iktidar olunca, sözünden 
döndü.

CHP bu işe asılıyor.
Milletvekillerinin dokunulmazlığını anlamak çok 

zor.
Halkın içinden, halk tarafından seçilen bu zatlar, 

neden halktan kendilerini ayncalıklı görüyorlar..
Milletvekili dokunulmazlığı ne demek?
Yasalar, tüm Türk vatandaşları için geçerlidir.
Bir kısmına ayrıcalık, anayasanın eşitlik ilkesine 

de ters düşer.
Millltvekiyken veya daha önce suç işleyenler, 

dokunulmazlık ayrıcalığı nedeniyle ceza verilemiy
or.

CHP’nin bu kampanyası tutar.
Buna Ak parliler bile imiza atar.

Milletvekillerinin dokunul
mazlığının kaldırılması 
için CHP Genel Merkezi’nin 
başlattığı imza 
kampanyasına CHP 
Bursa Milletvekili Kemal 
Demirel’den destek geldi. 
Demirel, seçim öncesi 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Deniz Baykal’ın dokunul
mazlıkların kaldırılması 
için halka verdikleri sözleri 
unuttuklarını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından düzenlenen şiir yanşmasıhda CBAL öğrencisi Naz Türe, birinci oldu

Deniz tutkusu Naz’a
birincilik getirdi
Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi Naz 
Türe, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı 
tarafından düzenlenen ‘Deniz Tutkusu’ 
konulu şiir yarışmasında birincilik 
kazandı. ‘Martı Kanatlarında Sözler” adlı 
şiiriyle yarışmaya katılan Naz Türe, 
Bursa’da yapılan seçmelerde de yine ilk 
sırayı almayı başardı.

Naz Türe’nin ‘Martı Kanatlarında 
Sözler’ adlı şiiri 4. sayfamızda....

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Ortalık güllük gülüstanhk
Bağımsız Yazar Abuzittin Semaver yazmış. 

Yağdanlık - Çaydanlık Gazetesi’nde..
Saptaması çok akılcı ve akıcı aynı zamanda da 

düşündürücü .. Düşünecek beyin kaldıysa..
Necip Türk Milleti’nin yılmaz neferleri, "mem

leket meselelerini “ bırakıp televiz yon dizilerinin 
başından kalkamaz olmuşlar. Akşamları ellerinde 
kumanda o dizi bu dizi mailen dolanıp duruyorlar- 
mış, gündüzleri de dizinin ne olacağını tartışıyor- 
larmış.

Memleketin kırmızı çizgileri siliniyormuş,kaleleri 
zaptediliyormuş, ulusal değerler bozuk para gibi 
harcanıyormuş kimse nin umurunda değil.

Varsa dizi, yoksa dizi..
Abuzittin yalın ve tartışmasız olan bu gerçekleri 

hicvederek kaleme almış..
Hep birlikte okuyalım:
“Şu televizyonculardan Allah bin kere razı olsun 

hemşerim. Sayelerinde karı-koca kavgası 
kalmadığı gibi, gelin-kaynana çatışmaları da sona 
erdi. Semra Hanım gibi bir kaynana adayını gören 
birçok gelin ve gelin adayı yatıp-kalkıp Sahip 
oldukları kaynanalarına hayır duaları eder oldular.

Akşam oldu mu evde herkes sus pus vaziyette, 
o dizi bu dizi izler olduk ağam. Aile fertleri konuş
mayı unuttuk. Üzümün çöpü var, armudun sapı var 
türünden incir kabuğunu doldurmayan nedenlerle 
çıkan aile içi kavgalar bıçak gibi kesildi. Şimdilerde 
doğrudan sonuca gidiliyor. Çek silahı sık kafasına 
yada boğazını kesiver olsun bitsin. Diziler 
sayesinde geleneksel misafirlikler de çağ atladı 
ağam. “Nasılsınız, iyi misiniz?” demeye kalmadan 
ev sahibinin takip ettiği dizi ile baş başa 
kahnıveriyor. Reklam aralarında ikram edilen çay 
ve kahvelerden sonra biten dizinin ardından sıra 
veda etmeye geliyor. “Çok memnun olduk yine 
bekleriz.”, ziyaretçilerde nezaketi elden bırakmıyor 
tabii, “İnşallah, bize de bekleriz”. Niye bekliyorsa!..

“Ne olacak bu memleketin hali yada halimiz 
nicedir?” diye soran kalmadı ağam. Bu demektir 
ki, ortalık yerlerde yaygara yapanlar spekülasyon 
yaratmaktan başka bir şey yapmıyorlar.

İktidar partisinin “Her şey güllük gülistanlık, 
ülkede istikrar sağlandı” türündeki mesajlarının 
doğru olmadığını söyleyebilir miyiz hemşerim? 
Eğer aksi olsaydı insanlar evlerinde sorunlarını 
konuşur, tartışır olurdu. Hatta daha da ötesi yer 
gök memnuniyetsizliğini haykıran insanlarla dolup 
taşmaz mıydı?

Böylesine süt dökmüş kedi misali bir toplum 
olmamızda, görsel basınımızın katkılarını inkâr 
etmek haksızlık olur düşüncesindeyim ağam. 
Sezar’ın hakkını, Sezar’a vermek gerekir. Fakat 
doğal olarak mevcut durumdan rahatsız olanlar da 
olacaktır. Bunlar güzide medyamıza her fırsatta 
veryansın edeceklerdir, nitekim ediyorlar da. Bazı 
dizilerin Türk adet ve geleneklerine uygun 
olmadığı yönünde eleştiride bulunanlar, aslında 
yüzünü batıya çevirmiş Türkiye’ye bilerek yada 
bilmeyerek kötülük ediyorlar. ‘Gelinim olur musun’, 
‘Biri bizi gözetliyor’ gibi programlar sayesinde 
batılı olma standartlarına kavuşacağımız kimsenin 
aklına gelmiyor. Nedir bu standartlar diyenleriniz 
varsa hemen arz edeyim hemşerim. Zenginlik, şan, 
şöhret. Evet; bir çuval altın, ev, araba sahibi 
olmanın yolu, bir müzik albümü yapmak, artist 
olmak için en kestirme yol bu tür programlara 
katılmak. Bunların sayısı ne kadar artarsa o kadar 
çok yeni yeteneği toplum kazanmış olacak. 
Okullarda yıllarca dirsek çürütüp, zaman kaybına 
hiç gerek yok. ‘Emek ne olacak?’ diye soranlar 
olduğunu duyar gibiyim. Hemşerim batılı olmak 
istiyorsan bu kelimeyi unut. Onun yerini ‘köşe 
dönme’ aldı, aklını kullan çağa ayak uydur. Bana, 
emeği ile köşe dönen bir Allah’ın kulunu 
gösterenin 40 yıl kölesi olurum ağam. Sözün özü 
şudur ki hemşerim, ortalık gerçekten toz pembe. 
Bu görüntü her kuşağa nasip olmaz. O yüzden 
derim ki, geçin televizyonlarınızın karşısına bugün
lerin keyfini yaşamaya devam edin.

Yarın mı? Boş verin, Allah kerimdir.”

Yağmur yağdı böyle oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumartesi günü 
sabah saatlerinde 
başlayan sağanak 
yağmur ilçe 
sokaklarında 
daha önce her 
yağmur yağdığın
da yaşadığımız 
görüntülere 
sahne oldu. 
Cadde ve sokak
larda bulunan 
yağmur giderleri 
aşırı yağan 
yağmur sularını 
taşıyamayınca 
esnafı yine 
korku saldı.
Yağmurun başla
masıyla işyerler
ine gelen 
esnaflar, dükkan
larını su basma
ması için önlem 
almaya başladılar. 
Özellikle 
Orhangazi 
Caddesi ile 
Gazhane 
Caddesi’nde 
aynı görüntüler

yine yaşanır 
ken çukur 
kalan yerler 
bir anda su 
altında kaldı. 
Araçların 
lastiklerini 
kapatacak 
duruma gelen 
sokaklarda 
bazı esnaflar 
işyerlerine 
girmekte 
güçlük çekti. 
Cadde ve 
sokaklarda 
biriken 
pislik ve çöp
lerin yetersiz 
kalan yağmur 
giderlerine 
dolmalarının 
da etkisiyle 
en küçük 
yağışta bile 
sokaklar su 
içinde kalıyor. 
Yıllardır 
önlem 
alınmasını 
bekleyen 
esnaf ise,

ELEMAN ARANIYOR
Deneyimli 

aşçı ve garson 
aranmaktadır.

ARHAN PETROL 
Müracaatların şahsen 

yapılması gerekmektedir. 
Adres:Yalova Gemlik Yolu 3. Km.

her yağmur dükkanına
yağışında önlem koşmaya 
almak için devam ediyor.

KİRALIK DEVRE MÜLK
I

I İ

Kalkan Clup Patara 
Tatil Köyü’nde

19 Haziran-4 Temmuz arası
KİRALIK DEVRE MÜLK

Diş Hekimi Özcan Vural « 
EvTel:513 18 99 -GSM:0.536 8172105
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Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için 
Gemlik’te de imza kampanyası başlatıldı

SP Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Esengül, iktidara yüklendi

‘Dokunulmazlıklar kaldırılsın’
Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için 
CHP Genel Merkezi’nin başlattığı imza kampanyasına 
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’den destek 
geldi. Demirel, seçim öncesi Recep Tayyip Erdoğan ile 
Deniz Baykal’ın dokunulmazlıkların kaldırılması için 
halka verdikleri sözleri unuttuklarını söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
merkezinin 
"Milletvekillerinin 
dokunulmazlığının 
kaldırılması" için 
başlattığı imza 
kampanyasına 
yoğun ilgi oldu. 
Ahmet Dural 
Meydanı Yapı 
Kredi Bankası 
önüne konulan 
stantta imza 
toplayan 
Gemlik CHP 
İlçe Yönetimine 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirci'den 
destek geldi. 
CHP İlçe yöneti

minin yanı sıra 
Bursa Nilüfer 
Belediye Meclis 
üyeleri Figen 
Hiçyılmaz, 
İbrahim Yılmaz ve 
Hüseyin Özbayır’ın 
da katıldığı imza 
kampanyasına 
vatandaşlar 
destek verdiler. 
Seçim öncesi 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile 
Deniz Baykal’ın 
Milletvekillerinin 
dokunulmazlık
larının kaldırılması 
için halka söz 
verdiklerini 
hatırlatan 
Kemal Demirel, 
''Maalesef Sayın 
Erdoğan bu

sözünü unuttu. 
Ancak biz 
CHP olarak . 
unutmadık. Kendi 
dokunulmazlık
larının kaldırıl
masını istemiyor
larsa, bizimkileri 
kaldırsınlar" dedi., 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, imza 
kampanyasına 
katılarak listeye 
imza attı. 
Tüm ülkede 
toplanacak olan 
imzaların Genel 
Merkeze ulaş
masından sonra 
Ankara'da 
yapılacak miting 
ile teşhir edileceği 
öğrenildi.

‘Köylü ve esnaf 
zor durumda’

Türkiye’nin geleceğini ipotek altına alındığını anlatmak 
için Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından başlatılan 
toplantılar Gemlik’te de yapıldı. Toplantıya katılan 
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Esengül, 
iktidara çatarak, ‘Özel sektör belini düzeltemedi. 
Ekonominin nereye gittiğini öğrenmek istiyorlarsa, 
esnafa sorsunlar. Köylü ve esnaf zor durumda’ dedi.
Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Halk ile 
kucaklaşmak 
ve iktidarın 
Türkiye'nin 
geleceğini 
ipotek altına 
aldığını 
anlatmak 
üzere, Saadet 
Partisi Genel 
Merkezi’nin 
başlattığı 
toplantılar 
sürüyor. 
Saadet 
Partisi Genel 
Başkanı 
Recai 
Kutan'ın 
bu amaçla 
Bursa'da 
çeşitli sivil 
toplum 
örgütleriyle 
yaptığı 
görüşmeler 
sürerken 
Gemlik'te de 
aynı yönde 
partililere ve 
vatandaşlara 
yönelik 
açıklamalı . 
toplantılar 
yapıldı. ‘ 
Parti 
lokalinde 
yapılan 
toplantıda, 
Saadet 
Partisi Genel 
Başkan 
Yardımcısı 
Lütfü 
Esengül, 
yapılan

SP Genel
Başkan

Yardımcısı
Lütfü

Esengül

çalışmalar 
hakkında 
bilgi vererek, 
iktidara 
yüklendi.
"Bıkmadan, 
usanmadan 
70 milyon 
insanın 
yüzünü 
güldürmek 
için çaba 
gösteriyoruz. 
CHP'nin ne 
hallere 
geldiğini 
görüyoruz. 
Muhalefeti 
bile 
yapamıyorlar. 
Kendi kendi
ni dışlayan . 
bir partinin 
ülkeye fay
dası olamaz. 
AKP'nin ise 
elinde plan, 
program yok. 
Ülkeyi IMF'ye 
teslim ettiler. 
400 YTL 
asgari 
ücretle insan 
nasıl yaşar. 
Enflasyon f

düştü 
ama işsizlik 
çoğaldı.
Buna karşılık 
hükümet 
hiçbir tedbir 
almadı." 
şeklinde 
konuştu.' 
AKP 
hükümetinin 
"Devlet 
kapısı iş 
kapısı 
değildir" 
sözlerine de 
tepki 
gösteren 
Esengül, 
"Özel sektör 
belini 
düzeltemedi. 
Ekonotninin 
nereye 
gittiğini 
öğrenmek 
istiyorlarsa ; 
esnafa , 
sorsunlar. 
Köylü, ve 
esnaf perişan 
durumda. 
Zulme dayalı 
uygulamaları' 
Saadet

Partisi olarak 
halkımıza 
duyurmak 
istiyoruz, r •.< 
Yaptığımız 
çalışmalar 
sonucunda 
iktidara 
en yakın 
parti duru
mundayız, 
halkımızda ' 
bizi istiyor." $ 
dedi.
AB ile 
ilişkiler ' . 
hakkında da 
görüşlerini .. 
belirten ;? 
Lütfü \ ;
Esengül, 
"AB'ye 
giremeyiz, 
çünkü . 
alacağız 
demiyorlar. 
Veto edilen

. AB Anaya 
sası ile zaten 
çatırdamaya 
başladı. 
dedi.
ABD, Türkiye 
ilişkileri 
içinde görüş 
belirten 
Esengül, > 
ABD’hin .
Türkiye, ile 
ittifak yap
madığına 
değinerek, 
PKK'nın 
başıboş 
bırakılmasını 
örnek 
gösterdi.
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Başbakânhk Denizcilik Müsteşarlığı tarafından düzenjenen şiir yarışmasında CBAL Öğrencisi Naz Türe, birinci oldu

Deniz tutkusu Naz’a
birincilik getirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
10/D sınıfı öğrencisi 
Naz Türe, katıldığı 
şiir yarışmasında 
birincilik kazandı. 
Başbakanlık 
Denizcilik Müsteşar 
lığı tarafından 
düzenlenen "Deniz 
Tutkusu" konulu 
Şiir Yarışmasına 
katılan Naz Türe, 
yazdığı "Martı 
Kanatlarında 
Sözler" isimli 
şiiriyle jüri tarafın
dan birinciliğe 
layık görüldü.

yapılan seçmelerde 
yine ilk sırayı alan 
Naz Türe'nin şiiri, 
yapılan değer
lendirme sonucun-

İlçe genelinde 
yapılan Deniz 
Tutkusu konulu şiir 
yarışmasında birin
ci olan ve Bursa'da

da birinciliğe 
layık görüldü. 
Aldığı başarılı 
sonuçtan mutlu 
olduğunu dile 
getiren Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Naz Türe, 
önümüzdeki 
yıllarda da şiir 
yarışmalarına 
katılacağını ve 
iddialı olduğunu 
söyledi.
Naz Türe’ye 
birincilik 
kazandıran ‘Martı 
Kanatlarımın 
Altında’ adlı şiiri 
yan satırlarımızda 
okuyabilirsiniz.

Ustam Teknik açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mühendislik ve 
Doğalgaz 
konularında 
hizmet 
verecek olan 
Ustam Teknik » 
Mühendislik, 
Doğalgaz, 
Isıtma ve 
Dönüşüm 
hizmete açıldı. 
Balıkpazarı 
2 Nolu Cadde 
Rıfat Minare 
Pasajı altında 
okunan dualarla 
açılan işyerinde 
başlanan 
Doğalgaz 
hizmetlerinin 
tümü verilecek. 
Ali Usta'ya ait 
işyerinde 
Mühendislik, 
Doğalgaz iç 
tesisat, 
Doğalgaz 
dönüşüm, 
Doğalgaz

MARTI KANATLARINDA SÖZLER
İçimde bir sancı...
Aklımda saçma sorular, anılar... 
Tutarsız bir yol önümde, belirsiz. 
Nasıl da ağlardın; kimi zaman bir çocuğun 
gözyaşlarında unuttuğu kızgınlıkları, kimi 
zamansa sustukça çoğalan öfkeleri gibi. 
Martılar kanatlarında acı, gözlerinde çığlık ağlardı; 
kalabalıklarda kaybolan yolcular gibi.
Ne zaman durulursan, ne zaman açılırsan 
sonsuzluğa yine biter bu sancı içimde. 
Gözlerimde özgürlük, yüreğimde aittik; 
Gidemem de sığmam da 
Bu bedene.
Ne yapsam gitmiyor bu hüzün, bu gölge! 
Silinmiyor yalnızlıklar 
Dalgaların salınıyor sahilde, 
sürüklüyor peşinde tüm susuşları 
Tınısı kulağımda haykırışların, 
ruhumuzdan kopan çığlıkların 
Ne zaman bir mavi görsem, 
ne zaman dönsem kendime
Ağzımda tuzlu bir tat, gözlerimde mercan kayaları 
Anason kokuları her yerde.
Hasreti içimde çilingir sofralarının 
Başlardın bir türküye ne levrekler 
söylerdin ne mezgitler
Bir Orhan Veli şiir tuttururdu, bir Sait Faik. 
Son kez geçtin gözlerimden o gece 
çarmıhtaydı İsa, gözlerini açtı 
Son kez seni gördü yine 
Bir yangın bir ateş tenimde;
Kızıl meltemler esti üzerinde. 
Bir buğu azizlerin gözlerinde, 
bir dua dillerinde. Gittim. 
Kaçtım eski sevdaların izlerinde. 
Uykunun uğramadığı limanlarda, 
sen ve ben, ay ışığı senfonisinde 
Sahipsiz sevdalar anılarda, bir midye kesiği ve 
sonsuzluğa akarmışçasına mavilere karışan 
Kızıl kan...
Hepsi bir şiir, hepsi bir masal bizi anlatan. 
Kollarım açık kimsesizliğe.
Uçurumlar-umutsuzluklarım kadar derip 
uçurumlar-önümde
Bir mevsim biterken, bir çiçek açarken, 
bir yağmur düşerken 
Hasretin kaldı bende
Çocuksu umutlarım, saf düşlerim, 
masum suçlarım kaldı sende.
Özgürlüğe susuz bu gözler maviye hasret 
Yalnızlıktan sözler eskittim 
Sessizlikten düşler...
Bir martı uçsa özgürlüğe yine
Bir yol bitse keşke, Bir düş doğsa yine
Sevdalar tüketsem sahillerinde, şarkılar yıpratsam 
Hüzünler tutsam, sarılsam delice 
Sana açılsam yine, seni dinlesem 
Sana dönsem yine, seni duysam 
Sana ölsem, yine sana yaşasam.
Susarken sözler, gülerken acılar 
yetiştirdim bahçelerimde o şehrin 
O yüzler, o sesler öyle yok ki; 
ne hüzün var, ne keder.
Kıyılara vurmuş çocuksu neşeler, 
nedensiz sevgiler;
Bir boşluk ki gurbette cümleler. 
Kavrayamamışken sonsuzluğu, 
hissedememişken doyasıya 
Özgürlük kokan kaçışlarım oldu. 
Ne şehirler geçtim mesafeler ötesinde 
Ne aşklar bitirdim ne şarkılar...
Bir sen kaldın gitmelerimde terk edilmez 
Bir sen kaldın düşlerimde vazgeçilmez.

ELEMAN ARANIYOR

sobaları, 
Kombi kat 
kaloriferi ile katı 
yakıt kalorifer 
yakıtı hizmetleri 
sunulacak

Gemlik’teki 
Fabrikamızda 

çalışmak üzere 
25-35 yaşları arası 

bayan aşçı aranıyor 
Tel: 514 14 53 

514 88 97
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Sağlık personelinin sözleşmeli olarakİstihdamına imkan tanıyan yasa kaldırıldı

Doktorlara mecburi tat geri geliyor
»g||||g|S

2 yıl önce 
sözleşmeli 
personel uygula
masıyla kaldırılan 
mecburi hizmet, 
bu kez sadece 
doktorlar için 
getiriliyor. 
Türkiye'de 
1981 yılından 24 
Temmuz 2003'e 
kadar uygulanan 
mecburi hizmet, 

yürürlüğe giren ve 
temininde güçlük 
çekilen yerlerde 
sağlık personelinin 
sözleşmeli olarak 
istihdamına imkan 
veren yasayla 
kaldırıldı.
Özendirilerek 
gönüllü çalıştırma 
esasına dayanan 
yasanın 2 yıllık 
uygulamasında,
özellikle doktorbu tarihte

ŞENEN Salıhe Matah tafi
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
* Sakana Misina Ağları 
' ip Ağ x

Fanya 
s Mantar, kurşun 
s İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri 
Kürek

s Çapa 
Macun

. Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

v vediğerınııl^lerilehiunetiniıılejıii

istihdamında 
istenen sonuç 
elde edilemedi. 
Getirilen teşvikler 
ve özellikle 
hekim ihtiyacının 
had safhada 
olduğu 
kalkınmada 
öncelikle 
yörelerde 
doktorlara döner 
sermaye payı ile
9-10 milyar liraya

kadar maaş 
ödenmesine 
karşılık yeterli 
talep 
sağlanamadı 
İstenilen 
seviyede sağlık 
hizmetinin 
sunulmasını 
sağlamak

amacıyla ihtiyaç 
duyulan uzman ve 
pratisyen doktor 
istihdamı için 
geçmişte uygu
lanan mecburi 
hizmet yerine, 
"özendirilmiş ve 
kolaylaştırılmış 
devlet hizmeti" 
yükümlülüğü getir
ilmesi gündeme 
geldi. Türk

Internet özantılanndaıı MüLyor
Herkesin 
günlük 
yaşamının 
bir parçası 
haline gelen 
internet, 
artık "com", 
"net" Ve 
"org" gibi 
uzantılardan 
kurtuluyor. 
Sanal alemin 
uzmanları, 
bu yeniliği/ ! 
"internetin 
daha da 
özgürleşe
ceği" 
yorumuyla 
karşılıyor. 
İnternette 
her gün 
artan alan 
adlarının

Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi 
yetkilileri, uygula
maya karşı 
çıkarak, doktorlara 
haksızlık yapıldığı 
görüşünü 
ifade etti.
TBMM Sağlık 
Komisyonu'nda 
kabul edilen 
teklifle doktorlar 
için "devlet

kısaltılması 
yönündeki 
çalışmalar
da yeni 
alan 
adı yapıları 
ortaya 
çıkarıldı. 
İnternette 
ikinci nesil 
alan adı 
olarak 
kabul 
edilen 
Üst Seviye 
Alan Adı 
(TLD- 
Top Level 
Domain) 
dağıtımı 
yakında 
başlayacak. 
Türkiye 
Bilişim

Derneği 
(TBD), 
yeni sistemin 
Türkiye 
Koordina
törlüğünü 
üstlendi.
TBD Başkanı 
Turhan 
Menteş,

hizmeti" 
yükümlülüğü 
getiriliyor.
Teklif, doktorlara 
daha yüksek 
ücret alabilme 
imkanı taşıyan 
sözleşmeli 
personel veya 
Devlet Memurları 
Kanunu'na tabi 
olarak çalışabilme 
hakkı getiriyor 

yeni 
alan adı 
projesinin 
internetin 
özgürlükçü 
yapısını 
korumak 
için oluştu
rulduğunu 
bildirdi.

Beta IfMfîü 
Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM: (0.532) 297 23 18

KAYIP
Bursa Trafik Şube 

Müdürlüğü’nden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Yavuz ALEMDAR

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür 
Neslihan AYDIN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

OKUYUN - 
OKUTUN 
ABONE 
OLUN
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ATO’dan Türkçe isim çağrısı Türkiye’nin ihracatta
Ankara Ticaret 
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan 
Aygün, işyerlerine 
ve ürünlere yabancı 
isim koyma mer
akının, ulusu ayakta 
tutan temel 
unsurlardan biri 
olan Türkçe'yi kul
lanılmaz hale 
getirdiğini 
belirterek, "Bu dil ve 
kültür kirlenmesine 
dur demek için, dil
imizi, işyerlerimizi, 
ürünlerimizi yabancı 
isimlerden arındır- 
malıyız" dedi. 
Konuya ilişkin yap
tığı yazılı açıklama
da yasalara göre şir
ketlerin ticaret 
unvanlarının Türkçe 
olarak belirlendiğini, 
ancak bu maddeye 
bir istisna olarak şir
ketin faaliyet 
konusuna giren mal 
ve hizmetin yabancı 
dilde olması ya da 
şirket ortakları 
arasında bir 
yabancının olması 
halinde şirket 
isminde yabancı 
kelime bulundurul
masına izin 
verildiğini anlatan

Aygün, "Caddeye 
çıktığımızda görü 
yoruz ki, istisna bir 
genel kural haline 
gelmiş. Etrafta 
Türkçe konuşan 
olmasa kendimizi 
yabancı bir ülkede 
hissetmememiz 
mümkün değil" açık
lamasında bulundu. 
Şirketlerin Türkçe 
isimle kurulmasına 
karşılık bu şir
ketlerce açılan 
mağaza ve büroların 
yabancı isimle 
adlandırılmasının 
talihsiz bir alışkanlık 
olduğunu dile 
getiren Aygün, 
"Çocuklarımıza isim 
koyarken, nasıl kılı 
kırk yarıyorsak, 
anlamlarını araştırıy
or, Türkçe olmasına 
özen gösteriyorsak, 
aynı özeni işyerler- 
imize isim koyarken 
de göstermeliyiz. 
Nasıl çocuğumuza 
Hans, Jack, Tom 
adını koymuyorsak, 
işyerlerimize de 
ürettiğimiz ürünlere 
de yabancı isimler 
koymamalıyız" dedi. 
Aygün, 
şunları söyledi:

"Kaliteli mal izlenimi 
vermek için ürünlere 
İtalyan, Fransız 
etiketi 
koymakla kendi 
sanayimizin 
kuyusunu kazıyoruz. 
Mehmet'in hakkını 
Coni'ye veriyoruz. 
Tekstil ürünlerimiz 
Avrupa'da bir 
numarayken, 
ceketin içine, göm
leğin yakasına 
yabancı yafta 
yapıştırmakla, o 
ülkelere, o ülkelerin 
dillerine, sanayisine 
paye verirken, kendi 
dilimizi küçümsüy- 
oruz. Kendimize mi 
güvenmiyoruz, 
ülkemize mi, dilim
ize mi? Türkiye artık 
her alanda her 
teknoloji ile rekabet 
edebilecek güçte. 
Türk markalarını 
giysilerimizde, 
tabelalarımızda 
neden gururla taşı
mayalım? Bu 
alışkanlığı artık 
sorgulamamızın 
zamanı gelmedi mi? 
Türkiye global 
ekonomide yerini, 
yabancı ülkelerin dili 
markaları ile değil, 

kendi kimliği, ana 
dili, güçlü yerli 
markalarıyla alması 
gerekir. Türkiye tak
lit markalarla değil, 
kalitesiyle dünya 
markaları yaratarak 
ayakta durabilir" 
Türkçe işyeri ve 
ürün isimlerine 
harfler, takılar ekle 
yerek yabancı izleni
mi vermenin de 
yaygın bir uygulama 
olduğuna dikkat 
çeken Aygün, 
"Simiti simmit, 
balonu baloon, 
salonu saloon, 
pazarı baazar 
şeklinde yazarak 
Türkçe'yi eğip 
büküyoruz. Bu 
eğip bükmekle ne 
biz İngiliz, ne 
ürünümüz İngiliz 
malı oluyor. Balık 
yerine fish, ev yer
ine house, demekle 
kimliğimiz değiş 
miyor ama, olan 
Türkçeye oluyor. 
Gelin bu toplumsal 
talebi bir kampa
nyaya dönüştürelim. 
İşyerlerimizi, 
markalarımızı 
yabancı isimlerden 
arındıralım" dedi

hedefi büyük
Devlet 
Bakamı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdü Hatif 
Şener, geli
nen nokta 
itibariyle 
Türkiye'de 
istihdamın, 
üretimin, ihracatın 
arttığını bildirerek, 
"2002 yılında 36 
milyar dolar ihra
cat, yapan Türkiye, 
2004 sonu 
itibariyle 63 milyar 
dolar ihracat yap
maya başlamıştır. 
2008 yılında ise 
Türkiye 106 milyar 
dolar ihracat 
yapan bir ülke ola
caktır" dedi.
Bakan Şener, yap
tığı açıklamada, 
ülke genelinde 
izlenen poli
tikaların yereli de 
etkilediğini belirtti. 
Kendilerinin ilk 
günden itibaren 
ekonomik istikrara 
önem verdiklerini 
bildiren Şener, 
"İstikrar ortamı 
nedeniyledir ki, 
içte bir değer olma

özelliğini yitiren 
Türk Lirası'ndan 6 
sıfır atılmış, Türk 
parası değerli 
paralar arasına 
girmiştir" dedi. 
Şener, yabancı 
merkez bankaları 
ve finans kuru
luşlarının Yeni 
Türk Lirası'na bağlı 
olarak tahvil ihraç 
etmeye başladığını 
da söyledi.
"75 MİLYAR $ 
İHRACATI 
YAKALAYACAĞIZ" 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
2005 yılı ihracat 
program hedefinin 
71 milyar dolar 
olduğunu anımsa
tarak, "Bu yıl inşal
lah hep beraber 75 
milyar dolarlık 
ihracatı yakalaya
cağız" dedi

ADA PANSİYONKALİTEDE ONCU
FİYATTA OLÇU

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 „ ....................... i.»

Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereagzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel : (0.224) 363 98 72 J
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Vergi beyanlarındaki gerçek OKS maratonu sona erdi
İşadamları ile dok
tor, avukat, kuyum
cu gibi meslek 
gruplarının 2005 yılı 
gelir vergisi beyan
ları, ülkede çok 
kazananlar olarak 
bilinen bu grubun 
da adeta "Yeşil 
Kartlık" olduğunu 
ortaya koydu. 
Beyannameli gelir 
vergisi mükellefleri, 
2004 yılı gelirleri 
için bu yıl Mart ayın
da 1 milyon 241 bin 
653 adet beyan
name verdi.
Beyannamelerde 
devlete bildirilen 
toplam gelir miktarı 
da 8 milyar 369 
milyon 579 bin 741 
YTL, bir başka 
ifadeyle 8 katrilyon 
369 trilyon 579 mil
yar 741 milyon lira 
olarak belirlendi. 
Devlete verdikleri 
gelir vergisi beyan
larına göre, 1 mil 
yon 241 bin mükelle 
fin yıllık ortalama 
geliri 6 bin 740, 
aylık ortalama

kazancı da 561.7 
YTL düzeyinde 
bulunuyor. Bu 
tabloya göre, diş 
protez ve laboratu- 
varları ayda 147 
YTL, kürk imalatçı 
lan ve ticaretini 
yapanlar 221 YTL, 
mobilyacılar 260 
YTL, ayakkabı 
imalatçıları 264 YTL, 
bakkal ve süpermar
ketler 272 YTL, 
seyahat ve turizm 
acentaları 286 YTL, 
deri imalatçıları 373 
YTL, kuyumcular da 
414 YTL kazanıyor. 
Aylık gelir, bir gece
lik konaklama için 
vatandaşa 150-200 
YTL fatura çıkaran 

otel sahiplerinde 
478 YTL, muayene 
ücretleri 100 ile 
150 YTL arasında 
değişen 
doktorlarda 931 
YTL, mensucat 
sanayicilerinde 281 
YTL, elektrikli ev 
aleti imal eden 
sanayicilerde de 
542 YTL civarında 
seyrediyor. 
Beyan edilen aylık 
gelirlere göre, 
işadamları ve 
serbest meslek 
erbabı, devlette 
odacı olarak 
görev yapan ilkokul 
mezunları kadar 
bile para 
kazanamıyor.

Ortaöğretim 
Kurumlan Seçme 
Sınavı (OKS) sona 
erdi. Fen, Anadolu, 
Sosyal Bilimler, 
Sağlık Meslek 
Liseleri ve Yabancı 
Dil Ağırlıklı liselere 
girmek isteyen 
öğrenciler ve 
Devlet Yatılılık ve 
Bursluluk'tan yarar
lanmak isteyen 
öğrencilerle, Polis. 
Koleji'ne girmek 
isteyenlerin 
katıldığı OKS, 
sona erdi.
Okul bahçesinde 
öğrencilerin 
ailelerinin güneş 
altında endişeli 
bekleyişleri 
sürerken, aday 
öğrenciler de 
sınıflarda ter döktü. 
Bir öğrenci 
velisinin çocuğunu 
beklerken, gazete 
kağıdından yaptığı 
şapkası da dikkat 
çekti. Bir veli de 
sınav sistemini 
eleştirerek,

çocuklarının at 
yarışı gibi koşturul- 
duğunu ve gelecek
lerinin de boş 
olduğunu söyledi. 
Çocukları kadar 
kendilerinin de 
heyecanlı olduğunu 
söyleyen veliler, 
sınavın bitmesiyle 
birlikte çocuklarıyla 
kucaklaştı. 
Sınavdan çıkan 
öğrencilerin bir 
çoğu iyi geçtiğini 
belirtirken, genel 
kanı matematik ve 
geometri soru
larının zor olduğu 
yönünde oldu. 
Sınavdan çıkan bir 
kız öğrenci de, 
babasına sarılarak 
gözyaşı döktü. 
Zamanın yetmediği
ni ve matematik 

sorularını 
yetiştiremediğini 
söyleyen 
öğrencinin 
babası ise kızını, 
"Canın sağolsun" 
diyerek teselli etti 
Türkiye'de tüm il ve 
bazı ilçe merkez
leriyle yurtdışındaki 
8 merkezde, 
toplam 2 bin 14 
okulda, 40 bin 3 
salonda gerçek
leştirilen sınava, 
toplam 795 
bin 292 aday 
katıldı. Adaylara 
sınavda, Türkçe, 
Matematik, Fen 
Bilgisi ve Sosyal 
Bilimler alanların
da, her birinden 
25'er olmak üzere 
toplam 100 soru 
yöneltildi.

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 ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ - CİHAZLAR
TÜM ÜRÜNLERDE 12 

AYA VARAN TAKSİTLER

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili Mühendis ve 
Ustalan ile GEMDAŞ Şartnamesine Uygun Olarak,

Doğalgaz'a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Vilları’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: {0224)513 3437 Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 - S14 87 87
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TBMM’nde yoğun gündem
Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın Sağlığı Köşesi I
Tel: 514 29 48 I

TBMM, bu haftayı 
yoğun bir gündemle 
geçirecek. TBMM 
Genel Kurulu'nda, 14 
maddesi kabul edilen 
"Tarım Sigortaları 
Yasa Tasarısr'nın 
görüşmelerine devam 
edilecek. Bu tasarının 
yasalaşmasının 
ardından, "Bazı 
Kamu Alacaklarının 
Tahsili ve Terkini 
Hakkında Yasa 
Tasarısı" ele alınacak. 
Tasarıyla, 
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçları, yeniden 
yapılandırılıyor. SSK 
ve Bağ-Kur gecikmiş 
alacaklarına ilk uygu
lanan yüzde 10'luk 
faiz oranı, yüzde 5'e 
indiriliyor.
Bu hafta da fazla 
mesai yapacak olan 
Genel Kurul, 14 
Haziran Salı, 15 
Haziran Çarşamba ve 
16 Haziran Perşembe 
günleri saat 23.00'e 
kadar çalışacak. 
TBMM'deki ihtisas 
komisyonları ile

araştırma komisyon
ları da gündemlerini 
görüşmek üzere 
toplanacak.
Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu, 15 
Haziran Çarşamba 
günü, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Kanunu'nda 
değişiklik yapılması
na dair yasa tasarısını 
görüşecek.
AB Uyum Komisyonu, 
Hava İş Kanunu 
Tasarısı'm görüşmek 
üzere 16 Haziran 
Perşembe günü 
toplanacak.
TBMM Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu, 

16 Haziran Perşembe 
günü, Meclis'in yılın 
ilk 3 ayına ilişkin 
hesaplarını 
inceleyecek.
KİT Komisyonu, 
denetimlerini 
sürdürecek.
Komisyon; Türkiye 
Taşkömürü Kurumu 
ye Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu'nun 
hesaplarını 14 
Haziran Sah günü, 
Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş, Deniz 
İşletmeciliği ve 
Tankerciliği A.Ş ve 
GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatı'nın 
hesaplarını 15

Haziran Çarşamba, 
Özel Çevre Koruma 
(turumu, İstanbul 
Olimpiyat Oyunları 
Hazırlama ve 
Düzenleme Kurul ile 
Posta ve Telgraf 
Teşkilatı hesaplarını 
ise 16 Haziran 
Perşembe günü 
görüşecek. 
Milletvekili lojman
larında Mustafa 
Güngör'ün 
öldürülmesinin aydın
latılması ve sorumlu
ların belirlenmesi 
amacıyla oluşturulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonu, Sah, 
Çarşamba ve 
Perşembe günü 
toplanarak çalış
malarını sürdürecek. 
Çalışmalarını 
tamamlayan 
akaryakıt 
kaçakçılığıyla ilgili 
Meclis Araştırma 
Komisyonu'nun, 
raporunu tamamla
yarak TBMM 
Başkanlığı'na sun
ması bekleniyor.

Bilinci etkiyen maddelerden 
Ectacy, LSD, haşhaş

Ectasy bir enfetamin türevidir. 
Halüsiyasyon anfetami olarak bilinir. Eneıji, 
empati, neşe ve cinsel isteği arttırır. Birkaç 
saatlik etkisi vardır. Sonra orta derecede 
deprasyon başlar, kendi başına ölümcül olma
masına rağmen, aşırı ısınma ve susuz kalma 
nedeniyle ölümcül olabilir. İdrar üretimi hasta
landığı için su zehirlenmesinden de ölüm riski 
olabilir.

Sinir uçlarının birleşim yerine (sinaps) bol 
miktarda serotonin yığarak dopamin düzeyini 
yükselterek etkisini gösterir.

LSD, doğal ve sentetik bileşimlerdir. 
Görsel ve işitsel sancılar yaratır. Zaman ve 
kavram ortadan kalkar, renkler yoğunlaşır, 
sıradan nesneler tuhaf şekillere bürünür.

Bütün bunlar bazen korkutucu boyutta 
çıkarsa, LSD’nin etki makenizması tam bilin
meyen, seratonin reseptörlerini etkilediği 
sanılır.

Haşhaş; Beyin, omurilik ve bağırsaklardaki 
uyuşturucu reseptörleri uyaran bileşimleridir. 
Tam olgunlaşmamış haşhaş tohumunun 
narkotik reçinesinden elde edilir. (Morfin, 
eroin, metador bu gruba dahildir) Ençok eroin 
kullanılır. Kendini iyi hissetme, neşe ve enerji 
verir. Kusma, kabızlık, terleme, kaşıntı, soluk 
almada güçlük yaratabilir.

Aşırı dozda, solunum durarak ölüm vukuu 
bulur. 200 mg öldürebilir.

Bu maddeleri kullananlara da beklenildiği 
gibi ölümle burun burunadırlar.

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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3etrol faturamız kabarıyor Barbarosca
Uluslararası piyasa
da yüksek seyreden 
hampetrol fiyatları, 
Türkiye'nin petrol 
faturasını da artırdı. 
DİE verilerine göre, 
Türkiye'nin, Nisan 
ayında ithal ettiği 
petrol maliyeti bir 
önceki aya göre 
yüzde 9.2, geçen 
yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 79.6 
oranında artış gös
terdi. Petrol faturası 
yılın dört ayında ise 
yüzde 34.3 
oranında arttı 
Petrol ithalatı için 
2005 yılının Ocak 
ayında 488 milyon 
dolar, Şubat'ta 436 
milyon dolar, Mart 
ayında 666 milyon 
dolar para ödeyen

Ziraat Bankası, 2004 
sonu itibariyle yine 
Türkiye'nin en 
büyük bankası oldu. 
Bankanın aktif 
büyüklüğü yaklaşık 
57 katrilyon liraya 
ulaştı.
Türkiye Bankalar 
Birliği'nin 31 Aralık 
2004 tarihli veriler
ine göre, Türk 
bankacılık sek
törünün toplam akti
fleri 306 katrilyon 
451 trilyon 565 mil
yar lira olarak 
belirlendi.
Ziraat Bankası, 56

Türkiye'nin petrol 
ithalat maliyeti, 
Nisan ayında ise 728 
milyon dolara çıktı. 
Türkiye petrol ithalatı 
için, geçen yılın 
Nisan ayında 405 
milyon dolar 
ödemişti.
Türkiye'nin birikimli 
petrol ithalatının 
tutarı da, 2005 yılının 
dört ayında, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 34.3 
artarak, 2 milyar 318 
milyon dolara yük
seldi.
Verilere göre, 
Türkiye'nin petrol 
ithalatının maliyeti 
geçen yılın aynı 
döneminde 1 milyar 
726 milyon dolar 
olarak gerçek

katrilyon 994 trilyon 
364 milyar lira 
toplam aktifle yine 
en büyük banka 
olurken, Ziraat 
Bankası'm 38 katri
lyon 513 trilyon 774 
milyar lira ile 
Türkiye İş Bankası 
izledi.
Üçüncü sırada ise 
34 katrilyon 913 tri
lyon 412 milyar lira 
ile Akbank yer aldı.
Verilere göre, 2004 
sonu itibariyle Türk 
bankacılık sek
törünün toplam 
kredileri 103.2 

leşmişti. 
2002-2004 yılları 
arasında 3 yılda 
Türkiye'nin yaptığı 
petrol ithalatının 
maliyeti 14 milyar 
957 milyon doları 
buldu.
Türkiye, petrol 
ithalatının maliyeti 
2002 yılında 4 milyar 
88 milyon dolar, 
2003 yılında 4 milyar 
777 milyon dolar, 
ve 2004 yılında da 6 
milyar 92 milyon 
doları bulmuştu. 
Buna göre, 
Türkiye'nin petrol 
maliyeti 2004 yılında 
bir önceki seneye 
göre yüzde 27.5, 
2002 yılına göre 
yüzde 49 artış 
gösterdi.

Barbaros BALMUMCU
Voleybol

katrilyon lira, toplam 
mevduatı 197.4 
katrilyon lira, toplam 
özkaynakları 46 
katrilyon lira ve 
ödenmiş sermayesi 
14.8 katrilyon lira 
oldu. Sektördeki 
toplam 48 bankanın 
net karı geçen yıl 6 
katrilyon 456 trilyon 
79 milyar lira olarak 
gerçekleşti.
Bankalar arasında 
en yüksek net karı 1 
katrilyon 530 trilyon 
665 milyar lira ile 
yine Ziraat Bankası 
elde etti

Voleybolda takımlar 
sahada 6 oyuncuyla yer 
alırlar. 6 oyuncu da 
yedek olarak kenarda bek
ler.

Voleybolda 3. temas şart
tır. Top oyuncunun vücud
una yapışmamak, top oyun
cunun vücudunda gezin- 
melidir.

1964 yılından beri 
olimpiyat sporu olan voley
bol, dünya düzeyinde 1974 
yılında Paris’te oluşturulan 
Uluslar Arası Veloybol 
Federasyonu tarafından 
yönlendirilir.

İlk dünya şampiyonası 
1949 yılında gerçekleştir
ilmiştir.

Türkiye voleybol 
karşılaşmaları, 1919 -1920 
yıllarında yapılmaya başla
masına rağmen, ilk 
Veloybol Federasyonu 
ancak 1936 yılında Spor 
Oyunları Federasyonuna 
bağlı olarak kuruldu.

Başlanğıçta daha çok 
okul sporu olarak görüldü.

İlk voleybol takımı 
Fenerbahçe Kulübü tarafın
dan oluşturuldu. 1927 yıl
ları ve sonraki yıllarda 
kulüp takımları artış göster
ince ilk voleybol şampiy- 
onası1948 -1949 sezonun
da düzenlendi.

İlk milli maç 1953 yılında 
Yugostavya ile yapıldı. Milli 
takım 1956 Paris turnuvası
na katılıp deneyim 
kazandıktan sonra, 1958 
Avrupa Voleybol 
Şampiyonası’nda 27 ülke 
arasında 12. oldu.

Aynı yıl bağımsız 
Voleybol Federasyonu 
kurularak başkanlığa Vahit 
Çolakoğlu getirdi.

1960 yılından sonra fed
erasyonun faal çalış
malarıyla Elektrik - İtfaiye, 
Galatasaray-Beyoğluspor, 
Darulşafaka - Muhafızgücü 
bu rekabetin içinde yer 
aldılar.

1970 - 1971 yılında 
başlayan Türkiye deplas
manlı voleybol ligi Türkiye 
genelinde Eczacıbaşı 
1975 -1976 ilk şampiyon
luğu yakaladı ve bu takım 
9 yıl üst üste şampiyonluğu 
hiç bir takıma bırakmadı.

Aynı takım bayanlarda 
1989 ile 1970 yıllarında 
başarı ile kazandı.

1975 Akdeniz oyunları 
1984 Balkan 
Şampiyonasında erkek 
bayanlarda 3. lük kazandı.

Eczacıbaşı takımı 1989 
yılında şampiyon olarak ilk 
kez aralıksız olarak lig 
şampiyonluğunu kazandı.

1987 yılında ordular arası 
Dünya Şampiyonası’nda 
Türk takımı birinci oldu.

Voleybol oyun sahasının 
genişliği 15 metre, uzun
luğu ise 23 metredir.

Son senelerin en iyi 
bayan voleybol takımını 
yetiştirdik.

Avrupa çapında oyuncu
lara sahibiz.

Artık Türk Milli 
Takımı’nın da dünya 
üzerinde söz sahibi 
olduğunu yazabilim.

11.6.2005

O— Giresun Dereli Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Sabriye BAYRAKTAR

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

GENLİK

tez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■ 

ABONE
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

BakBilCafe’de
Hamburger’i 

deneyin
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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Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Yıldız Pekşen, 
şişmanlığın şeker, 
kalp ve hipertan 
siyon gibi hastalık
ların gelişme riskini 
artırdığını 
söyleyerek, kilo 
alma sorunun son 
yıllarda çocuklarda 
da artış göster
diğine dikkat çekti. 
Prof. Dr. Pekşen, 
"Bu nedenle çocuk 
şişmanlığının 
tedavisinin önemi 
ortaya çıkıyor. 
Bunda da anne 
babaya büyük 
görev düşüyor. 
Her şeyden önce 
çocuklar fast-food 
alışkanlığından 
uzaklaştırılmalı, 
geleneksel Türk 
mutfağına alıştırıl- 
malı. Çünkü, Türk 
mutfağı şişmanlat
mıyor" dedi. 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, dünyada 
şişmanlığın son 20 

yılda erişkinlerde 
olduğu gibi, çocuk
larda da çarpıcı 
bir şekilde artış 
gösterdiğini 
belirterek, ABD'de 
çocukların yüzde 
30'unun, Avrupa'da 
ise yüzde 15'inin 
şişman olduğunu 
söyledi. Aileleri 
tarafından aşırı 
korunan ya da 
ilgisiz bırakılan 
çocukların da 
şişmanlığa eğilimli 
olduklarının 
gözlendiğine deği
nen Pekşen, bazı 
çocukların ise şiş
manlık nedeniyle 
yalnızlığa itildiğini 
ifade etti.
Pekşen, "Çocuklar
da erişkin dönem
lerine göre şişman 
olma riski 2 kat art
maktadır. Bu duru
mun şeker, kalp ve 
hipertansiyon gibi 
hastalıkların 
gelişme riskini 
artırdığı göze 
alındığında, çocuk 
şişmanlığının 
tedavisinin önemi

ortaya çıkmaktadır. 
Şişman çocuklar 
özellikle okul çağın- 
dayken yalnızlığa 
itiliyor. Şişman 
okul çocukları sınıf 
arkadaşlarının 
eğlence konusu 
oluyor ve oyun 
arkadaşı olarak da 
tercih edilmiyor. 
Şişman çocuklar 
haylaz, pasif ve 
daha az zeki olarak 
nitelendirildiğinden 
çocuk yalnızlığa 
itiliyor ve sosyal 
yaşamları da olum
suz etkileniyor" 
şeklinde konuştu. 
2 yaşın altındaki 
şişman çocuklara 
hiçbir şekilde diyet 
önerilmediğini, 
büyüme ve geliş
menin erken yaşlar

da olumsuz etkilen
memesi için Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 6 
yaşın altındaki 
küçük çocuklara da 
diyet uygulamanın 
doğru olmayacağını 
kaydettiğini belirten 
Pekşen, "Şişman 
çocukların 
tedavisinde önce
likli olarak kilo 
aliminin durdurul
masına, mevcut 
ağırlığın korunup 
boy uzamasına izin 
vererek, incelme 
sağlanmasına 
dikkat edilmeli. 
Şişman çocuklarda 
gerek görülmüşse, 
okul öncesinde 
ayda 1, ergen 
çağda ise ayda 
2-3 kilo verilmelidir. 
Şişmanlık 

tedavisinde 
çocukların mevcut 
beslenmeleri değer
lendirilerek, besin 
seçiminde ya da 
miktarındaki yan
lışların düzeltilmesi 
gerekir" uyarısında 
bulundu.
Toplumda ve 
kurumlarda 
çocukların sağlıklı 
beslenmesi 
konusunda yapılan 
yanlışlarla dikkat 
edilmesi gereken
lere de açıklık 
getiren Prof. 
Dr. Yıldız Pekşen, 
geleneksel Türk 
mutfağının ev tipi 
yemekleriyle besle
nen çocukların 
şişmanlamadığını 
vurguladı. Pekşen, 
"Hazır yiyecekleri 
azaltıp, çocukları 
geleneksel Türk 
yemekleriyle 
beslenmeye alıştır
malıyız. Anne 
sütüyle değil, 
mamayla beslenen 
çocuklarda şişman
lık daha çok 
gözleniyor. Bu 

nedenle, anne 
sütü her zaman 
tercih edilmelL 
Aileler, çocuğa, 
susadığı zaman 
kola ve benzeri 
içecekleri vermek 
yerine, su ve 
sütü sade içmeyi • 
öğretsinler. Çocuk
lar, aileleri çok 
güzel kullanıyor. 
En bilinçli aileler 
bile çocukları hazır 
yiyeceklerden, 
koladan, cipsten 
koruyamıyor.
Aileler, hafta son
ları çocukları alıp 
fast-food yiyecek 
satan yerlere 
götürüyor. Bunun 
yerine çocuklar 
yeşil alanlara 
götürebilir. Özel 
okullarda çıkan 
yemeklerin beslen
me değerleri düşük, 
kalori içerikleri 
fazla. Sıklıkla 
patates kızartması 
ve haftanın en az 2- 
3 günü tatlı çıkıyor. 
Çocuklarımızın 
beslenmesine özen 
göstermeliyiz" dedi. J

HAÇİN |
Yazan : Zebercet COŞKUN

Yaz geldi geçti... Haçin o hep o Haçin... 
Köylere göçenler oluyor arada... Süleyman 
karısını Rumlu’ya baba evine götürdü. Yine 
at üstünde köy köy dolaşıyor Süleyman. 
İsmail gelip gidiyor, Haçin’e. Bırakmıyor... 
Ana, baba, kardeş, bacı... Tümü Haçin’de... 
Her çıkışta son! diyor, ama bu son bir türlü 
gelmiyor.

Sara’ların evden manastırın bahçeleri 
görünür, Hamurcu Gediği’nin oralar 
görülür. Eline nakışını alır, geçer camın 
önüne Sara. Kafes ardından dağlara bakar, 
aşağı derenin suyuna dalar gözleri, 
Hamurcu Gediğinin mavi kayasının kurşu
ni, kara gölgeleri düşler görür. Göç 
üstüne... Atlar, eşekler, yük yük eşyalar... 
Anası, analığı, kardeşleri, babası.. 
Hamurcu Gediğinin ordan son bakarlar 
Haçin’e. Ulu ağaçlara, ak badanalı evlere, 
kaleye, camiye... Amerikan mektebine... 
Gerçekten Hamurcu Gediği’nin oradan 
mektep görünmek ama, düş bu... Tüm 
sevdikleri bir bir önüne dikilir... Davul 
vurur güm, güm de güm, güm... 
Delikanlıların mintan kolları uçuşur, rüzgar
larının Cepkenleri sırma işlemeli kiminin, 
kiminin elinde renkli yazma... Güm de güm, 
güm... Bedenler dalgalanır bir o yana bir 

bu yana, ayaklar toprağı tozutur... Başlar 
önde, hey! Yazmalar al, mor, sarı... 
Omuzlar birbirine yapıştı, bedenler dik, 
başlar havada şimdi. Hey!.. Güm, güm de 
güm... Düdükler ötüyor. Sarı gözler dol
gun... Aram Çavuş’un hantal bedeni. 
Süleyman’ın düğün gecesi bu camın 
önünde gece yarısına dek oturmuştu Sara. 
Annesi yer yastığından seslenir.

_Yatsana!.
Uykum yok!

Yerde sıra sıra yataklar... Köşede tek 
kişilik pirinç bir karyola vardır. Sara’nındır 
o. İşlemeli karyola etekleri işlemeli kır
lentler, al atlas yorgan.. Yaz kış cibinlikle 
kaplıdır karyola. Sara’nın annesi ve 
kardeşleri yerde yatarlar. Yedi tane oğlan... 
Boy bay... Sara’nın analığından doğanlar. 
Annesi tek Sara’yı doğurmuş, bir daha 
olmamış çocuğu. Analığı dağlık köyler
dendir, dil bile bilmezdi geldiğinde. 
Sara’nın annesi kendi eliyle düğününü, 
derneğini kurmuş... Çocuk mu istedin, 
Osman efendi? Al sana! Her yıl bir oğlan... 
Sara’nın papucu dama atılmadı. Yedi 
oğlan, bir kız. Oğlanlara bakar öğünür 
babası, ama ille de Sara... O ne derse o 
olur evde... Analığı sessiz bir kadın, pek 
anlamaz her şeyi... Çocuk doğurur, ev işi 
tutar, bulaşık, çamaşır... Yemeği Sara’nın 
annesi yapar. Sara elinde kasnak cam 
önünde geçirir günlerini. Ermeeniler 
gelmeğe başlayalı mektep debitti. Çekti, 
aldı Osman efendi. “Yaşı güçüktür ama giz 
gösterişli... Nerdeyse gelinlik... Bilen, 

bilmeyen öyle beller... Elin gavuruyun 
arasından mekteplere salamam... Yol 
desen sapa... Dağ, bayır tırmanmak 
gerek!” Uç yıla yakın gitti Amerikan mek
tebine Sara. İngilizce öğrendi. Şimdi oku 
yacak kitabı bile yok elinde. Arada ders 
kitaplarını karıştırır, sonra yine gelir oturur 
camın önündeki yerine. Kasnağa üç iğne 
batırsa, dört dışarıyı gözler.. Bir bakar, üç 
düş kurar. Karyolanın hemen dibindeki yer 
yatağında annesi yatar Sara’nın, onun yanı 
başında sıra sıra yedi oğlan. Yataklar 
akşam serilir, sabah ortalık ışıldayınca 
dürülüp, toplanır, duvarın dibineüst üste 
yığılır. İşlemeli ak örtüler örtülür yatak 
yığının üstüne. Analığı öteki odada 
babasının yanında yatar. Önceleri bir gece 
anası olur Osman efendinin yanında, bir 
gece Sara’nın annesi. Hatırlıyor Sara... 
Ama yıllar geçti aradan, şimdi annesi 
çocukların yanından hiç ayrılmaz oldu. İçin 
için sevinir Sara buna, nedenini bilmeden... 
O düğün gecesi de öyle bakmıştı, 
gökyüzüne dalmıştı saatlar saati. Duvarda 
idare lambası kısılı, dışararıs4 daha ışıklı, 
ay var, yıldızlar var kum gibi serpilmiiş 
gökyüzünün bulanık rarasının üstüne...

- Neden yatmıyorsun, gadasını aldığım?
- Uykum yok!
- Gerdanlığı kaldırdın mı yerine?
- Kaldırdım...
O gece Sara yatağını bozmadı. Gece 

yarısından sonra annesinin yanına girdi. 
Sıkı sıkı sarıldı annesine ardından, başını 
sırtına kapadı. Devamı yarın
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İshale karşı anne sütü
Sağlık Bakanlığı, 
aileleri bebek ve 
çocuklarda ölümlere 
yol açan 'ishal 
hastalığı' konusun
da uyardı. Hava 
sıcaklıklarının iyice 
arttığı şu günlerde 
ishal vakalarına 
karşı ailelerin 
dikkatli olmasını 
isteyen Sağlık 
Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Genel Müdürlüğü, 
Türkiye'de 0-5 yaş 
grubu bebek ve 
çocuk ölümlerinin 
Önemli bir 
bölümünün, ishal 
hastalığı sonucu 
gerçekleştiğini, 
özellikle yaz ayların
da ishale bağlı 
ölümlerde artış 
gözlendiğini bildirdi. 
Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, bebek ve 
çocuklarda günde 3 
kereden fazla sayıda 
sulu dışkılaşmanın 
ishal olarak kabul 
edildiği belirtilerek, 
yalnızca sık 
dışkılaşmanın sulu 
değilse ishal sayıl
mayacağı, ishalin 
ana belirtilerinin

sulu dışkı ve kusma 
olduğu kaydedildi. 
İshalin, bebeklerde 
en sık görülen 
hastalıklardan birisi 
olduğunun ifade 
edildiği açıklamada, 
"İshal, özellikle 
bebek ve çocuklar
da vücuttan önemli 
ölçüde su, tuz ve 
mineral kaybına yol 
açar. İshalin başlıca 
nedeni, bakteri, 
virüs ve parazitler 
tarafından oluşturu
lan enfeksiyonlardır. 
Ayrıca beslenme 
hataları, doğuştan 
metabolizma 
hastalıkları, antibiy
otik kullanımı gibi 
sebepler de ishale 
neden olmaktadır. 
Yeni doğan ve süt 
çocuklarında, ishal 
daha kolay oluşur 
ve daha ağır bir 
seyir izler" denildi. 
Açıklamada, bebek
lerde ishal riskine 
karşı anne sütünün 
en önemli korunma 
faktörü olduğu vur
gulanarak, annelerin 
bebeklerini doğar 
doğmaz emzirmeye 
başlaması, bebek
lere ilk 6 ay sadece 
anne sütü verilmesi 
ve 6. aydan sonra 
uygun ek besinlerle 
beraber emzirmenin

2 yaşına kadar 
sürdürülmesinin 
bebeklerde ishale 
bağlı ölümleri en 
aza indireceği 
kaydedildi. 
Açıklamada, bebek 
ve çocukların bakım 
ve beslenmesinde 
kişisel ve ev 
hijyeninin çok 
önemli olduğu dile 
getirilerek, 6. aydan 
sonra anne sütüne 
ek olarak ek gıda 
alan bebekler için 
kullanılan araç- 
gereçlerin temiz 
tutulması, el temi
zliğine özen göster
ilmesi ve bebeklerin 
besinleri hazır
lanırken, kaynatılıp 
soğutulmuş içme 
suyu kullanılması 
gerektiği bildirildi. 
İshalin bebek ve 
çocuklarda aşırı su 
kaybına yol 
açtığının ifade 
edildiği açıklamada, 
ailelere yönelik 
uyarılar ise şöyle: 
"Bebeklerinizi mut
laka sık sık emzirin. 
Şiddetli ishallerde, 
kaybedilen sıvı ve 
minerallerin yerine 
konması amacıyla, 
Ana Çocuk Sağlığı 
Merkezlerimizden 
ücretsiz alabile
ceğiniz tuz-şeker 

çözeltisini (ORS) 
evinizde bir litre 
suda eriterek 
bebeğinize içirin. Bu 
çözelti, normal 
sudan daha iyi 
emildiğinden vücud
un sıvı ve mineral 
kaybını telafi etmesi 
daha etkili olmak
tadır. Doktora danış
madan bebeğinize 
ishal kesici ilaç ver
meyin. Çocuk
larınıza her zaman 
verdiğinizden daha 
çok su verin ve 
onları kesinlikle aç 
bırakmayın. Pirinç, 
patates, ekmek, 
yağsız et, yoğurt, 
sebze-meyveleri, 
muz, elma ve havuç 
suyunu tercih edin. 
Yağlı besinlerden, 
çay, kola gibi çok 
şeker içeren içecek
lerden kaçının." 
Sağlık Bakanlı ğı’n- 
dan yapılan açıkla
mada, bebeklerin 
sık olarak sulu 
dışkılaşması ve 
tekrarlayan kusma, 
dışkılarında kan 
olması, iştahlarında 
azalma, ateşlerinde 
yükselme ve göz
lerinde çökme 
durumlarında, aile 
lerin vakit kaybet 
meden doktora baş 
vurmaları istendi

En büyük risk bipetap
Samsun Devlet 

Hastanesi Halk 
Sağlığı ve İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. M. Emin 
Dinççağ, hayatın 
risklerini sırala
yarak uyarıda 
bulundu.
Hayatın en önemli 
riskleri sıralamasın
da 1. sırayı 
hipertansiyon 
hastalığının aldığını 
belirten Dr. M. Emin 
Dinççağ, "2. sırayı 
sigara oluşturuyor. 
Kolesterol, bulunul
ması gereken kilo
dan daha aşağıda 
ve daha şişman 
olma, güvenilir 
olmayan cinsel iliş
ki bu gün dünyada 
en önemli riskler 
olarak kabul 
görmektedir.Tıbbi 
imkanların artması 
dolayısıyla nüfusun 
yaşlanması, 
kentleşme, tuz tüke
timinin artması, 
obezite ve sakin ve 
hareketsiz yaşam 
bu riskleri artırmak
tadır. Toplum 
sağlığını korumak 
ve ölümleri azalt
mak için alınması 
gereken bir dizi ted
bir vardır. Amerika 
Birleşik Devletleri 
Mayıs ayını 'Yüksek 

tansiyonla 
mücadele ayı' ilan 
etmiş ve Mayıs ayı 
boyunca toplumun 
dikkatini yüksek 
tansiyona çekmek, 
halkı bu konuda 
eğitmek için halk 
sağlığı programları 
düzenlemişlerdir" 
dedi.
Toplumsal riskler 
konusunda halkın 
dikkatini çekmek, 
risk altındaki 
toplum kesimlerini 
eğitmek için ülkem
izde de bu tür pro
gramlara ihtiyaç 
olduğunu ifade 
eden Dr. Dinççağ, 
hayatın risklerinin 
çok basit, ancak 
toplumun eğitilme
siyle çözülebile
ceğini kaydetti. Dr. 
M. Emin Dinççağ, 
sözlerini söyle, 
tamamladı: 
"Tuz tüketimi kısıt
lanmak. Potasyum 
Ye' kalsiyumun ihtiy
acın üzerinde 
aliminin önlenmeli. 
Hareketsiz 
yaşamın yerine 
spor yapılan bir 
yaşam tercih 
edilmeli. Ekonomik 
kalkınma toplumsal 
riskleri azaltacağı 
bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır "

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ. DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

110
155
156

51310 55
513 18 79
51312 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoölu-Esadap 514
Anytur 514

12 12 
20 77
10 72 
45 49
47 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
51312 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
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

NÖBETÇİ ECZANE

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 2467
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21,-115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

513 10 79
613 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 2155 

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)

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

_ , D0ĞALGA2
Buderus »I

ISISAN
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGRZ 
BİZİM İŞİMİZ

------- :—sS*SSISAN? Buderus
A.AA ♦KOMBİ ♦ KLİMA â HAVALANDIRMA

»KAZAN ♦ BUHAR & KIZGIN YAĞ
▼ ▼ ▼ »KALORİFER TESİSATI 

mühendislik LTD.ŞTI »DOĞ ALG AZ Tel,5148S57 Faı.5148558

SİSTEMLERİ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

TOPLU

Saruhanlar Toplu Tüketim j 
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 Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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



2004 - 2005 Türkiye Süper Liğ şampiyonu olan Fenerbahçe’nin Gemlik’li taraftarları Manastır Mert Gazinosunda bir araya geldiler.

Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutladı
Fenerbahçe'nin kazandığı 16. şampiyonluk coşkusuna Gemlikli Fenerbahçeliler de katıldı. Manastır Mert Gazinosu'nda bir araya gelen 
küçüğünden büyüğüne tüm Fenerbahçeliler, her tarafı sarı lacivert bayraklarla süslediler. Fenerbahçelilerin gecesine Kaymakam 
Mehmet Baygül ile Belediye Başkanı Mehmet Turgut’da katıldı. Fenerliler gece boyunca şampiyonluğu coşkuyla kutladılar. Haberi 4’de

Ahmet Dûrâl Meydanı’na yapılacak Modern Çarşı için ilk adım atıldı.'

Çarşı da zemin etiid çalışmaları başlad
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Haşan Dillioğlu
Dün öğle saattlerinde, büro faksımıza bir ölüm 

ilanı geldi.
İlanı okuduğumda, ölenin Gemlik’in bence 

önemli siyaset adamlarından Haşan Dillioğlu 
olduğunu öğrenince üzüldüm.

Haşan Dillioğlu, benim tanıdığım siyaset 
adamları içinde, en etkili ve güçlü şahsiyetlerden 
di.

Beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmem ama, 
1970 yıllarda Adalet Partisi İlçe Başkanlığı döne
minde, güçlü bir kişiydi.

Bu gücü, kendindeki yeteneklerinden alıyordu.
Bir köy çocuğuydu ama, siyasette ilçede güçlü 

rakiplerini parti içinde yenip, Süleyman 
Demirel’e yakınlaşmıştı.

Sayın Demirel ile doğrudan telefon 
görüşmeleri yapardı.

İl Genel Meclisinde, İl Daimi Encümen 
üyeliğinde de güçlü bir isimdi.

Sessiz, bir İstanbul beyefendisi gibi mizacın 
altında, korkunç bir mücadeleci ruh vardı.

Rahmetli Paşabahçe Lütfü amcanın taksisi ile 
köyleri tek başına dolaşıp çalışırdı.

Partide hep tek adam kalmayı yeğledi.
Bu nedenle rakipleriyle sürekli mücadele etti.
Ticarette de Gemlik zeytini için büyük uğraşlar 

verdi. Kaliteli zeytin yaparak Gemlik’in adını 
duyurmaya çalıştı.

Benimle siyasi kutbu ayrıydı ama, 1980 den 
sonra dost olduk.

Zaman zaman görüşür konuşurduk.
Son yıllarda siyasetten elini eteğini çekti.

’ * Zeytincilik işiyle uğraşıyordu.
Gemlik’te bir yıldız kaydı.

< Tanrı toprağını bol etsin.__________________

Belediye ait 
Çarşı’nın yıkıl
masından 
sonra yeni - 
yapılacak 
Modern Çarşı 
için çalış
malara baş
landı.
Yıkılan işyer
lerinin bulun

duğu yerde 
dün zemin 
etüd çalış
malarına 
başladı.
Bu çalışmalar
dan alınacak 
sonuçlardan 
sonra Modern 
Çarşı projesi- - 
ihale edilecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Gemlik’in siyaset ve ticaret hayatından bir yaprak düştü..

Haşan Dillioğlu öldü
Bir zamanlar Gemlik’in merkez sağ 

siyasetinde etkili isimdi.
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Dillioğlu’nun babası 
Ticaret Borsası’nın kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve kapatılan Adalet Partisi’nin ilçe 
Başkanlarından tanrınmış işadamı ve 
siyasetçi Haşan Dillioğlu(70), dün sabah 
saat 04. oo de tedavi gördüğü Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşama veda 
etti. Dillioğlu’nun cenazesi bugün öğle 
namazından sonra toprağa verilecek.

Haberi sayfa 3’de

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

Haftada İki

Bağ - Kur ve Sosyal sigortalılar...
Bağ - Kur ve S.S.Kurumu niye battı diye siz okurlarıma 

sorsam
Çoğunuz bunu bildiğinizi söylersiniz.
Aslında bildiğinizi zannettiğiniz sebepler bu işin 

detayı...
Bağ - Kur ve S.S.Kurumu nedir?

- Çalışanlara ve ücretlilere Sağlık hizmeti veren kurumlar.
- Kendilerine prim ödeyenlere emekli maaşı verirler.
Türkiye ‘de zaman zaman değişse de 20 -25 yıl çalışırsın 

işverenle beraber prim ödersin.
Bu genç yaşlarda genellikle hasta olmayacağın için sağlık 

masrafların olmaz. SSK
Bu arada geçen zamandan memnundur, prim alır, kasası 

büyür.
Sonra 40 - 50 yaşlarda emekli olmak için sabırsızlanırsın

O günde gelir...! Devlet müjdesini verir.
EMEKLİ OLDUN...
Yaşadın, emekli oldun al sana emekli maaşı...!
Çok kişiye verilen emekli maaşı asgari ücret civarındadır..
İster ye, ister yanında yat..
Halk Bankası önünde dilenciler gibi sıralanır 300 - 400 

YTL Cüzdanına koyup ortadan kaybolursun. 30 gün esnafa 
ve tanıdıklara görünmeden

Yaşamaya çalışırsın..
Peki, niye böyle...?
Devlet emekli ettiği yurttaşlarına istese daha fazla emekli 

maaşı veremez mi?
Mesele 1000- 1500 YTL
Veremez...
Çünkü kasada para yok.
Hortumcular, hırsızlar, devleti soyanlar paraları bitirdiler 

sözleri eskimiş bir görüştür.
Tabiidir ki paralar bitirilmiş ama asıl hata zamanında 

Ankara hükümetlerinin yanlış hesabından kaynaklanıyor.
S.S.K. ve Bağ - Kur yasaları yürürlüğe girdiğinde 

Türkiye’de ortalama insan ömrü 45 - 50 civarında idi.
Zaten prim ödeyenlere o yaşa kadar çalıştığı için birkaç 

sene emekli maaşı ödeniyor, sonrada onlar dünya değiştiriy
orlardı.

Hesap bu idi... İyi düşünülmüş, iş kazançlı olarak kapatılıy
ordu.

Sonra ne oldu da bu hesap bozuldu.. ?
Tıp alanında ki gelişmeler, ilaçlar - sağlıklı yaşam ve 

düzgün beslenme alanında öyle anlayışlar yaygınlaştı ki 
Türklerin ortalama yaşama yaşı 65 - 70 ‘ e dayandı.

Peki sen ortalama bir emekliye sonunda 3-5 yıl emekli 
maaşı öderim diye hesap edipte, bütün planlarını buna göre 
yapmışken emekliler aniden dünyaya kazık çakmaya başlarsa 
ne olur...?

Bu gün Bağ -Kur ve S.S.Kurumu ne durumda ise o olur...
Ankara hükümetleri o kadar ufuksuz , ileriyi göremiyorlar 

ki bu rezaleti hazırladılar.
Vatandaşa bir soru sorarsın ,çoğu bir fikrim yok der... 
“Devlet vatandaşın elinden tutmalımıdır sizce “ diyince. 
Evet tutmaljdır.
Herkes tutmalıdır der.
Buna karşılık devlet genellikle vatandaşın elinden tutmaz. 

“Ne halin varsa gör “ der...
Bu şekilde ortalama yaşama süresi 70 - 80’lere çıkarsa bu 

emekli maaşlarını da ödeyemez.
Bağ -Kur ve S.S.K. liler Hint fakirliğine kendinizi alıştırın.
Sizlere yaşamak çok ,niye bu kadar uzun sene yaşıyor

sunuz. ?
Vatanınızı seviyorsunuz anladım, ama birazda Bağ -Kur 

ve
S.S. Kurumunu sevin .
Öbür dünyaya çabuk gidin.
İki tarafında kurtuluşu orada....!

Vakıfbank binasının onarımında önlem alınması istemiyor.

Seyfettin yerinde
ŞEKERSÖZ bırakılmıştı.

maların denetim
siz olarak

Bir süre önce 
onarım çalışmaları 
başlatılan 
Vakıfbank binasın
da bulunan ATM 
cihazları önünde 
koruma yeterli 
önlemi alınmıyor. 
Onarım çalış
malarının bitimine 
kadar Adliye 
Binası karşısında 
hizmet vermeye 
başlayan 
Vakıfbank'ın ATM 
cihazları eski

ATM cihazlarından 
para çekmeye 
gelen vatandaşlar 
inşaatın devam 
etmesi nedeniyle 
tehlikeyle karşı 
karşıya kalıyorlar. 
Bir yandan onarım 
çalışmaları sür
erken, hiçbir koru
ma önlemi alın
mayan cihazların 
önü ise adeta 
tehlikeye davetiye 
çıkarıyor.
Yapılan çahş-

sürdürülmesi 
nedeniyle 
kaldırımdan 
geçenler de rahat
sız olurken, vatan
daşlar neden 
önlem alın
madığını ise 
merak ediyorlar. 
Toz toprak içinde 
ATM cihazlarından 
para çekebilmek 
için mücadele 
eden vatandaşlara 
yapılan eziyet 
işin cabası.

KİRALIK DEVRE MÜLK

Kalkan Clap Patana
Tatil Köya’nde j

19 Haziran - 4 Temmuz arası il'
KİRALIK DEVRE MÜLK

Diş Hekimi Özcan Vural !
Ev Tel: 513 18 99 ■ GSM: 0.536 817 21 05

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Ahmet Dural Meydam’na yapılacak Modern Çarşı için ilk adım atıldı. Gemlik'in iş ve siyaset dünyasından bir yaprak düştü

Çiişı da zemin ıM talihlin başladı
Belediye ait çarşının yıkılmasından sonra yeni yapılacak modern çarşı 
için çalışmalara başlandı. Yıkılan işyerlerinin bulunduğu yerde dün 
zemin etüd çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalardan alınacak sonuçlar
dan sonra çarşı projesinin ihalesine gidilecek

Haşan Dillioglu öldü

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Belediye 
tarafından yıkılan 
Yeni Çarşı alanın
daki molozların 
taşınması devam 
ederken, zemin 
etüt çalışması da 
başlatıldı; - 
Alanın iki yerinde 
yapılacak sondaj 
çalışmasında 30 
metre derine 
inilerek, toprak 
örnekleri ahnacak. 
Sondaj He 
alınacak örnek
lerin analizleri nin 
yapılmasından 
sonra zeminin 
durumu befir- 
lenerek, yapılacak 
modern çarşıya

bodrum katı 
ya pıhp yapılmaya
cağı belli olacak. 
İHAlESONRA 
Sondaş çalış
malarından alıncak 
sonuçtan sonra

Yeni Çarşı alanına 
yapılacak büyük 
cazibe merkezi 
için proje ihalesine 
gidilecek.
Toker Sondaj ve 
İnşaat Limited

Şirketi tarafından 
Belediye adına 
yapılan zemin 
etüt çalışmasının 
hafta sonuna 
kadar süreceği 
öğrenildi.

Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet 
Dillioğlu'nun babası, 
tanınmış iş ve 
siyaset adamı Haşan 
Dillioğlu öldü.
Adalet Partisi eski 
ilçe başkanlarından 
ve İl Genel Meclisi 
üyelerinden Haşan 
Dillioğlu, Gemlik'te 
Ticaret Borsası 
kurulmasında öncü 
olmuş ve ilk yöneti
mi kurulu başkan
lığını da yapmıştı. 
1970'li yıllarda 
Adalet Partisi İlçe 
Başkanlığı yanında, 
İl Genel Meclisi 
üyeliğini de yürüten 
Haşan Dillioğlu,İl 
Daimi Encümen 
üyeliği de yaptı. 
Haşan
Dillioğlu,zamanın 
Başbakanlarından ve 
Adalet Partisi Genel 
Başkanı Süleyman 
Demirel'e yakınlığı 
ile tanınıyordu.
Zeytin ticareti ile 
uğraşan Haşan

Haşan DİLLİOĞLU

Dillioğlu, 
Yedi kiz aydır rahat
sızlığı nedeniyle 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp fkümltesinde 
tedavi gören 
Dillioğlu, dün baha 
karşı saat 04.oo de 
vefa etti.
Dillioğlu'nun cenaze
si bugün öğle 
namazından sonra 
kılınacak cenaze 
namazıyla İlçe 
mezarlığında 
toprağa 
verilecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞRLÖRZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



14 Haziran 2005 Sah Sayfa 4

2004 - 2005 Türkiye Süper Lig şampiyonu olan Fenerbahçe’nin Gemlikli taraftarları Manastık Mert Gazinosunda bir araya geldileı

Fenerbahçeliler şampiyonluğu kutladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Fenerbahçe'nin 
kazandığı 16. 
şampiyonluk 
coşkusuna 
Gemlik'ti 
Fenerbahçeliler de 
katıldı.
Manastır Mert 
Gazinosu'nda bir 
araya gelen 
küçüğünden 
büyüğüne tüm 
Fenerbahçeliler, her 
tarafı sarı lacivert 
bayraklarla 
süslediler.
Koyu bir 
Fenerbahçe 
taraftarı olduğu bili
nen Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yanı sıra 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'un da katıldığı 
şampiyonluk 
eğlencesinde yer 
yerinden oynadı. 
Gecede 
Fenerbahçe 
kulübünü temsilen 
yönetim kurulu 
üyesi Turan 
Şahin'in de katıldığı 
şampiyonluk 
eğlencesinde 
konuşan Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Ali Başaran

"Fenerbahçe 
İmparatorluğunun 
gücünü her kes 
kabul ediyor. 
Bu gücümüzü 
gelecek yıl da 
göstereceğiz" dedi. 
Şarkıcı eşliğinde 
coşan Fenerliler, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
elinde Fenerbahçe 
bayrağıyla pistte 
oyununa alkışlarla 
eşlik ettiler.
Gece için yaptırılan 
Fenerbahçe 
pastasını 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Başsavcı Ayhan

Aygün, Fenerbahçe Turan Şahin ile Derneği Başkanı
Yönetim Kurulu Gemlik Ali Başaran
üyesi Fenerbahçeliler birlikte kestiler.

Metal dedektörler yasaklandı S ATI

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaçak kazı aleti 
olarak kabul 
edilen maden 
aramada kul
lanılan Metal 
Dedektörlerin 
yasaklandığı 
açıklandı.
Gemlik 
Kaymakamlığında 
n yapılan açıkla
mada, kültürel 
mirasın zenginliği 
açısından dünya-: 
da çok önemli bir 
konuma sahip 
olan ülkemizde 
yapılan kaçak 
kazıların kültürel 
ve doğal 
mirasımız 
üzerinde oldukça 

önemli bir tahrib
ata neden olduğu 
belirtilerek "Son 
zamanlarda 
görsel ve yazılı 
medyada metal 
dedektörlerin 
reklamının yapıl
ması bu tahribatı 
artırmaktadır. Bu 
konuda ülke 
genelinde alınan 
önlemler 
çerçevesinde 
Kaymakamlığımız 
da bu olumsu
zluğun önüne 
geçmek için 1700 
Sayılı Dahiliye 
memurları 
Kanununun 
27'nci maddesine 
istinaden bazı 
tedbirler almış

bulunmak
tadır. Buna 
göre ören 
yerlerinde 
ve antik 
lokal yer
leşim alan
larında 
kaçak kazı 
amacıyla 
kullanılan ____ _
metal dedektör
lerin (Ruhsatlı 
maden arama 
çalışmaları hariç) 
kullanımı ve 
bulundurulması 
yasaklanmıştır. 
Kaçak kşzı 
aleti metal dedek- 
törleriyle 
yakalanan şahıs
lar hakkında 
yasal işlem yapıl-

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

Müracaat Tel: 513 96 83

ELEMAN ARANIYOR
mak üzere 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na 
suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 
Kaçak kazı 
amacıyla bulun
durulduğu, 
taşındığı ve kul
lanıldığı anlaşılan 
dedektörler 
müsadere edile
cektir." denildi.

Deneyimli 
aşçı ve garson

ARHAN PETROL
Müracaatların şahsen 

yapılması gerekmektedir. 
Adres.Yalova Gemlik Yolu 3. Km.
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Park yasağı olan yerlerdeki bazı araçların çekilmesine vatandaş tepki gösteriyor

Uygulamaya tepki var
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Park yasağı olan 
yerlere bırakılan 

> araçlar, trafik 
ekipleri tarafın
dan kurtarıcılarla 
çekiliyor.
İbrahim Akıt 
Caddesi 
üzerinde, PTT 
önüne park eden 
araçlara uygu
lanan otoparka 
çektirme uygula
masının zaman 

। zaman yapılması, 
çevrede yakın
malara neden 

। oluyor.
Dün, trafik polis
lerinin, PTT 
önündeki park 
yasağı bulunan 
yere, araçlarını 
bırakan vatan

daşlardan 
bazılarına uygula
ması da tepki 
ya pattı.
Yasak yerde 
bulunan birçok 
aracın içinden 
bazılarının çektir
ilip, diğerlerine 
yasal işlem yapıl
maması, çevrede 
haksızlık olarak 
yorumlandı..
PARK YERİ 
BULUNMUYOR
İlçeye gelen 
yabancılar, park 
edebilecekleri yer 
bulanmayınca, 
araçlarını cadde 
ve sokaklara park 
yapan diğer 
araçların yanları
na bırakması 
başlarına iş açıy

or..
Vatandaşlar 
ilçede park 
yapılacak yeni 
alanların biran 
önce bulun
masını isterken, 
girilmesi yasak 
olan cadde ve 
sokaklara kural
ların sürekli ihlal 
edildiğini ve kim
senin
Yasak olan yere 
girildiği için yasal 
uygulama ile 
karşılaşamadığını 
söylüyorlar.
Bu pedenele bili- 
hasa Bora sokak
ta hergün araç 
sahipleri arasın
da tartışma 
yaşandığı 
bildiriliyor.

ENEN Balıhe Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları 
^İpAğ 
s Fanya
s Mantar, kurşun
s İp Çeşitleri
s Sandal Malzemeleri
s Kürek
s Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

s ıdijerııaMriabif/M#:

"Bir Bahar Akşamı" 
şiir şöleni düzenlendi

irksin
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından organ
ize edilen "Bir 
Bahar Akşamı" 
isimli şiir şöleni 
düzenlendi.
13 İlköğretim 
Okulu ile 6 
Lise'den en iyi 
şiir okuyan 
öğrencilerin 
katılacağı ünlü 
şairlerin eser
lerinin okunacağı 
şiir şöleni yarın 
akşam saat 21.00 
de Belediye 
Kültür 
Merkezinde

yapılacak.
Edebiyat öğret
menleri Serdar 
Ünver, Mehmet 
Poyraz ve Hanim 
Ergüden, müzik 
öğretmeni Elif 
Solmazlar ve 
resim/grafik

öğretmeni 
Tanzer Özder'in 
emekleriyle 
gerçekleşen Şiir 
Şöleni "Bir bahar 
Akşamı"na tüm 
halkımızın dav
etli olduğu 
açıklandı.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’teki 

Fabrikamızda 
çalışmak üzere 

25-35 yaşları arası 
bayan aşçı aranıyor 
Tel: 514 14 53 

514 88 97
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İşsizlik sigortasının 
kapsamı genişletiliyor

İş-Kur, yeni düzen
lemelerle işsizlik 
sigortasından daha 
fazla kişinin yarar* 
lanmasına imkan 
tanıyor. İşsizlik 
ödeneğinin üst sınırı 
yükseltiliyor, prim 
ödeme gün sayısı 
da..
-Kur’un hazırladığı 
taslak çerçevesinde 
işsizlik ödeneğinin 
üst sınırı 700 YTL’ye 
çıkarılırken, ödeme 
için asgari prim 
ödeme gün sayısı 
450 güne düşürülüy
or.
İş-Kur, işsizlik sigor
tasından daha fazla 
kişinin yararlan
masına yönelik 
çalışmasını tamam
ladı. Hazırlanan 
taslağa göre, işsizlik 
ödeneğinin üst sınırı 
350 YTL’den 700 
YTL’ye; alt sınırı ise 
175 YTL’den 245 
YTL’ye çekiliyor.
İşsizlik parası için 
asgari prim ödeme 

gün sayısı ise 
450’ye indiriliyor. 
Yaklaşık 15 milyar 
YTL’lik bir büyük
lüğe ulaşan İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan 
daha fazla kişinin 
yararlanabilmesi için 
İş-Kur tarafından 
hazırlanan taslakta 
işsizlik ödeneği mik
tarı arttırılırken, 
yararlanma 
koşullarına da 
esneklik getirildi. 
Mevcut yasada net 
asgari ücret olan 
işsizlik ödeneğinin 
üst sınırı, hazırlanan 
taslakla asgari 
ücretin iki katına 
yani 700 YTL’ye çek
iliyor. Net asgari 
ücretin yarısı olan 
ödeneğin alt sınırı 
ise, yüzde 70 yani 
245 YTL olarak 
düzenlendi.
KOŞULLAR 
HAFİFLETİLDİ
İşsizlik ödeneğinden 
yararlanmak için 
aranan son 3 yılda

en az 600 gün prim 
ödeme şartı, 450 
güne düşürülüyor. 
Son işyerinde kesin
tisiz 120 gün 
çalışmış olma 
şartındaki “kesinti
siz” ifadesi ise 
kaldırılıyor.
EĞİTİM HİZMETLERİ 
YAYGINLAŞIYOR 
Halen kurumun sun
duğu rehberlik ve 
eğitim hizmet
lerinden sadece 
ödenek almaya hak 
kazananlar yararlan
abilirken, taslağın 
yasalaşmsı duru
munda genel işsiz
likle mücadele hede
fi doğrultusunda

kapsam dışındaki 
kişilere de bu 
hizmetin verilmesi 
öngörülüyor.
Bu düzenlemelerin 
ardından fondan 
yararlanabilenlerin 
sayısında da en az 
yüzde 50’Iik bir artış 
olması bekleniyor. 
Her ay ödeme sis
temine 15-19 bin 
arası kişinin girdiği 
belirtilirken, 
düzenlemenin ardın
dan bu rakamın 
25 bine çıkması 
öngörülüyor.
Taslağın Haziran ayı 
içinde Meclis’e gön
derilmesi 
bekleniyor.

ABD halkı Irak'tan
çekilmeyi istiyor

Amerikalıların 
yüzde 59’unun, 
Irak’tan tamamen 
ya da kısmen çek
ilmekten yana 
olduğu ortaya 
çıktı.
USA Today 
gazetesinin 
bugünkü sayısında 
yayınlanan 
kamuoyu araştır
ması, Amerikan 
halkının yüzde 
36’sımn, Irak'ta ki 
asker sayısının 
bugünkü seviyede 
kalmasını ya da 
yükseltilmesini 
arzu ettiğini gös
terdi.
Gallup şirketince 
6-8 haziran arasın
da yapılan araştır
ma, Amerikalı 
askerlerin Irak'tan 
çekilmesini

isteyenlerin 
oranının ilk kez bu 
denli yüksek 
olduğunu ortaya 
koydu.
George 
VVashington 
üniversitesinden 
askeri tarih pro
fesörü Ronald 
Spector, araştırma 
sonucu değer
lendirirken, 
"Kamuoyunun 
fikriyatı değişiyor. 
Saddam 
Hüseyin'den kur
tulmanın iyi fikir 
olduğunu düşü
nenler bile artık 
askerlerin dön
mesini istiyor" 
dedi. Irak'ta 130 
binden fazla 
Amerikan askeri 
bulunuyor.
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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”

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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Okullara dayanışma bürosu kuruluyor
Gelir İdaresi 
Başkanvekili 
Osman Anoğlu, 
vergi beyanlarında 
terslik bulunanların 
mutlaka ince
leneceğini 
belirterek, "Vergi 
kaçıranların bir süre 
sonra kaçacakları 
delik kalmayacak" 
dedi. Anoğlu, bu yıl 
verilen gelir vergisi 
beyannamelerinde 
de, bazı mükelle
flerin düşük beyan 
yoluyla az vergi 
ödeme alışkanlığını 
sürdürdüğünün 
görüldüğünü söyle
di. Türkiye'de 
alışkanlıkların kolay 
değişmediğine 
dikkati çeken 
Anoğlu, "Aksi halde 
ülkenin hiçbir 
sorunu kalmazdı. 
Ancak bizim göre
vimiz de, vergi 
kaçırmayı alışkanlık 
haline getirenleri 
bulup çıkarmak.

Bunu da yapacağız” 
diye konuştu.
Vergi kayıp ve 
kaçağı ile daha 
etkin mücadele için 
yoğun bir faaliyet 
içinde bulunduk
larını kaydeden 
Gelir İdaresi 
Başkanvekili, bu 
mücadeledeki en 
önemli aracın ise 
"Veri Ambarı" 
olduğunu anlattı. 
Son dönemdeki 
çalışmalarıyla Veri 
Ambarını, her türlü 
bilgiyle donatılmış 
zengin bir istihbarat 
merkezine kavuştur
duklarını ifade eden 
Anoğlu, buraya, 
başta finans kesimi 
olmak üzere tapu, 
trafik, noterler ve 
diğer ilgili birimler
den yoğun bir bilgi 
akışı sağlandığını 
bildirdi.
Anoğlu, mal ve para 
hareketlerinin 
kolaylıkla izlenebile

ceği Veri Ambarının 
sadece hiç vergi 
vermeyenler değil, 
düşük gelir beyan 
ederek, az vergi 
ödeyenlerin takibi 
açısından da önemli 
bir araç durumuna 
geldiğini kaydetti. 
Anoğlu, kayıt dışı 
ekonominin yanı 
sıra düşük beyanda 
bulunarak da 
devletten vergi 
kaçıranların ortaya 
çıkarılmasına dönük 
diğer yasal ve idari 
tedbirler sonucun
da, yeni dönemde 
vergi kaçıranların , 
kaçacakları alan
ların daralacağını, 
bir süre sonra ise 
kaçılacak deliklerin 
kaçamayacağını 
söyledi. Gelir İdare
si Başkanvekili 
Anoğlu, hamiline 
çekin kaldırılmasına 
dönük çalışmanın 
da sürdüğünü 
bildirdi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, 81 ile 
genelge gönder
erek, okula kayıtlar
la ilgili danışma 
bürosu kurulmasını 
istedi. Danışma 
bürosu, ilköğretim 
çağındaki çocukları 
tespit edip kayıt
larının yapılmasını 
sağlayacak 
Danışma büroları, 
ilköğretim çağında
ki çocukların tespit 
edilip kayıtlarının 
yapılması, kayıt 
esnasında ailelerin 
bağış yapmaya zor
lanmaması amacıy
la oluşturulacak. 
Genelge ile özellik
le kız çocukların 
okula kaydı yakın • 
takibe alınacak. 
Diğer yandan kayıt 
sırasında zorunlu 
bağış talepleri ile 
oluşacak 
şikayetlere anında 
müdahale edilmesi 
hedeflemiyor. Bu 
nedenle de il ve ilçe 
milli eğitim müdür

lüklerinde kayatılar- 
la ilgili danışma 
bürosu kurulması 
istendi.
Genelgede 2005- 
2006 yılı kayıtlarının 
1 haziranda 
başladığı hatır
latıldı. Kayıtların 
başladığı günden 
bu yana bağışta 
bulunmayan 
ailelerin çocuk
larının kayıtlarının 
yapılmadığı 
yönünde şikayetler 
geldiği vurgulandı. 
Okul yöneticileri de 
izlenecek 
Bu şikayetlerin 
zaman kaybedilme
den inceletilmesi, 
şikayete neden 
olan okul yönetici
leri hakkında gerek

li işlemin yapılması 
için danışma büro
ları devrede olacak. 
Ayrıca, ilköğretim 
çağındaki çocuk
ların, zorunlu temel 
eğitimden yararlan
ması için de danış
ma büroları 
devrede olacak. 
Okula kaydı yap
tırılmayan çocuklar 
tespit edilecek. Bu 
noktada en çok "kız 
çocukları" üzerinde 
durulacak.
Bakanlık, il yöneti
cilerini 6-14 yaş 
grubundaki çocuk
ların okula 
devamını sağlamak, 
kayıtlar sırasında 
gelecek şikayetleri 
incelemekle 
yükümlü kıldı.

BAYRAMOĞLUNDAN

ŞOK KAMPANYA !
ARI TİCARET

LAXON TELSİZ TELEFONLARI 2 YIL GARANTİLİ

A.Galip ARI
Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili Mühendis ve

80 YTL PEŞİN ■ Taksitle 10 YTL Peşin 10 YTL x 9 Taksit Ustalan ile GEMDAŞ Şartnamesine Uygun Olarak,

UYDU SİSTEMLERİ
Doğalgaz'a dönüştürüyoruz.

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

o Plan - Proje Uygulama
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı
o Kolon Tesisatı
o Kalorifer Tesisatı
o Kombi - Radyatör
o Mühendislik Isı Sistemleri
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

BAYRAMOĞLU EMLAK’TA
SATILIK - KİRALIK DAİRELER 

İŞYERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Villari’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37 Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK
Tel: (0.224) 513 13 71 -514 87 87
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Erdoğan Rum davetine vize vermedi
Kıbrıs sorunun 
çözümü sürecinde 
Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi'nden 
(GKRY) sürpriz bir 
davet alan AK Parti, 
üç aylık bir 'değer
lendirme' sürecinin 
ardından talebi geri 
çevirdi. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, yakın kur
maylarına gelen dav
eti Rum tarafını 'tanı
ma' anlamına 
gelebileceği endişe
siyle askıya aldı. Üç 
ay değerlendirdikten 
sonra kararını veren 
Erdoğan, ek protokol 
imzalanmadan Rum 
tarafına geçilmemesi- 
ni istedi.
AK Parti ile Güney 
Kıbrıs ana muhalefet 
partisi arasında 
Ankara'da başlayan 
diyalog adaya taşına
madı. Güney Kıbrıs 
ana muhalefet partisi 
Demokratik Ralli 
Partisi (DİŞİ) lideri 
Nikos Anastasiades, 
Başbakan Erdoğan’ın 
en yakın kurmaylarını 
mart ayında Güney 
Kıbrıs'a davet etmişti.

Rum liderin yazılı 
talebi karşısında 
kararsızlık yaşayan 
AK Parti, konuyu 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlık ettiği 
Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplan
tısında değerlendirdi. 
Erdoğan, üç aylık bir 
sürecin ardından 
geçtiğimiz haftalarda 
gerçekleştirilen MYK 
toplantısında davetle 
ilgili kararını açıkladı. 
Kıbrıs sorunun 
çözümü sürecinde 
Rum tarafına AK 
Parti'den bir heyetin 
gitmesinin 'tanıma' 
anlamına gelebile
ceğini dile getiren 
Erdoğan, Ankara 
Antlaşması'm 
genişleten 'ek pro
tokol' imzalanmadan 

böyle bir ziyaretin 
spekülasyonlara yol 
açabileceğini kaydet
ti. Erdoğan, 'ek pro
tokol' imzalanmadan 
bu tür bir tartışma 
ortamının açılmasının 
yanlış olacağını 
belirterek, kurmay
larından daveti bu 
süreçte askıya 
almalarını istedi. 
Erdoğan'ın talimatı 
üzerine AK Parti kur
mayları, Rum ana- 
muhalefet liderinin 
davetini geri çevirdi. 
Anastasiades, AK 
Parti Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Şaban Dişli'ye gön
derdiği davet mek
tubunda, iki parti 
arasında karşılıklı 
ilişkilerin geliştir
ilmesini sağlamak 

amacıyla parti kur
maylarının Güney 
Kıbrıs'a davet etmişti. 
Rumlar'dan davet 
alan AK Parti yöneti
mi, ziyaret konusunda 
uzun süre kararsızlık 
yaşadı. Konuyu 
Başbakan Erdoğan'ın 
başkanlığında gerçek
leştirilen Merkez 
Yürütme Kurulu 
toplantısı gündemine 
getiren AK Parti kur
mayları, bu süreçte 
Güney Kıbrıs'a git
menin doğru olup 
olmayacağını sordu. 
Ziyaretin ikili ilişki
lerin geliştirilmesine 
ve Kıbrıs sorununun 
çözümüne katkı 
sağlayacağını vurgu
layan parti yönetici
leri, son kararı 
Başbakan Erdoğan'ın 
vermesini istedi.
Erdoğan, Kıbrıs soru
nunun çözümü nok
tasında Rumların 
henüz somut bir 
adım atmadığını 
belirterek, bu 
süreçte güneye geç
menin yanlış yorum
lara yol açabileceğini 
söyledi.

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 49

I Op. Dr. Yaşar ALTUN

Bilinci etkileyen maddelerden esrar 
ve kokain

Esrar; Hint kenevirinin yapraklarından, 
tomurcuk ve çiçeklerinden elde edilen 
(Cannabinoid denilen, psiksaktif bileşimleri 
içeren bitkiden) elde edilen maddelerdir.

Yapraklar kurutularak veya reçinesi 
çıkartılrak sigara gibi içilir. Sınırlı miktarda 
içilince genel bir iyilik duygusu yaratır.

Mide bulantısı ve paranoya ya yol açabilir. 
İştahı artırır. Ölüme yol açtığı görülmemiştir. 
Ağrıları azaltıcı, iştah açıcı özelliği olan bu 
maddenin hangi reseptörlere etki ettiği tam 
bilinmiyor.

Kokain; Kokain bitkisinin yapraklarından 
elde edilir. Buruna çekilerek= enfiye tüketilen 
beyaz kristal toz şeklinde hidroklerid tuz şek
linde tüketilir.

Merkezi sinir sistemini uyaran güçlü bir 
maddedir.

Kişiye kendine güvenini artırır ve yüksek 
enerji verir. (15 - 40 dakika) Bu süre geçince 
geriye melankoli ve yorgunluk kalır.

Tansiyonu yükseltir, bazen ölümlere de yol 
açabilir. Igr’hk doz ölümcül olabilir.

Dopomin, serotonin ve noradrenolin denen 
beyin beyn salgılarının geri ahmını bloke 
ederek beyinde yüksek seviyede kalmalarını 
sağlayarak yukarıdaki etkileri gösterir.

Görüldüğü gibi bu maddelerden elde edile
cek zevklerin ucunda ölüm vardır. 

_
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Türkiye’de 5 bin trilyoner var Barbarosca
BDDK 'Yıllık 
Raporu'nu açıkladı. 
Buna göre bankalar
daki mevduatlar ağır
lık olarak Türk 
parasından yana. 
Türkiye'de 5 bin 186 
kişinin 1 trilyonun 
üzerinde parası var. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
"Yıllık raporuna" 
göre, Türkiye'de 5 
bin 186 gerçek 
kişinin, bankalarda 1 
trilyon liranın 
üzerinde parası 
bulunuyor. 
2004 yılı sonu 
itibarıyla, yurtiçi ve 
yurtdışında yerleşik 
gerçek 
kişiler ile tüzel kişi
likler dahil 
edildiğinde işe 
bankalarda 1 
trilyon liranın 
üzerinde 12 bin 785 
hesap bulunuyor. 
BDDK'nın "Yıllık 
Raporu'na göre" 
bankalarda 1 trilyon 
liranın 
üzerinde hesabı 
bulunan 12 bin 785 
kişinin 12 bin 360'u 
yurtiçinde 
yerleşik, 425'i de

yurtdışında yer
leşik kişilerden 
oluştu 
Bir başka ayırıma 
göre 1 trilyon 
Liranın üzerindeki 
12 bin 360 
hesaptan, 5 bin 
186'sı yurtiçinde
yerleşik kişiler, 7 bin 
174'ü de 
tüzel kişilere ait 
durumda.
Bankalarda büyüklük 
ve hesap adedi 
açısından mevduatın 
dağılımı 
incelendiğinde, 2004 
yılı sonu itibarıyla, 
yurtiçi yerleşiklere 
ait mevduatın yoğun
laşma eğiliminde, 
2003 yılı sonuna göre 
belirgin bir 
değişiklik olmadı. 
Büyüklük olarak 
yoğunlaşmanın daha 
çok, 51 bin-250 bin 
YTL (51 milyar-250 
milyar lira) arası 
mevduat ile 1 milyon 
YTL (1 trilyon lira) 
üzeri mevduatta 
bulunduğu görüldü. 
2004 yılı Aralık ayın
da 51 bin YTL (51 
milyar lira) ve üzeri 
mevduatın toplam 
mevduat içerisindeki 
payı yüzde 64.6

olarak 
gerçekleşirken, 50 
bin YTL (50 milyar 
lira) ve altı mevdu
atın toplam 
mevduat içindeki 
payı yüzde 35.4 oldu. 
BANKALARDA 
HESAP ADETİ 80 
MİLYONA ÇIKTI 
2003 yıl sonunda 
yaklaşık 79.7 milyon 
olan toplam hesap 
adedi, 2004 yıl sonu 
itibarıyla, yüzde 1.5 
oranında artarak 80 
milyon 87 bin 288'e 
yükseldi. Söz konusu 
hesapların adet 
olarak yüzde 99.5'i, 
büyüklük olarak 
yüzde 96.7'si yurt içi 
yerleşiklere ait iken, 
yurt dışında yerleşik
ler için aynı oranlar 
sırasıyla yüzde 0.5 ve 
yüzde 3.3 olarak 
gerçekleşti.mevduat 
içerisinden aldığı pay 
işe yüzde 43.2 olarak 
belirlendi.

KÜMLfl Dfl KİRflUK YAZLIK
Yunuslar karışında denize cepheli 
2+1 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla
Tel: (0.224) 5İ3 12 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

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

Barbaros BALMUMCU

Türkiye - Çin Milli Maçı
17 yaş grubuna bağlı 

Genç Milli Takımı cumartesi 
günü saat:16.3o’da 
Holanda’da Çin Milli 
Takımı’yla oynadı.

Çin Milli Takımı geçen 
sene ikinci olmuş, dünya 
gençler katagorisinde söz 
sahibi bir takım.

Evdeki hesap çarşıya 
uymadı. Çin takımı 6 aydan 
beri Alman Teknik 
Direktörleri ile Almanya’da 
kampta imişler.

Bizim Genç Milli’ler ise; 
Bazen kendi takımlarında 
bazıları arasıra oynalan 
oyunculardan kurulu bu 
takımın bir arya ancak bir 
ay önce bir araya 
gelebilmişler.

Ne varki geçen sene bu 
takımla mücadele ettik.

İlk devre Çin takımı Milli 
Takımı’mızdan çok üstün 
oynadılar. Müdafa ile orta 
saha ve forvetlerinde 
boşluk bırakmadılar.

Çin takımının attığı golle 
ilk devre 1-0 aleyhimize 
bitti.

Bu devre iki pozisyonu
muzdan başka yazılacak 
birşey yok gibiydi.

İkinci yarı nasıl oynan
ması gerektiğini sahaya 
yayan bir Milli Takım

seyrettik.
Sağlı sollu akınlar ve 

kaçırdığımız gol direkten 
dönen bir topumuz vardı ki, 
yazık oldu.

Gençlerimizin atanlarında 
kaleciden topla millilerimiz 
beraberliği yakaladılar.

Çin takımı ikinci yarı yok 
gibiydi. 90+3 oynanırken 
Çin takımının atağında 
kalecilerimizin topu kornere 
atışıyla kazanılan korner
den gelen topla kalecimizin 
çift yumrukla uzaklaştırdığı 
top. 30-35 metreye 
düşmüştü.

Düşen topa Çin takımının 
orta saha oyuncusunun 
vurduğu şut görülmeye 
değerdi. Ne yazık ki bu 
durumda kalecimizin yapa
bileceği hiç kimse yok.

İşte benim 
beğendiğim Gemlikspor 
genç takımımızın bu 
maçları takip etmelerini 
tavsiye ederim.

* * * * *
Pazar günü oynanan 

Türkiye - Danimarka voley
bol erkekler 1. Küme A 
grubuna yükselme maçında 
3-1 ‘lik skorla rakibini 
yendiler. Tebrikler voleybol 
Erkekler Milli Takımı

13.06.2005

Profilo YK 5200 BN 10008434 seri nolu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Büyük Kumla Aile Gazinosu

BakBüCafe'de
Hamburger ’i 

deneyin
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 Hamidlye Mah. Bora Sokak Akbank Aralığı GEMLİK
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ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Bilen var mı?
Arılar yemiş tüm balı
Bilen varmı, bilen varmı?
Ne olacak bu milletin hali 
Bilen var mı, bilen varmı?

Eğitim rayından çıkmış 
İnsanlar yaşamdan bıkmış 
Ekonomi dündün çökmüş 
Bilen varmı, biler varmı?

Memur - İşçi sefil olmuş 
Esnaflar batmış, mahvolmuş 
Köylüler borçtan yok olmuş 
Bilen varmı, bilen varmı?

Toplum çürümüş bozulmuş 
Herkes öfke, kinle dolmuş 
İnsanlık tükenmiş, kaybolmuş 
Bilen varmı, bilen varmı?

Mutlu olup gülen varmı 
Muradını alan varmı 
Halden memnun olan varmı 
Bilen varmı, bilen varmı 

İnsanımız çaresiz kalmış 
Basın medya esir almış 
Maddeci çıkarcı olmuş 
Bilen varmı, bilen varmı?

Zamlar ne zaman bitecek 
Enflasyon ne zaman düşecek 
Fakir hangi gün gülecek 
Bilen varmı, bilen varmı?

Edip Cansever'in 
20 şiiri daha bulundu
Usta şair Edip Cansever'in 
'Sonrası Kalır' adlı tartış
malı külliyatına alınmayan, 
16-18 yaşları arası yazdığı 
ve Kaynak, Çınaraltı ile 
İstanbul dergilerinde 
yayımlanan 20 şiiri daha 
ortaya çıktı
Edip Cansever'in Yapı 
Kredi Yayınları tarafından 
yayımlanan 'Sonrası Kahr' 
adlı iki ciltlik külliyatı ede
biyat dünyasını ikiye 
bölmüştü. Şairin sağlığın
da 'Gençlik hatası' olarak 
nitelediği 'İkindi Üstü' 
kitabındaki şiirlerinin de 
külliyata dahil edilmesini 
kimileri doğru bulmadı. 
Daha bu tartışma küllen- • 
meden, aslında o kitabın 
da eksik olduğu gündeme 
geldi. Çünkü usta şairin 
16-18 yaş arasında yazdığı 
Çınaraltı, İstanbul ve 
Kaynak adlı dergilerde 
yayımlanan 20 şiiri daha 
ortaya çıktı. Gazi Üniver
sitesi Türk Dili Bölümü 
öğretim üyesi Mehmet Can 
Doğan'ın 31 Ekim 2001'de 
E dergisinde yayımlanan 
’Ö. Edip Cansever'in 
16-18 Yaş Şiirleri' başlıklı 
yazısına göre Behçet 
Necatigil, Cansever'in 
sanat hayatının 1 Mart 
1944'te İstanbul der
gisinde yayımlanah bir 
şiiriyle başladığını söyler.

Bu nasıl sevgi?
İki yıl önce bir gün, Gemlik’te 

Atatürk heykelinin bulunduğu 
parkta oturmuş gazete okuyor
dum. Birden gözüm bir jandarma 
timine takıldı. Başlarındaki 
kumandan yüksek sesle, “Burada 
yabancı dil bilen var mı?” diye 
bağırdı. Kumandanın biraz 
ötesinde kadınlı ve erkekli yedi 
kişilik bir turist grubu duruyordu. 
Almanca bilmediklerini anladım ve 
İngilizce konuşmaya başladık. 
Etrafımızı epeyce meraklı sardıydı.

Turistler denize girmek istiyor
lardı. Kumandan ise, burada 
denize girmenin sağlıklı olmadığını 
ve denize girdikleri taktirde hasta- 
lanabileceklerini söyledi. 
Kumandanın söylediklerini aynen 
tercüme etmedim. Çünkü; 
Turistler dönüp “Bu deniz neden 
kirliymiş, bizi neden hasta eder
miş?” diye sorabilirlerdi. 
Gelebilecek bu soruya cevap 
olarak “Kanalizasyon buraya 
akıtılıyor” demek zorunda kala
bilirdim. Ama söylemedim ve 
Gemlik Belediyesi adına utandım.

Epey uğraşıdan sonra, turistleri 
Kumla’da denize girmeleri 
konusunda ikna ettim ve birlikte 
Gemlik içinde gezintiye çıktık. 
Turist bayanlardan biri üzerinde 
Belediye Başkanı sayın Mehmet 
Turgut’un resminin bulunduğu 
panoyu işaret ederek “Tiyatro, 
yoksa sinema afişimi bu?” diğer 
bir turistte söze katılarak “Panoda 
görülen adam Türkiye’nin tanınan 
bir artisti mi?” diye sordu. 
Görülen şahsın bu ilçenin Belediye

Hüseyin KAYA

Başkanı olduğunu söyledikten 
sonra, Başkan’m “Hizmet sevgi 
işidir” ve “Gemlik’i çok seviyo
rum” sözlerini de kendilerine ter- 

' cüme ettim.
Gezimiz sırasında sohbçtte 

Yaşar Kemal’den, Nazım 
Hikmet’ten ve Yılmaz Güney’den 
bahsettiler. Gezi sahilden, İstiklal 
Caddesi’nden ve Belediye Binasına 
kadar devam etti. Gezi sırasında 
turistler birbirlerine yaya 
kaldırımlarda usulüne uygun 
döşenmemiş, bir ucu boşlukta 
bastıkça ‘Lak - Luk’ sesi çıkaran 
kaldırım taşlarını ve çevrenin pis
liğini göstererek şakalaşıyorlardı.

İçlerinden biri, Belediye 
Başkanı’nın resminin olduğu pa
nodaki sözleri tekrar tercüme 
etmemi rica etti. Tercüme ettim. 
Aynı turist grubuna dönerek, 
“Hizmet sevgi işidir” çok doğru 
$öz. Başkan Gemlik’i çok seviyor- 
muş o da iyi ama, şu kaldırım 
taşlarının acıklı hali ve sokaklarda
ki bu pislik neyin nesi? Bu nasıl 
sevgiymiş?” diye söylendi. Cevap 
veremedim ve terlemeye başladım. 
Turistleri Kumla’ya giden otobüse 
kadar götürüp uğurladım. Benden 
memnun ayrıldılar. Ya 
Gemlik’ten?

İki yıl sonra Gemlik’e 
geldiğimde yukarıda bahsi geçen 
konularda herhangi bir iyileşme 
göremedim. Bu nedenlerle 
Gemlik’de tekrar bir turist kafile
siyle karşılaşmak ve Belediye atfına 
mahçup olmak istemiyorum.

Okura saygılarla..^.,..

HAÇİN „
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Ne ağlıyon gadasını?
- Ağlamıyorum.
- Birşey mi oldu bugün?
- Yok... Canım sıkılıyor... Annesi ondan 

yana döndü, Sara başını göğsüne dayadı 
annesinin...

Cam önünde düşünür düşünür aynı şey
leri düşünür. İş yok, güç yok. Sokak desen 
o da yok ermeniler geleli. Arada bir düğün, 
dernek olur ya annesi, ya da analığıyla 
giderler.

Yaz geçti, yapraklar kızarmağa başladı 
karaşı tepelerde...

Sara, kasnağını sekinin üzerine bıraktı.. 
Saatler geçip gitmiyor. Saçlarını açtı, sık 
tarakla taradı, sonra ördü yeniden 
saçlarını, göğsünün üstüne aldı. 
Yazamasını bağlamadı başına... Ayağında 
mor şalvar, al çiçekli basmadan üstlük... 
Kimseler yok evde. Annesi komşuya 
geçmiş, analığı bir yanlarda ekmek etmek
te...

Çocuklar sokaktalar. Aşağı odada bir 
ermeni ailesi oturur. Ruben Demirciyan ve 
karısı. En alt odada da bekar bir ermeni 
genci var. Sara, ara sıra Ruben 
Demirciyan'lara iner.. Pek canı sıkıldığı 
zaman. Sessiz bir kadın... Kimsenin 

etlisinde, sütlüsünde değil... Çocukları 
olmamış, orta yaşlı. Kocası gündüzleri 
evde bulunmaz, avcıdır...

Sara, yine indi aşağıya. Kapı önünde 
durdu kısa bir süre, içeri dinledi, tıkırtılar 
var. İtti, ardına dek açıldı kapı. Yerde kirli 
bir kilim, köşede bir sandık, sandığın 
üstüne yatak konmuş, yorgan konmuş 
dürülüp. Tahta bir seki, seki üstünde üç 
dört sahan, tencere, akça pakça, tombul
ca, bir kadın odanın orta yerinde bağdaş 
kurmuş, oturmuş, mavi mavi bakıyor... 
Sara saçlarını topuz yapmış ensesinde 
toplamış, Önünde büyük, yassı bir taş 
var... Kaydırak taşı biçiminde... Baktı 
Sara’ya kısa bir süre sonra önüne, işine 
döndü.

- Ne yapıyorsun Mari teyze?
- Et dövüyorum...
Sara hemen döndü açık kapıdan çıktı; 

yukarıda iki odanın arasındaki sofada üst 
üste yığılı kap kaçağın arasından et tah
tasını çekti çıkardı. Çabucak İndi merdi
venleri.

- İstesene teyzel Hiç taş üstünde et 
dövülür mü?

- Bir istenir, İki letonlr... Bizde hiçbir şey 
yok... Edineceğiz edinmesine ya... O 
zamane dek bir şeyler uydurmak gerek.

safi; et tahtasını kadının önüne koydu 
veyUHI ItâŞIHâ geçti; oturdu. Sokuluyor, 
tatlı tatlı hakıyer yügünem

= Oeljüaei kııım banimin senin hal* 
leriti. Gülüşlerin; gldisilerln gelişlerin hiç 
kimseye benaamoa... bü iki İni kuru kafa...

Kimsemiz yok... İyiliğinizi gördük, 
kötülüğünüzü görmedik. Neyimiz var, neyi 
miz yoksa döktük yollarda.,, Bordakiler 
yanmış, yıkılmış... Yatağı da siz verdiniz, 
yorganı da, kilimi, keçeyi de, kabı kaçağı 
da...

- Ne olmuş bacım... Dinimiz naylmtt ayn 
da olsa, Ihiani birbirine kardeş öftün, eş 
olsun diye yaratmış Tanrı,,, Elimizden 
geleni esirgemeyiz biz..,

Takırdılar oldu dışarıda, sonra kapı itildi 
ve açıldı. Kapının önünde Ruben 
Demirciyan... Peşini yan yatırmış, kara 
püskül kulağının üstünde sallanıyor. Kır 
bıyıkları, kabarık, diken diken saçları var, 
Elinde rengi kaçık bld torba, torbada geniş 
kan lekeleri...

Sara toparlandı. Marl ayağa kalktı 
hemen. Yukarıdan aşağı baktı Sara’ya 
Ruben Demirciyan. Gözleri kati ve de deli
ci...

- Keklik vurdum... Dedi kanama.
“ Ben de et dövüyordum, akşam İçin...
Ruben Demirciyan et tahtasını gördü, 

aynı katı bakışlarla yuvarlak kütüğe baktı. 
Sara, kalkıp kapıya doğru yürüdü. Al 
örterinin eteğinin bir ucu sol yandan mor | 
şalvarın uçkuru İçine çekmiş. Ayağında 
kelin İplik çoraplar...

- Et tahtası getirmiştim do...
* Yine götürecekeln ama...
Omzundaki tüfeği çıkardı Ruben 

Demirciyan, duvardaki kalın bir çiviye taktı. 
Marl kanh torbayı et tahtacının üstüne 
bıraktı... DIVAMI YARIN...
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Verem hastalığına dikkat
Sağlık Bakanlığı, 
dünyada her yıl 8 
milyon kişiyi ağına 
düşürerek 2 milyon 
kişinin ölümüne 
neden olan verem 
(tüberküloz) 
hastalığının 
Türkiye'de korkutu
cu boyutlara ulaş
maması için 
harekete geçti. 
Bakanlığın başlattığı 
Tüberküloz Kontrol 
Programı 
çerçevesinde 
devlete ait tüm 
sağlık kuruluşları 
verem hastalığı ile 
mücadeleye destek 
verecek.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Uz. Dr. Cihanser 
Erel, 81 il sağlık 
müdürlüğüne gön
derdiği genelgede 
verem kontrolünde 
belirlenen hedeflere 
ulaşabilmek için 
yapılması gereken 
çalışmaları belirtti. 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WHO) 
hesaplamalarına 
göre, dünyada her 
yıl 8 milyon kişinin 
vereme yaka
landığını ve 2 milyon 
kişinin bu nedenle 
hayatını kaybettiğini 
ifade eden Erel, bu 
rakamların 
hastalığın daha uzun 
yıllar dünya için

tehdit oluşturacağı
na işaret ettiğini 
kaydetti.
Türkiye'de yıllık 
verem görülme sık
lığının yüzbinde 25 
civarında olduğunu, 
bu rakamın dünya 
genelindeki 
yüzbinde 130 
civarında olan 
verem insidansının 
altında yer aldığını 
hatırlatan Erel, bu 
veriye göre 
Türkiye'nin bu 
hastalığın orta sık
lıkta görüldüğü 
ülkeler içinde bulun
duğunu bildirdi. 
Türkiye'de verem 
tedavi başarı 
oranının yüzde 
78'den yüzde 83'e 
ulaşmasına rağmen 
bunun yeterli 
olmadığını ifade 
eden Erel, bu 
rakamın en az yüzde 
85 seviyesine 
çıkarılması gerektiği
ni vurguladı. 
Bakteriyolojik 
muayene yapılan

veremli hasta 
oranının yüzde 
35'den yüzde 67'ye 
yükseldiğini belirten 
Erel, bu oranın 
yüzde 85 - 90 gibi bir 
seviyeye ulaşması 
gerektiğini kaydetti. 
Erel, primer ilaç 
direncinin ise yüzde 
3 civarında 
olduğunu hatır
latarak, uzun süreli 
bir mücadele ile bu 
oranın da 
düşürülmesinin 
gerekli olduğunu 
kaydetti.
VEREM SAVAŞ 
DİSPANSERLERİ 
GÜÇLENDİRİLECEK 
Müsteşar Yardımcısı 
Erel, verem kon
trolünde belirlenen 
hedeflere ulaşa

bilmek için yapıla
cak çalışmaları 
şöyle sıraladı: 
- Her seviyede sağlık 
kuruluşunda verem
le mücadele 
konusunda duyarlı 
olunacak, 
Tüberküloz Kontrol

Programı'na katkıda 
bulunulacak ve 
toplumun bu konuda 
duyarlı hale getir
ilmesi sağlanacak. 
- Sağlık ocakları ve 
diğer birinci 
basamak sağlık 
kuruluşlarına başvu
ranlar içinde semp
tomu olanlar değer
lendirilerek 
tüberküloz olabile
ceği düşünülenler 
kesin tanı amacıyla 
Verem Savaşı 
Dispanserleri'ne 
veya Göğüs 
Hastalıkları 
Hastaneleri'ne gön
derilecek. Bu birim
lerden gelen 
sonuçlar dikkatle 
takip edilecek. 
- Sağlık Ocakları, 
Verem Savaşı 
Dispanserleri ile 
koordineli bir şek
ilde hastaların takip
leri ve ilaçlarını 
gözetim altında kul
lanmaları konusun
da azami derecede 
yardımcı olacak. 
- Hastaların ikamet 

ettikleri yerler bulu
narak kendileri ve 
yakın çevresindeki 
temaslılar araştırıla
cak.
- Tüberküloz tanısı 
yapılan hastaların 
tedavileri yakın kon
trol altında yapıla
cak. Aile bireylerinin 

periyodik kontrolleri 
gerçekleştirilecek. 
- Tüberkülozlu 
hastaların tedavileri
ni aksatmalarının 
önlenmesi amacıyla 
gözetim altında 
tedavi planlaması 
yapılacak, sağlık 
ocakları ve hastanel
er ile iş birliği içinde 
çalışılacak, hastalan
ma ihtimâli yüksek 
olan kişilere koruyu
cu ilaç tedavisi 
uygulanacak.
- İhtiyacı olan 
veremli hastalara 
yardım yapabilecek 
tüm sosyal dayanış
ma kuruluşları ile iş 
birliği yapılacak.
- Her sağlık 
ünitesinde tespit 
edilen veremli hasta
ların bildirimi 1593 
sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha 
Kanunu'nun 
113.,114.,115., ve 
116. maddelerine 
göre zorunlu olduğu 
için, bu bildirimlerin 
yapılmaması duru
munda ilgililer 
uyarılarak gerek
tiğinde bildirim yap
mayanlar hakkında 
yasal işlem uygu
lanacak.
- İllerde İl Sağlık 
Müdürü, 
Bulaşıcı Hastalıklar 
Şube Müdürü, İl 
Tüberküloz

Koordinatörü, varsa 
Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi ve üniver
site temsilcilerinden 
oluşan bir kurul 
oluşturulacak. Kurul 
her 3 ayda bir topla
narak tüberküloz 
mücadelesi için 
yürütülen hizmetler 
değerlendirecek ve 
sonucu bir rapor ile 
Sağlık Bakanhğı'na 
bildirecek.
- Bölge Tüberküloz 
Laboratuvarı olanı 
illerde bu laboratu- 
varların personeli 
eksikliklerinin gi der
ilerek çalışma 
kapasiteleri 
artırılacak.
- Bu laboratuvarların 
olmadığı yerlerde 
illerdeki Hıfzıssıhha 
Laboratuvarlar» veya 
Halk Sağlığı 
Laboratuvarları 
tüberküloz kültürü 
yapabilecek 
duruma getirilecek. 
- Verem Savaşı 
Dispanserindeki 
personel sayısı 
görülen hizmeti 
aksatmayacak 
seviyede olması 
sağlanacak.rı 
Hastaneleri'nde 
yatarak tedavisi 
gereken hastaların 
tedavilerinin yapıl-, 
ması konusunda 
gerekli titizlik 
gösterilecek.

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 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. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

METRO S13 12 12
AydynTurizm ... 513 20 77
Süzer Turjzm . ? 512 10 72-
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz " ' 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz .514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral . 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Sulşleİf , 513 45 21 -, 115
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. Ş13 45 21 -111
Su Arıza, Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 513.1821
Çınar Taksi 513 2467^
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

14 HAZİRAN 2005 SALI 
SAĞLIK ECZANESİ

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2156 

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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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sn. Mehmet DİLLİOĞLU’nun babası ve 
Borsamızın kurucularından ilk Yönetim Kurulu Başkanı 

Haşan DİLLİOĞLU
13 Haziran 2005 tarihinde vefat etmiştir. 

Cenazesi, 14 Haziran 2005 tarihinde (bugün) öğle 
namazını müteakkip Çarşı Camiinden kaldırılacaktır. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

GEMLİK TİCARET BORSASI 
YÖNETİM KURULU

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Sn. Mehmet DİLLİOĞLU’nun babası, kapatılan Adalet 
Partisi eski ilçe Baştanlarından

Haşan DİLLİOĞLU’nun
ölümüne üzüntümüz sonsuzdur.

Gemlik merkez sağ siyasetine büyük emeği geçen 
merhum’a Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

DOĞRU YOL PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI



Okullarda karne tatilinin başlanmasıyla öğrenciler tatil yaparken, öğretmenler de meslek içi eğitim çalışmalarına başladılar,.

Eğitimciler “iyi örnek”! anlattı
Öğrenciler yaz tatiline girerken ilçemizdeki ilköğretim okulu öğretmenleri de meslek içi eğitim seminerlerine başladı. Toplam Kalite 
Yönetimi, Öğretmen, Öğrenci ilişkileri, Kardeşler Arasındaki Düşmanlık Duyguları, Spor ve İnsanın Doğası, Eğitimde bilgisayar Kullanımı 
konuları ele alındı. Öğretmenlerin hazırladıkları konular 10 dakikalık sunumlarda anlatıldı. Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK i

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
15 Haziran 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Polisten vatandaşa 
tatil uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Daire Başkanlığı'nın Internet 
sitesinde, "Evinizi tatil veya iş seya
hati gibi sebeplerle uzun süreli 
terkettiğinizde, evde olmadığınızı 
hırsızlara hissettirilmemelisiniz" 
uyarısında bulunuldu. Sayfa 5’de

Yoksulluğu azaltmaya yönelik başlatılan uygulamaya 39kişi başvuruda bulundu j

SRAP projem başvurular d w ediyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gıda terörü
Dünkü Hürriyette Uğur Dündar’ın haberine 

göre, Türkiye de gıda sektöründe 10 bin 
kaçağın olduğu belirtiliyor.

Bence bu sayı daha fazladır.
Gıda sektörü herkesi ilgilendiren bir sektör 

olduğuna göre, yasalar çerçevesinde gıda 
üretimi yapan kişi ve kuramların, ilgili resmi 
kuramlardan izin almaları gerekiyor.

Son yıllarda AB’nin normları da gündemde 
olunca, bu sektöre yönelik uygulamalarda bir 
denetim geliştirildi.

Gıda üreten firmalar, Tarım Bakanlığından 
izin almak zorundalar.

Bu izin alınırken de işyerleri eskisinden daha 
iyi denetlenmekte..

Ancak, denetlemelerinin arkası kesildiğinde 
gıda da dehşete varan suistimaller yaşam 
yor..

Araştırmacı gazeteci ve televizyoncu Uğur 
Dündar, diğer konularda olduğu gibi uzun bir 
süredir gıda üzedinde araştırmalar yapıyor.

Yapılan incelemede, balların sahte olduğu, 
tare yağına patates karıştırıldığı, kırmızı 
bibere kiremit tozu konduğu, sucuk ve salama 
at ve diğer hayvanların etlerinin karıştırıldığı 
labratuvar incelemelerinde ortaya çıktı. Bu iş 
yalnız Tarım Bakanlığının denetimiyle olmaz.

Bence, belediyeler gıda labratuvarları kur
malı ve her türlü gıdayı kontrol etmeli..

Bu konu da hiçbir belediye de çalışma yok.
Bunun için hemen çalışmalar başlamalı 

vatandaşın hem kesesini, hem de sağlığını 
tehdit eden gıda terörü önlenmelidir.

Hükümet ile Dünya 
Bankası arasında 
imzalanan Sosyal 
Riski Azaltma 
Projesi (SRAP), 
uygulamaya kondu. 
Projesi Sorumlusu 
Eyüp Usta, projeden 
yararlanmak isteyen
lerin sosyal güven
cisi olmayan vatan
daşlar olacağını 
söyledi.

Usta, destek mik
tarının kişi başına 
5.000 dolar, grup 

bazlı projelerde en 
fazla 100.000 dolar, 
krediler YTL cinsin
den, faizsiz ilk 2 yıl 

ödemesiz, 2 yıl taksit 
le geriye ödemeli 
olarak verilmekte 

olduğu belirtti. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Siyasetçiler, tanınmış iş ve siyaset adamının cenazesinde biraraya geldiler.

Dillioglu’na son görev
Gemlik Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu’nun önceki gün ölen 
babası eski AP İlçe Başkanı, İl Genel 
Meclis üyesi ve İl Daimi Encümen 
üyesi Haşan Dillioğlu’nun cenaze 
töreninde DYP’li politikacılar ile 
Gemlik’ti siyasiler ve işadamları 
biraraya geldiler.
Çarşı Camiinde öğle namazından sonra 
kaldırılan Dillioğlu’nun cenazesi, şehir 
mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye 
kalabalık halk topluluğu da katıldı.

Haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın yurt dışında olması 
nedeniyle yazılarını bir süre yayınlıyamayacağız. 
Okuyucularımızdan özür dileriz.

7 Haziran tarihli Körfez Gazetesinin birinci 
sayfasında sayın Kadri Güler’in '‘GÜNE BAKIŞ' 
köşesinde yayınlanan 'Manastır'da kaymalar' 
başlıklı yazısını okudum. Bahsedilen konu 
Belediye Meclisi’nin Haziran toplantısında da 
gündem konusu olmuş. Önemli bir konu, ama 
Manastır bölgesinde başka tür kaymalarda var. 
Bu okur mektubumla tespit edebildiğim 'kay
maları* ilgililere duyurmak dileğindeyim.

Yurtdışmdan iki yıl önce Gemlik’e geldiğimde 
aşağıda sıralıyacağım noksanlıkları görmüştüm. 
Aradan geçen bu iki yıl sonra geldiğimde görmüş 
olduğum bu noksanlıkların yerli yerinde dur
duğunu hayretle gördüm. Nedir bu noksanlıklar? 
- PATİKA YOL DENİZE HA KAYDI HA 
KAYACAK-

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasının 
hemen arkasından başlayıp Manastır’a uzanan 
patika yolun bir bölümü neredeyse denize uçmak 

| üzere. Yaşanan deprem ve yağan yağmur 
I nedeniyle toprak kaymış olup, altı boşalan patika 

yolun istinat betonları askıda kalmış durumdadır. 
Şiddetli bir yağmur veya hafif bir deprem anında 
yolun bu bölümü denize kayabilir. Daha fâzla 
masrafa sebep olmadan önlem alınmaya değmez 
mi bu iş?
-KOCAMAN KAYA KÜTLESİ TEPEMİZE 
HA DÜŞTÜ HA DÜŞECEK -

Sahildeki İlçe Gemlik ve Spor Müdürlüğü 
önündeki sahada çevre düzenlemesi yapılıyor. 
Umarız bu çevre düzenlemesi sahilde belediyece 
yapılmış olan düzenlemeye uygun bir güzellikte 
olur. Bekleyip göreceğiz. Ama İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü binasının hemen arkasından 
başlayan patika yolun başlagıcmda ve yolun üst 
tarafınndaki kayalığın üç-dört metre yükseğinde 
kocaman bir kaya kütlesi yerinden oynamış 
durumda. En ufak bir sarsıntıda bu kayanın 
kayıp oradan tesadüfen geçenleri ezdikten ve bir 
felakete sebep olduktan sonra, yetkili kişilerin 
başsağlığı veya geçmiş olsun dileklerinin hiç bir 
anlamı kalmayacaktır.
-HIRSIZ, SOYSUZ VE KAPKAÇÇILARA 
BÜYÜK FIRSAT-

Yukarıda bahsi geçen patika yol üzerinde elek
trik direkleri var ama iki yıldır elektrik ampülleri 
eksik. Geç saatlerde bu yolu kullananlar zifiri4 
karanlıkta uçuruma düşmemek için güç-bela yolu 
bulmaya çalışmaktadırlar •

Ayrıca, ışıklandırılmayan bu patika yol güzer- 
ganı hırsız, soysuz ve kapkaççılara o kirli meslek
lerini icra etme fırsatıda yaratmaktadır. Buda 
ufaçık sir sorundur ama, ufak sorunlar büyük 
felaketlere gebe olabilir...

Okuyucuya Saygılarla..
Hüseyin KAYA
Cumhuriyet Mah. Dem irken t Sitesi C/Blok 
GEMLİK

Özürlü öğrencilerden 
takı sergisi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Özel 
Türe 
Rehabilitasyon 
Merkezi'ne devam 
eden özürlü 
çocukların 
yaptıkları takılar 
sergileniyor. 
Belediye 
Sergi Salonu’nda 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt'un da
katıldığı sergi 
açılışını Kaymakam 
Baygül, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay ile Takı 
öğretmeni Gülsen 
Akıncı birlikte yaptılar. 
Özürlüler Rehabilitasyon 
Merkezindeki 
çocukların öğretmen 
Gülsen Akıncı'nın 
nezaretinde öğrenerek, 
ürettikleri takılar 
sergilenerek satışa 
sunuluyor.
Sergide ayrıca, 1980'li 
yılların başında "Geri

dönülerek, 
özürlü çocuklar olarak 
düzeltilen haberlerin yer 
aldığı sergi dikkatleri 
çekiyor.

zekalı çocuklar" 
olarak isimlendirilen 
ve daha sonraki 
yıllarda bu 
hatalardan

ELEMAN ARANIYOR
Deneyimli 

aşçı ve garson 
aranmaktadır.

ARHAN PETROL 
Müracaatların şahsen 

yapılması gerekmektedir.
Adres:Yalova Gemlik Yolu 3. Km.

KİRALIK DEVRE MÜLK

Kalkan Clup Patana 
Tatil Köyü’nde 

19 Haziran - 4 Temmuz arası 
KİRALIK DEVRE MÜLK 

Diş Hekimi Özcan Vural 

Ev Tel: 5151000 -GSH: 0.536 8172105
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Yoksulluğu azaltmaya yönelik başlatılan uygulamaya 39 kişi başvuruda bulundu

W projesi ne ferolar devam ediyor
Hükümet ile Dünya Bankası arasinda imzalanan Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP), 
uygulamaya kondu. SRAP Projesi Sorumlusu Eyüp Usta yaptığı açıklamada, projenin 
amacının sosyal yardım sağlayan devlet kurumlarının kapasitelerini arttırmak, sağlık ve 
eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak ve yoksulların gelir elde etme, iş kurma ve 
istihdam fırsatlarını artırmaya yönelik faaliyetleri içerdiğini ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı gibi sosyal güvencesi olmayan yoksul haneleri kendi geçimlerini sağlayacak 
işleri kurabilmelerini amaçladığını söyledi. Usta, destek miktarının kişi başına 5.000 
dolar, grup bazlı projelerde en fazla 100.000 dolar, krediler, YTL cinsinden, faizsiz ilk 2 
yıl ödemesiz, 2 yıl taksitle geriye ödemeli olarak verilmekte olduğu belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

14 Eylül 2001 
tarihinde 
Hükümet ile 
Dünya 
Bankası arasında 
imzalanan 
anlaşmayla, 
yoksulluğu azalt
maya yönelik 
Sosyal Riski 
Azaltma 
Projesi (SRAP) 
uygulama 
konuldu.
Proje sorumlusu 
Eyüp Usta, 
yaptığı açıklama
da, Sosyal 
Riski Azaltma 
Projesi'nin özellik
le en yoksul 
nüfus üzerinde 
etkisini azaltmak, 
sosyal yardım 
sağlayan devlet 
kurumlarının 
kapasitelerini 
artırmak, 
sağlık-eğitim 
hizmetlerinin 
iyileştirilmesini 
sağlamak ve 
yoksulların 
gelir elde etme, 
iş kurma ve 
istihdam fırsat
larını artırmaya 
yönelik faaliyetleri 
içerdiğini söyledi. 
Bu amaçla, 
Gemlik sosyal 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı olarak 

proje kapsam* ıda 
yürütülen 
Yerel Girişimler 
(YG) programı 
çerçevesinde 
en yoksul 
yüzde 36'hk 
kesimin 
gelir elde etme 
ve istihdam 
fırsatlarını 
artırmaya yönelik 
proje başvuru
larının alınmaya 
başlandığını 
hatırlatan 
Eyüp Usta, 
"SSK, 
Bağ-kur ve 
Emekli Sandığı 
gibi sosyal 
güvencesi - 
olmayan yoksul 
haneleri kendi 
geçimlerini 
sağlayacak işleri 
kurabilmeleri 
ve sürdüre
bilmeleri 
amaçlanmaktadır. 
Hazırlanacak 
alt projenin 
teknik, ekonomik, 
mali ve sosyal 
yönden 
sürdürülebilir 
olması üretilecek 
malın veya 
hizmetin 
yöresel talebi 
ve pazarlama 
olanakları olması 
gerekmektedir. 
Destek miktarı, 
kişi başına 
5.000 dolar,

SRAP Proje Sorumlusu Eyüp Usta, en yoksul yüzde 36’hk kes
imin gelir elde etme ve istihdam fırsatlarının arttırmaya yönelik 
projeye başvuruların devam ettiğini söyledi.

grup bazlı 
projelerde 
en fazla 100.000 
dolardır. Krediler, 
YTL cinsinden, 
faizsiz ilk 
2 yıl ödemesiz, 
2 yıl taksitle 
geriye ödemeli 
olarak verilmekte
dir" dedi.
39 BAŞVURU 
YAPILDI 
SRAP Projesi 
kapsamında 
yürütülen 
Yerel Girişimler 
(YG) programı 
çerçevesinde 
Vakıf Başkanlığına 
39 proje 
başvurusunda 
bulunulduğunu 

bildiren Proje 
Sorumlusu 
Eyüp Usta, 
yaptığı 
açıklamada, 
"Başvuruların 
34'ü faizsiz 
geriye dönüşümlü 
olan ve Gelir 
Getirici 
kategorisinde 
yer alan bireysel 
başvurular 
olup, bunların 
20'si uygun 
bulunup 
online olarak 
merkeze 
gönderilmiş, 
19 başvuru ise 
başvuru 
kriterlerine 
uymadığından 

uygun 
görülmemiştir. 
Diğer 3 proje 
Kaymakamlık 
makamınca, 
Vakfımız ve 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü ’nce 
hazırlatılmış 
Tarım ûe 
hayvancılığı 
geliştirmeye 
yönelik grup 
projeler olup, 
Gelir Getirici 
kategorisinde 
yer alan ve faizsiz, 
geriye dönüşümü 
olan Süt 
Sığırcılığı, 
koyunculuk 
ve Arıcılık pro
jeleri online

olarak merkeze 
gönderilmiştir. 
Bu projelerden 
faydalanmak 
isteyen 
vatandaşların 
başvuruları 
alınmaktadır.
Geriye dönüşümü 
olmayan ve 
Sosyal Hizmet 
kategorisinde 
yer alan 
Engellilere 
Özel Eğitim 
Verilmesi Projesi 
Vakfımız ve 
Özel Türe Özel 
Eğitim Merkezi 
tarafından, 
yardıma muhtaç 
öğrencilere 
öğle yemeği 
verilmesi projesi 
Vakfımız 
ve Umurbey 
Sağlık Meslek 
Lisesi 
Müdürlüğü’nce 
hazırlanmış ve 
online olarak 
merkeze 
gönderilmiştir." 
dedi.
Eyüp Usta, 
ayrıca, bu 
projelerin 
Başbakanlık 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Genel Müdürlüğü 
Proje Yürütme 
Kurulu tarafından 
değerlendirildiğini 
söyledi.
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BHaUNLUK SİYASİ OAZETBBHH

ilk kez İngiltere UKAS ISO 9001-2000 BELGESİ İLE Avrupa Birliği standartı olan CE belgesini alan firma oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçemizde faaliyet 
gösteren
GEMSAN Asansör 
firması Bursa ve 
ilçelerinde ilk 
kez İngiltere 
UKAS ISO 9001- 
2Û00 BELGESİ İLE 
Avrupa Birliği 
standartı olan 
CE belgesini alan 
firma oldu. 
Firmanın kurucusu 
ve aynı zamanda 
Elektrik 
Mühendisleri 
Odası Komisyonu 
Başkanı ve 
Gemlik Temsilciliği 
görevini yürüten 
Ali Osman Yavuz, 
teknik eleman 
kadrosu ile en 
üst düzeyde 
Asansör yapmayı 
ve hizmet vermeyi 
amaçlayarak, 
önemli hedeflere 
ulaşmayı planladık
larını söyledi. 
Gemlik Asansör

GEMSAN Asansör sahibi Ali Osman Yavuz, 
teknik eleman kadrosu ile en üst düzeyde hizmet 

vermeyi hedeflediklerini belirtti.
olarak 1887 yılında 
fâaliyete geçen 
firmanın kısa 
zamanda büyük 
aşamalar 
kaydettiğini ve 
TSE imalat 
yeterlilik, 
hizmet yeterlilik, 

kalite uygunluk 
belgeleri ile 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Garanti 
ve Satış sonrası 
hizmet yeterlilik 
belgelerini almaya 
hak kazandığını 
ifade eden

Yavuz. "Sekiz 
yıllık başarılı 
çalışmalarımız 
neticesinde 
İngiltere UKAS 
ISO 9001-2000 
Belgesini ve 
Avrupa Birliği 
Standartı olan

CE Belgesini de 
Avrupa Birliği 
onaylanmış 
kuruluşu 
MIRTEC'ten 
almaya hak 
kazanmıştır" dedi. 
Başta Gemlik 
olmak üzere 
Bursa, Orhangazi, 
Mudanya ve 
Yalova'da hizmet 
veren GEMSAN 
Asansör Firması, 
bu belge ile 
dünyanın her 
tarafında asansör 
yapmaya yetkili 
kılındı. 
Halkımızın 
yetkisiz asansör- 
cülere itibar 
etmemelerini 
söyleyen Ali 
Osman Yavuz, 
"Yeni çıkan 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı yönet
meliklerine göre 
yetkisiz 
asansörcülere 
montaj veya 

bakım yaptıran 
Müteahhit ve 
Bina yöneticilerine 
hapis ve ağır 
para cezaları 
alacağı hususlarını 
dikkate almaları 
gerekiyor.
Bu yönetmelikler 
ile Belediyelere de 
asansörleri 
denetlemeleri 
ve yetkisiz 
asansörcülerle 
mücadele etme 
görevini 
yüklemiştir.
İnsan yaşamında 
önemli yer tutan 
Asansör Montaj ve 
Bakım Hizmetlerinin 
bundan böyle 
GEMSAN 
Asansör olarak 
Güvenilir, 
emniyetli ve 
kaliteli yürüte
ceğimizden 
dolayı mutluluk 
ve kıvanç 
duyuyoruz" 
şeklinde konuştu.

Eğitimciler “iyi örnek”i anlattı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe merkezindeki 
İlköğretim 
okullarının katılımı 
ile öğretmenlere 
eğitimdeki iyi örnek
ler anlatıldı.
Hamidiye İlköğretim 
Okulu salonundaki 
toplantıya İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Tahsin Yazır, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Ali Osman Cura ile 
seçilen okul temsil
cileri ve öğretmenler 
katıldı.
Amacın, öğretmenler 
arasındaki deneyim 
ve tecrübelerin pay
laşılarak bilgi ve 
birikimlerini artırmak 
olduğu toplantıda 
kimin örnek olabile
cek bir çalışması var 
ise katılımcılara 
aktarması istendi.

Konuşmacılardan 
10 dakikalık süre 
içinde sunumlarını 
anlatmaları 
istenirken 5 dakika 
soru cevap için süre 
tanındı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğretmeni 
Adile Elmacıoğlu, 
Kardeş düşmanlığı 
üzerine aydınlatıcı 

bilgi verirken 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulundan 
öğretmen Ruşen 
Akar, (TKY) Toplam 
Talite Yönetmeliği 
Hazırlık çalışmaları 
hakkında 
bilgiler verdi.
Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulundan Öğret

men Serkan Aksu, 
İlköğretimde ders 
kitabı seçimi hakkın
da bilgiler verirken 
Hamidiye İlköğretim 
Okulundan öğret
men Fatih Gandar, 
Eğitimde Toplam 
Kalite Yönetimi 
uygulamaları hakkın
da konuştu.
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğretmeni 
Tülay Kibaroğlu, 
Öğrenci öğretmen 
arasındaki iletişim 
engelleri ve bunları 
kolaylaştıran 
etmenler hakkında 
bilgiler verirkenll 
Eylül İlköğretim 
Okulundan öğret
men Aylin 
Çalışkan, Toplam 
Kalite Yönetimi 
çalışmalarının 
okullarına getirdiği 
olumlu gelişmeler

den bahsetti. 
Engürücük İlköğre
tim okulundan öğret
men Ahmet Çakıl, 
Spor ve insan 
doğası, 100. yıl 
İlköğretim 
Okulundan öğret
men Ahmet Kara, 
Seviye sınıfları 
hakkında bilgiler 
verdi.
Şehit Etem Yaşar

İlköğretim 
Okulundan Salih 
Mutlu, Sunu hazırla
ma yöntemleri 
hakkında bilgi 
verirken Atatürk 
İlköğretim 
Okulundan M. Kemal 
Uyum ise Eğitimde 
bilgisayar kullanımı 
hakkında katılım
cılara geniş bilgiler 
verdi.
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Dillioğlu’na son görev
Önceki gün 
ölen,ilçemizin 
tanınmış iş 
adamlarından, eski 
Adalet
Partisi İlçe 
Başkanlarından ve 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın kurucu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Haşan

Dillioğlu’nun cenazesinde siyaset adamları biraraya geldi. 
Eski Bakan Turhan Tayan, dava arkadaşını son görevini 

yapanlar arasındaydı.

Dillioğlu, dün 
toprağa verildi. 
Dillioğlu’nun 
cenaze törenine, 
ailesi, eski Milli 
Eğitim Bakanı ve 
Bursa DYP 
Milletvekili Turhan 
Tayan, İlçe 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 

Belediye Başkan 
vekili Nurettin Bay, 
DYP İl Başkanı 
Harun Akın, DYP 
eski il başkanların- 
dan Işık Uğurtuğ, 
Hüseyin Çiftlik- 
lioğlu, TOBB 
Yönetim Kurulu 
üyesi İlhan 
Parseker, Gemlikli

siyasi parti temsil
cileri, işadamları ve 
vatandaşlar katıldı. 
Çarşı Camiinde kılı
nan öğle namazın
dan sonra kılınan 
cenaze namaz ile 
Haşan Dillioğlu’nun 
cenazesi İlçe 
Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

Haşan Dillioğlu’nun cenazesi kalabalık halk toplu
luğu tarafından Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Polisten rirtu lalil uyans
Polis, yaz 
mevsimin başla
masıyla birlikte, 
tatile gideceklere, 
geri döndüklerinde 
evlerinin soyul
duğunu 
görmemeleri için 
bir takım tavsiyel
erde bulundu 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
Asayiş Daire 
Başkanlığı'nın 
Internet sitesinde, 
"Evinizi tatil 
veya iş seyahati 
gibi sebeplerle 
uzun süreli 
terkettiğinizde, 
evde olmadığınızı 
hırsızlara 
hissettir- 
ilmemelisiniz" 
uyarısı yapılarak, 
bunun için 
yapılacak olanlar 
ise şöyle 
sıralanmakta: 
"Siz tatildeyken 
kapınızın önünde

veya posta 
kutunuzda biriken 
gazete, mektup, 
fatura ve benzeri 
evraklar hırsızlara 
davetiye olacağın
dan, komşularınıza 
bunları almalarını 
tembih ediniz. 
Unutmayınız ki, 
hırsızlar tatil yap
mazlar. Evinizden 
uzun süre ayrıla
caksanız, 
güvendiğiniz bir 
komşunuza 
evinizin uzun bir 
süre boş kala
cağını belirterek, 
gerektiğinde sizi 
nerede bulabile
ceğini bildirin."

Polis; özellikle yaz 
aylarında, havanın 
sıcak oluşu 
nedeniyle birçok 
vatandaşın yapılan 
ikazlara rağmen 
balkon kapıları ve 
pencereleri açık 
vaziyette uyuduk
larının görüldüğü 
belirterek, bu 
durumlarda hiç 
değilse hırsızların 
ilk olarak 
yoklayacakları 
pantolon ve göm
lek ceplerinizde, 
el çantalarınızda 
para ve ziynet 
eşyaları 
bulundurma
malarını istedi.
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Talat: Türkiye Rumlara liman açamaz
KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
Rum yönetiminin 
KKTC deniz ve hava 
limanlarına boykotu 
sürerken Türkiye'nin 
limanlarını Rum 
yönetimine 
açmasının mümkün 
olmadığını söyledi. 
Talat, bir kabulünde 
gazetecilerin gün
deme ilişkin soru
larını yanıtladı. Talat, 
Rum yönetimini de 
kapsayan gümrük 
birliği ek pro
tokolünün dün AB 
tarafından onay-. 
landığını, birkaç 
hafta içinde de 
Türkiye tarafından 
imzalanmasının bek
lendiğinin anımsatıl
ması üzerine, özetle 
şunları söyledi:

Irak’ta hükümet güven oyu aldı
Irak meclisi, 
Başbakan İbrahim El 
Caferi'nin hüküme
tine güvenoyu verdi. 
275 sandalyeli 
mecliste işari oyla
mada, hükümet ve 
çalışma programı oy 

'Ek protokol imza
lanıyor, bu zaten sür
priz değil. Ek pro
tokolün imzalan
ması, limanların açıl
ması demek değil. 
Türkiye'nin liman
larını açması söz 
konusu değil. Rum 
tarafı Kıbrıs Türk 
liman ve havaalan
larına boykot uygu
larken, Türkiye'nin 
limanlarını Rumlara 
açması mümkün 
değil. Bu olmayacak. 
Bu konuda 
Türkiye'nin ve bizim 
önerilerimiz.var." 
RUS TURİSTLERİN 
KKTC ZİYARETİNİN 
ENGELLENMESİ 
Talat, Rus turistlerin 
KKTC ziyaretinin 
Rusya tarafından 
engellenmesini ise 
"Rusya'nın tarafsı

çokluğuyla onay 
aldı. 275 sandalyeli 
mecliste işari oyla
mada, 28 Nisanda 
kurulan ve Şiilerin 
çoğunlukta olduğu 
hükümet ve çalışma 
programı oy çok

zlığına uygun değil. 
Demek ki anlatmak 
için daha çok çalış
mamız lazım" söz
leriyle değerlendirdi.
Rus turistlerin 

KKTC ziyaretini 
engelleyen Rusya'ya 
karşı KKTC Dışişleri 
Bakanlığı'nın gir
işimde bulunduğunu 
belirten Talat, "daha 
ileri boyutlu" girişim
lerin de olacağını 
bildirdi.
Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey 
Lavrov'un geçen 
hafta Güney Kıbrıs'ı 
ziyaret etmesine 
karşın, KKTC'ye 
geçme davetlerini 
kabul etmediğini ve 
Güney Kıbrıs'taki 
büyükelçilikte 
görüşme önerisinde 
bulunduğunu anım

luğuyla onay aldı. 
Meclis başkan 

yardımcısı Hüseyin 
El Şehristani, oyla
madan sonra yaptığı 
açıklamada, 
hükümetin tam itti
fakla güven oyu

satan Talat, özetle 
şunları kaydetti:
"Bu tutum, Güvenlik 
Konseyi üyesi 
Rusya'nın tarafsı
zlığına uygun değil. 
Geleneksel Rus-Rum 
işbirliği. Ama ben 
Rusya'nın bize düş
man olduğunu kabul 
etmiyorum, buna 
gerek de yok. Demek 
ki gerçek durumu 
Rusya'ya yeterince 
anlatamadık. Daha 
çok çalışmalı, daha 
çok göz önünde 
olmalıyız." dedi.

aldığını belirterek, 
milletvekillerine 
teşekkür etti.
Irak hükümeti 
başbakan, 4 
başbakan yardımcısı 
ve 32 bakandan 
oluşuyor.

Mesud Barzani 
göreve başladı

Mesud Barzani, 
bugün Erbil'deki 
bölge parlamento
sunda yapılan 
törende yemin 
ederek sözde 
Kürdistan özerk 
bölgesinin ilk 
başkanı oldu. 
Barzani, eski rakibi 
Irak 
Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani'nin 
de katıldığı 
törende, 
"Kürdistan'ın 
başarılarını koruya
cağıma ve vaz
ifelerimi inançla 
yerine getireceğime 
söz veriyorum" 
dedi. Talabani ile 
birlikte 
Cumhurbaşkanı 
yardımcıları Gazi 
Yaver ve Adil

Abdülmehdi, 
Parlamento 
Başkanı Hacem El 
Hasani ve bazı 
bakanlar da törene 
katıldı.
Talabani de törende, 
yaptığı konuşmada, 
"Kürdistan'ın 
demokratik 
tecrübesinin, Irak 
için de istenen 
demokratik tecrü
beler açısından 
model olarak 
hizmet göreceğine 
inanıyorum" dedi. 
Talabani, ABD 
Devlet Başkanı 
George W. Bush'un 
telefonla kendisini 
aradığını ve Kürt 
halkına selamlarını, 
Barzani'ye de 
tebriklerini ilettiğini 
söyledi.

aagjgjaafgjgjagjaagjafgjgjaagjaaagjagjaaaaagjaaagjaıaoaaaaaaa'aşjaıaagjgıaaagıaaiBJBJBiaBia
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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, 
j FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
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

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Prim borçlarına af gelecek dönem
AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Meclis gündeminde 
bulunan SSK ve 
Bağ-Kur prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasını 
öngören yasanın, 
önümüzdeki yasama 
döneme kaldığını 
açıkladı.
Söz konusu düzen
lemeyle ilgili tatilde 
de detaylı bir çalış
ma yapılacağını 
belirten Erdoğan, 
her prim borçlusunu 
kendi durumuna 
göre değerlendire
ceklerini ve imkanı 
olduğu halde bor
cunu ödemeyenlere 
de son bir şans ver
ileceğini söyledi. 
Erdoğan, yeni 
çözüm programının 
31 Mart 2005 tarihin
den önceki prim 
borçlarım kapsaya
cağını da bildirdi. 
Erdoğan partisinin 
grup toplantısında 
yaptığı konuşmada,

SSK ve Bağ-Kur 
prim borçlarıyla ilgili 
de önemli açıkla
malarda bulundu. 
SSK ve Bağ-Kur'un 
birikmiş prim ala
caklarının bu 
kurumların finansal 
dengelerini olumsuz 
yönde etkilediğine 
işaret eden 
Erdoğan, şimdiye 
kadar birçok 
yeniden yapılandır
ma programı ortaya 
konulduğunu, ancak 
köklü bir çözüme 
kavuşturulamadığını 
ifade etti.
Hükümetin sosyal 
güvenlik dengelerini 
olumsuz etkileyen 
bu konuya kati ve 
köklü bir çözüm 
getirme kararlılığın

da olduğunun altını 
çizen Erdoğan, bu 
problemin kalıcı bir 
çözüme kavuşturul
ması amacıyla bir 
detaylı bir çalışma 
başlatıldığını anlattı. 
Konunun detaylı 
analizinin yapılması, 
sorunun kay
naklarının tespiti, 
adaletli ve vicdanları 
yaralamayacak şek
ilde bir formül 
ortaya konması için, 
dünkü Bakanlar 
Kurulu'nda ilgili . 
bakanlara talimat 
verdiğini açıklayan 
Erdoğan, "Prim 
borçlularını kendi 
durumları içerisinde 
değerlendiren ve 
farklı plan sunan bir 
çözüm önerisi ola

cak. Adil ve 
hakkaniyete uygun 
bir program olması • 
için gerekli tüm ted
birler alınacak.
Şeffaflık sağlanacak. 
Buradan açıkça 
söylüyorum bu 
düzenleme kesinlik
le bir af olmayacak" 
şeklinde konuştu. 
Erdoğan, yeni 
çözüm programının 
31 Mart 2005 tarihin
den önceki prim 
borçlarını kapsaya
cak şekilde ola
cağını ve bu tarihten 
sonrakileri kesinlikle 
kapsamayacağını 
ifade etti. Erdoğan, 
"Devlet prim 
ödemelerini yapmak 
isteyen vatan
daşların sorununa 
bir çare bulacak, 
ancak ödeme 
kabiliyeti olup da 
primleri yatırmamayı 
alışkanlık haline 
getirenlerin bundan 
vazgeçmeleri için 
bir son çağrı 
yapacak" şeklinde 
konuştu.

Yasağın maliyeti 
150 milyon dolar
Rusya 
Federasyonu'nun 
Türkiye'den yaş 
sebze meyve itha
latını Türkiye'den 
gelen yaş sebze 
meyve ürünlerinde 
zararlı böcek ve 
sinek görüldüğü 
gerekçesiyle, 30 
Mayıs'tan itibaren 
yasak getirmesi ve 
sorunun 15 
gündür çözüle- 
meyişi nedeniyle 
yaklaşık 150 mily
on dolarlık bir 
zararın oluştuğu 
belirtildi.
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Doğu Karadeniz 
İhracatçılar Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Hamdi Gürdoğan, 
Rusya 
Federasyonu'nun 
Türkiye'den yaş 
sebze meyve itha
latını durdur
masının ardından 
geçen 15 günlük 
sürede 150 milyon 

dolar zarar 
edildiğini söyledi. 
Bu ihracatın yüzde 
40'lık bölümünün 
Doğu Karadeniz 
illerinden gerçek
leştiğine dikkat 
çeken Gürdoğan, 
"Geçtiğimiz hafta 
Ankara'ya giderek 
Devlet Bakanımız 
Kürşat Tüzmen'le 
yeni Tarım 
Bakanımız ile ve 
yeni bakan olan 
Trabzon 
Milletvekilimiz 
Faruk Özak ile 
görüştük. Özak, 
sorunlarımızın 
çözülmesinin her 
evresinde yeralı 
yor ve sorunun 
başbakanımıza 
iletilmesinde 
önemli rol oynuy
or. Başbakanımız 
Rusya Devlet 
Başkanı Putin ile 
telefon görüşmesi J 
yapacak. Bu tele
fon görüşmesin
den oldukça 
ümitliyiz" dedi.

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 
İŞ YERLERİ - ARSALAR- ARAZİLER

Harmankaya Villan’nda 
ACİL SATILIK VİLLA

Merkez: İbrahim Akıt 
Cad. PTT Karşısı 

Tel: (0.224) 513 34 37

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine 

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.

Tel: (0.224) 513 13 71 - 514 87 87
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Irak’ta iş birliği önerisi Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Uluslararası savunma 
dergisi Jane's 
Defence VVeekly, 
Türkiye ile ABD'nin 
Irak'ta yakın işbirliği 
içine girmeye 
başladıklarını ve ABD 
liderliğindeki Irak 
işgali ile birlikte iki4 
ülke arasında oluşan 
gerginliklerin tamir 
edilmekte olduğunu 
bildirdi.
Derginin bugün 

çıkan sayısında, 
Türkiye'nin yakında 
Irak Ordusu subay
larını eğitmeye 
başlayacağı ve yine 
Türkiye'nin, Irak'ta 
kullanılan ABD 
helikopter ve zırhlı 
araçlarının bakımının 
kendi âskeri üslerinde 
yapılmasını teklif 
ettiği yazıldı.
Türkiye ve ABD 
arasında sürdürülen 
en üst seviye 
görüşmelerin ardın
dan Ankara'nın 30 
Irak Ordusu subayını 
eğitmeyi planladığını 
belirten dergi, eğitim 
faaliyetinin yakında 
daha da geliştirile

ceğini Genelkurmay 
İkinci Başkanı 
Orgeneral İlker 
Başbuğ'un dergiye 
açıkladığını kaydetti. 
İKİNCİ SINIR KAPISI 
GÖRÜŞÜLÜYOR 
Genelkurmay 
Başkanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Etüt 
Merkezi Başkanı 
Tümgeneral Cengiz 
Arslan da, "Türkiye 
ile Irak arasında tek 
sınır geçiş noktası 
olan Habur sınır 
kapısının kapa
sitesinin artırılması ve 
yakınında ikinci bir 
sınır kapısı açılması 
konularının ABD ile 
müzakere edildiğini" 
belirtti. ERDOĞAN'IN 
GEZİSİNDE ELE 
ALINDI
Haberde bu girişim

lerin, iki ülkenin 
stratejik ortaklıklarını 
sürdürme isteklerini 
açıkladıkları 
Başbakan Erdoğan'ın 
geçen hafta 
VVashington'a yaptığı 
ziyaret sırasında ele 
alındığı belirtildi. 
TÜRKİYE VE ABD 
ARASINDA ANLAŞ
MA Türkiye ile ABD 
arasında "Kitle İmha 
Silahlarının 
Yayılmasının Önlen
mesi Amaçlarına 
Yönelik Yardımın 
Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin 
Anlaşma" imzalandı. 
Anlaşmaya, Türkiye 
adına Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Ali Tuygan, 
ABD adına ABD'nin 
Ankara Büyükelçisi

Eric Edelman imza 
attı.Edelman, anlaş
manın içeriğine ilişkin 
yaptığı konuşmada, 
ABD Başkanı George 
Bush ile Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın geçen 
hafta ABD'de kitle 
imha silahlarının 
önlenmesi konusunu 
da ele aldıklarını 
belirterek, bu konuda 
iki ülkenin ortak 
çıkarları bulunduğunu 
ifade etti. İki ülke 
arasında stratejik 
ilişkilerin varlığına da 
değinen Edelman, 
anlaşmanın kitle imha 
silahlarının yayıl
masının önlenmesine 
yönelik çabaların bir 
parçası niteliği 
taşıdığını ifade etti. 
Anlaşma, kitle imha 
silahlarının yayıl
masının önlenmesi ve 
bu tür silahların üreti
minde kullanılabile
cek çift kullanımlı 
zeme ve teknolojinin 
ihracat ve transit 
ticaretinin 
kontrol edilmesini 
kapsıyor.______________ I

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Bilinci etkileyen maddelerden 
anfetomin ve kafein

İştahı bastırmak için geliştirilmiş sen
tetik bir maddedir. Anfetomin merkezi 
sinir sistemini uyarır. Neşe, dikkat, zihin 
açıklığı ve enerji artışı gibi olumlu ruh
sal durumlara yol açar. (2-12 saat) 
Olumsuz etkileri, kalp çarpıntısı, yüksek 
tansiyon, mide bulantısı, sinirlilik, etki 
geçince yorgunluk hissidir.

Aşırı dozu sancılara, kalp krizine, 
koma ve ölüme yol açar. Ölümcül doz 
kişiden kişiye değişmek üzere 
2 - 500mg’dır. Aşırı dozdan ölümler 
genellikle infeksiyon yolu ile alınan 
vakalarda görülür. Dopomini taşıyan 
unsurları bloke ederek, sonuçta keyif 
verici bir salgı olan dopomin düzeyi 
beyinde normalin üzerine çıkar.

Kafein; Kahve ve kakao çekirdek
lerinde, çayda, bulunan bir maddedir.

Kafein; Gazlı meşrubatlara, enerji içe
ceklerine , soğuk alğınlığı ve ve grip 
ilaçlarına katılır. Merkezi sinir sistemini 
uyarır. 1 bardak kahvede 150 mg kafein 
vardır. Bu dikkati yoğunlaştırarak kişiyi 
uyanık tutar. Kalp ve solunum yolu 
hızını arttırır, adrelanin miktarını artırır.

Hergün kullandığımız kahve çayın 
dahi dozuna dikkat etmeliyiz.

Yerinde, zamanında ve az miktarda 
kullanmalıyız.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
I

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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Otomobil satışları azaldı Barbarosca
İç pazardaki satışlar
da yaşanan 
küçülmede en önemli 
rolü hafif ticari araç 
satışlarında artış 
olmasına rağmen 
yüzde 27'ye yakın 
daralma yaşayan 
otomobil satışları 
oynuyor.
Otomotiv satışları 
yılın ilk 5 ayında, 
geçen yıla göre 
yüzde 18 azaldı. Aynı 
dönemde üretimde 
yüzde 8'lik, ihracatta 
ise yüzde 38'lik artış 
ve ortaya çıkan 5 mil
yar doların üzerinde 
ihracat rakamı iç 
pazarda yaşanan 
daralmaya karşılık 
otomotiv sektörüne 
moral verdi.
İç pazardaki satışlar
da yaşanan 
küçülmede en önemli 

. rolü hafif ticari araç 
satışlarında artış 
olmasına rağmen 
yüzde 27'ye yakın 
daralma yaşayan 
otomobil satışları 
oynuyor. Geçen yıl 
aynı dönemde hurda 
otomobile teşvik ve 
ertelenmiş talebin 
ortaya çıkması 
nedeniyle otomobil 
satışları oldukça yük
sek çıkmıştı. Bu yıl 
söz konusu

dönemde otomo
bille birlikte 
kamyon pazarın
da da daralma 
yaşanıyor. 
Otomotiv 
Sanayicileri 
Derneği'nden 
yapılan açıklama
da, "Ocak ayına 
göre mayıs ayın
da talepte bir 
hareketlilik gözlendi, 
ancak bu ürünlerde 
pazar, geçen yılın 
gerisinde kaldı. Üre
tim, pazardaki bu 
daralmaya karşılık 
daha çok ihracattaki 
artışın desteği ile 
artışını sürdürdü. 
İhracat ise devam 
eden projeler yanın
da, geçen yıl 
başlayan yeni projel
erle artarak devam 
ediyor." ifadeleri yer 
aldı.
2005 yılında otomotiv 
sektöründe talepteki 
daralma hafif ticari 
araçlar, midibüs ve 
otobüs dışında diğer 
ürünlerde devam 
ederken, iç pazarda 
ocak-mayıs döne
minde toplam 
satışlar 259 bin 
605 adet oldu.
Otomobil satışlarında 
pazar daralırken itha
latın pazar payı

yüzde 68 olarak belir
lendi. Bu dönemde 
midibüs pazarı yüzde 
7, kamyon pazarı 
yüzde 21, otobüs 
pazarı yüzde 39 ve 
traktör pazarı ise 
yüzde 79 daraldı. 
OSD verilerine göre, 
toplam motorlu araç 
üretimr, 2004 yılı 
ocak-mayıs dönem
ine göre yüzde 8 
artış ile 373 bin adet, 
otomobil üretimi ise 
yüzde 3 artarak 187 
bin 186 adet oldu. 
2005 yılı ocak-mayıs 
döneminde sektör 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 

yüzde 38 artışla 
5 milyar doları geçti. 
Verilere göre, 
Türkiye ihracatında 
genel değer
lendirmede ikinci 
sırada olan 
sanayinin, toplam 
ihracattaki 
payı yüzde 19'a 
yükseldi.

KÜMLA’DA KİRALIK YAZLIK ACİL SATILIK

Barbaros BALMUMCU
Olgunlar Turnuvası

Her insanın yaşam 
boyunuca yapması gereken 
işlerden biri de spordur.

Bu spor yaşa ve yaşlara 
göre değişiyor. Gençler iste
dikleri spor branşlarından 
birini seçebiliyorlar.

Yaşlar ilerledikçe spor 
yapılmaz diye birşey olmaz.

Genç insanlar gençliğinde 
hangi spora meyil.verdiyse 
yaşları iylerledikçe gene 
gönlü o spordadır.

Ne varki isteselerde yapa
mazlar.

Yaşlı insanlarda en iyi ve 
geçerli spor yürüyüştür. Bu 
spor genç ve yaşlı kim
selerin yapması gereken bir 
spor dalıdır.

Yüzme, yürüyüş 
zamanımızın en geçerli 
sporu oldu.

Biz emekli kişilerin bütün 
günü olmasa bile , belirli 
zamanlarını televizyon 
karşısında geçiriyorlar.

Bursa’da her sene 
ananevi bir şekle dönüşen 
olgunlar turnuvası yapılıyor, 
bu turnuva belirli zamanlar
da başlayıp, belirli zamanda 
bitiyor.

Televizyonu kurcalarken 
Avrupa kanallarını 
yakaladığımızda bu tür 
sporlara önem verdiklerini 
görüyorum.

Geçen sene bu günlerde 
Gemlik’te böyle bir turnuva 
yapılmış ve başarıyla ne
ticelenmişti.

lar turnuvasına katılmış 
durumda.

İlk yazılarımın başlarında 
Gemlik’te oynamış olan tur
nuvanın en iyi futbolcularını 
toplayıp bu turnuvaya katıla
bilirdik demiştim.

Olmadı daha bu sene 
kendi aramızda bir turnuvayı 
tertipleyemedik. Nedenini 
bilemiyorum. Bazı kişilere 
göre turnuva olacak. Olacak 
da ne zaman?

Benden şöyle yazması; 
Biz bu sene kendi aramızda 
bir turnuva yapalım ve 
Gemlik’ten, Gemlik’imize 
yakışır, hak eden 18-20 fut
bolcuyu belirleyelim.

Bütün kazalar İlçe Spor 
Müdürlüğü kanalıyla 
Gemlik’te organize edilip, 
kazalar arasında bir olgunlar 
turnuvası düzenleyip, adını 
ya Gemlik Kupası yada 
Gemlik Kaymakamlık Kupası 
veya Gemlik Belediye 
Başkanlığı Kupası verelim.

Niçin olmasın? İçimizde 
bu işi yapabilecek çok kişil
er var. Bu turnuva Gemlik 
Futbol Festivali olarak 
Gemlik’e mal edilmeiş olur.

Nasıl Okullar Arası 
Belediye Başkanlığı 
FutbolTurnuvası oldu ise, 
bu da Genç Yşhlar 
Turnuvası olabilir.

Bekliyorum bir iki öncü 
çıkabilecek mi?

Bu turnuvanın ana teması 
kağıt üzerine dökülüp bu

Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+1 ' 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

SATILIK 2004MODGI 
DOBIO 1.2 IKNZİNÜ

20.000 KM
L HİDROLİK DİREKSİYON 

YOL BİLGİSAYARLI 
UZAKTAN KUMANDALI > 
MERKEZİ KİLİT,

L SİS FARI
L . RADYO TEYP, 

OTOMATİK CAMLAR 
ÇİFT SÜRGÖÛJ KAPI

14.350 YTL 
PAZARLIKSIZ
0 532 207 81 82

Futbol oynamış her 
gencin yaşı geçtiğinde özen
tisi böyle yaşlı gençlerin bir 
araya gelerek bir turnuva 
yapmak istemeleridir.

Halı sahalarda bu tür tur
nuvalar oluyorsada resmi 
hakem ciddi bir sahada 
ciddi bir veya birkaç maç 
oynamaları inanın o 
sporcuya verilen en güzel 
hediyelerden biridir.

Umurspor’lular bu turnu
vayı ciddiye alarak 
Bursa’da devam eden oyun-

günden itibaren bütün 
kazalara bir mektupla duyu
ralım. İlk öncü benim, 
isteyen kişiler de öncülük 
yapabilirler.

Haydi size, Gemliklimize 
bir şenlik.

Sayın Kaymakam’ımız ve 
Sn. Belediye 
Başkam’mızdan öncülüp 
yapıp, bize buyurun demesi
ni bekliyoruz. Ben organize 
etmeye hazırım.

Bu tür bir olayı hiç bir ilçe 
organize etmedi.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’teki 

Fabrikamızda 
çalışmak üzere 

25-35 yaşları arası 
bayan aşçı aranıyor 
Tel: 514 14 53 

514 88 97

BakBiîCafe’de
Hamburger’i 

deneyin
Her Perşembe Kadınlar Matinesi (Fix Mönü) 

Her cuma akşamı Türkü Gecesi (Grup Umut) 
Her Cumartesi akşamı Fasıl (Cihan Yurttaş) 

Özel Gün ve Toplantılannız 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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Çocuğunuza farklı 
etkinlik fırsatları yaratın

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Türk Psikolojik 
Danışma ve 
Rehberlik Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Binnur Yeşilyaprak, 
aileleri uyararak, 
yaz tatilinde, 
çocukların farklı ilgi 
ve yetenek alan
larını keşfedebile
ceği farklı etkinlik 
fırsatları oluşturul
masını istedi. 
Yeşilyaprak, ilk ve 
orta öğretimdeki 13 
milyon öğrencinin 
karnelerini alarak 
uzun bir yaz tatiline 
girdiklerini, şimdi 
tatil planlarının

I yapıldığını belirtti. 
Anne babalara 
uyarılarda bulunan 
Yeşilyaprak, önce
likle çocuğun, kar
nesine ilişkin olum
lu ve olumsuz 
duygularını anne

babasıyla paylaş
masının teşvik 
edilmesi gerektiğini 
belirtti.
Yeşilyaprak, anne 
babalara şu öneri 
lerde bulundu: 
"Israrcı ve kırıcı 
değil, içten ve 
samimi olun. Onun 
neler hissettiğini 
anlamaya, onunla 
empati kurmaya 
çalışın.
Çocuğunuza, 'hiç 
vakit kaybetmeden 

bir çalışma planı 
yap* demek yerine, 
varsa başarısız 
olduğu derslerde 
veya kendini 
geliştirmek istediği 
konularda neler 
yapabileceğinizi 
tartışın.
Anne-baba olarak 
sizden istediği 
yardım ve desteği 
vermeye hazır 
olduğunuzu 
gösterin.
Çocuğunuzu tanı

maya, onun yeter
li ve yetersiz yön
lerini objektif 
olarak değer
lendirmeye 
çalışın ve bu yön
leri için çocuğa 
doğru geri 
bildirim vererek, 
onun kendini 
gerçekçi olarak 
kabul etmesine 

yardımcı olun. 
Çocuğunuzun farklı 
ilgi ve yetenek 
alanlarını keşfede
bileceği farklı etkin
lik fırsatları oluştur
maya çalışın. Yeni 
değişik uygula
maları deneyebile
ceği ortamlarda 
bulunmasını 
sağlayın.
Çocuğunuz için 
onun yerine plan 
yapmayın, onunla 
birlikte planlayın."

ÖZGÜRÜM BEN

Yırtık çorap, delik pabuç 
Yol arşınlamakta özgürüm ben!

Kapı kapı dolaşıp
Avarelikle dalaşıp
Kuru simitle koklaşıp
Baş öne eğik, akşam eve 

gelmekte özgürüm ben!
Evde bir ana, bir kız, bir oğlan 
Toplan boş tencere önüne, öfkeyle yağlan 
Heyt bre, Kırkpınar halt etmiş 
Hep altta kalmakta özgürüm ben!

Sıcaklık öte tarafta
Bu tarafta taş duvar sırıtıyor 
Milyonların karşısında 
Ballı kalede, yüzünün derisi 

kalın birkaç kişi kırıtıyor.
Yarını bekleyin!
Yarına hal kalmadı
Ama bu gece, aç karnına
Çarşafsız yorgan altında titremekte 

özgürüm ben!

Yol yürüdüm mü, cop yemede 
Ağzımı, kalemin ucunu açtım mı, 

dört duvarda misafirf!) edilmede 
Bozkırda koyun gibi güdülmede 
Kimileri tokluktan geğirirken, açlıktan 

gebermekte özgürüm ben!

HAÇİN »s.
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Evimizi, yurdumuzu bilirsin... Aklın 
erer... Eşyamızı, yatağımızı, yorganımızı... 
Hiç biri yok şimdi... Mari taş üstünde et 
dövüyor... Leğene, ibriğe doğru yürüdü 
Ruben Demirciyan... Bunların kini 
içimizde.... Ve de gittikçe büyümekte, birik
mekte kin.. Alınma.. Sana, ana, babana bir 
diyeceğim yok... Osman efendi ile keklik 
avcısı Ruben Demirciyan davası değil bi... 
Ermeni milletinin davası.. Hükümetlerin....

Sara odadan çıktı. Kapıyı çekti, kapattı 
üstlerine. Bacaklarına bir titreme gelmişti. 
Midesinde bulantı. Evin içinde başka kimse 
yok. Merdivenden aşağ yürüdü Sara.. Başı 
açık, terliksiz.. Babası geliverse.. 
Omuzlarını çırptı. Bahçeye çıkmak istiyor... 
Yüzüne çeşmenin akanından çarpmak 
istiyor. Ağaçtan bir iki ayva koparacak; 
mide bulantısını keser.. Merdivenleri indi... 
En aşağı odanın kapısı usulca açıldı o sıra
da. Bakamıyor Sara, fakat biliyor.. “Baban, 
anan tembihlemediyer mi seni evde kimse 
yokken girip çıkma diye? Ettiler etmesine 
ama unutu verdim isbte” Rupan 
Demirciyan’ın sözleri kafasını karıştırdı 
Sara’nın. Eli saçlarına gitti birden... 
Merdivenin alt basamağında kala kaldı. Ne 
aşağı, ne yukarı... Adımını atamadığı gibi, 

başını da döndüremiyor.. Sara ne zaman 
geçse kapıyı açar, merdiven başına çıkar 
bu adam. Kimsesiz bir bekar... Tek başına 
yaşar. Kimin nesidir, ne iş yapar bilmez 
Sara. Terzidir derler, ama terziliğini de 
gören, bilen yok Dikran Ciğerciyan adı.. 
Sara ne zaman geçse bu adam kapısı 
önüne çıkar. Koşar, geçer Sara, ama bugün 
sokağa çıkmanın olanağı yok.. Başı açık 
ayağı çıplak. Bacakları dondu ama, başı 
usulca döndü açık kapıdan yana. 
Kendiliğinden hareket ediyor bedeni. Kara 
bir şalvar var dikran’ın ayağında, başı açık, 
temiz, ak bir mintan giymiş, belinde sarı 
kuşak sarılı, kat kat. Mari partiden 
olduğunu söyler Dikran’ın. 
Taşnaksutyunlardanmış. Aram çavuşla 
arahr pek iyidir. Esmer, geniş bir yüzü var, 
sakalları kara, bıyıkları kara... Gülüyor kapı 
önünde. Sara’y bakıyor gözlerini kırp
madan... Yine midesi bulanmaya başladı 
Sara’nın. Ayaklarına can geldi, kımıldadılar. 
Ters, ardına, yukarı doğru çıkmaya 
başladılar. Ters, ardına, yukarı doğru çık
maya başladılar. Kulakları uğulduyor ve . 
dudakları seyiriyor.

- Sara!...
Yürüdü Sara.
- Bak bir şey diyeceğim!
Adam bir iki merdiven çıktı, soluğunu 

duyuyor Sara. Yine bir titreme geldi bacak
larına, ardından da felç gibi bir şey, kıpır
danamıyor. Dikran yânıbaşında... Sara’nın 
bileğine yapıştı.

- Korkmak! Bir kötülük edecek değilim...

Kaç gündür yolunu gözlüyorum... Kötülük 
değil, iyilik için...

Sara kolunu çırptı, kurtardı.
- Bak Sâra! Kızma!
- Ne istiyorsun benden? Peltek, ışıltılı 

bir ses dökülüyor Sara’nın dudaklarından.
- Acıyorum sana Sara... Çok güzel bir 

kızsın... Peri gibi.. Yazık oylacak sana...
Sara başını döndürdü. Dikran’dan yana.

Az önceki gibi sırıtmıyor, kötülük de yok 
bu bakışlarda. Yumuşak, tatlı...

- Git işine!
- İstersen kurtulursun.. Sen istersen...

Yukarı mahallenin kilisesinde evleniriz.
Kimse dokunamaz o zaman sana.

- Git işine! Elini de çek elimden!
- İyilik için söylüyorum...
Kıyamıyorum sana.
Az önceki titremesi geçmişti Sara’nın.

Şimdi hiç bir şey hissetmiyor. Merdiven 
dibinde bir Ermeni deliikanlı ile konuşan o 
değil sanki. Başını yukarı kaldırdı, adımını 
attı.

- Seninle konuşacam bir şeyil yok!
- Pişman olacaksın.
Koşuyor şimdi Sara merdivenlerden 

yukarı.
- Yarın sabah cevabını ver!

Bekleyevceğim.
Sara odalarına girdi, kapıyı içerden -•

sürgüledi. Ne varsa odada yatak, yorgan 
hep yığdğ kapının ardına. Konsolun önün
den geçerken aynaya baktı, tanımadı ken- L * 
dini.... Bir başka çeşit bakıyor gözleri....'

Devamı yarın.... İJ
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ifNezle deyip geçmeyin
Alerjik nezle sadece 
hapşırma, burun 

| akıntısı, burun 
tıkanıklığı... gibi 
şikayetlere neden 
olmaz. Geniz akın
tısı, boğazda gıcık 
hissi...öksürük...
Koku alma bozuk
lukları...baş ağrısı, 
yüz ağrısı...uykusu- 
zluk, uyku bozukluk
ları, horlama, ağız 
kuruluğu, nefeste 
kötü koku... yorgun
luk, bitkinlik, iştah
sızlık, sinirlilik... 
bulantı, karın 
ağrıları... alerjik 
nezleli hastalarda 
sık görülen diğer 
belirtilerdir.
GENİZ AKINTISI 
Geniz akıntısı, 
burunda oluşan sal
gıların burnun arka 
kısmından gırtlağa 
doğru akmasıdır. Bu 
hastaları çok rahat
sız eden bir belir
tidir, çünkü bu akıntı 
hem boğazda gıcık 
hissine ve hem de 
hastanın sık sık bur
nunu çekmesine 
neden olur. Hastalar, 
'Şu boğazımdaki 
gıcık bir geçsin 
başka bir şey iste
mem' diye şikayetçi 
olurlar. Bazıları da 
boğazını göstererek 
'Şuramda yapışıp 

kalmış toz gibi, tüy 
gibi, balgam gibi bir 
şey var. Bir ata
bilsem onu hiçbir 
şeyim kalmayacak* 
diye yakınırlar. 
ÖKSÜRÜK 
Alerjik nezlelilerde 
sık rastlanan bir 
önemli bir belirti de 
öksürüktür. Öksürük 
sadece akciğer 
hastalıklarına ait bir 
belirti değildir. 
Akciğerler dışında 
burunda, boğazda, 
gırtlakta, kulakta da 
öksürük refleksini 
doğuran hassas böl
geler vardır. Bu 
nedenle pek çok 
kulak, burun, boğaz 
hastalığında 
öksürük ortaya çıka
bilir. Burada esas 
önemli olan bu 
öksürüğün alerjik 
nezle ile sıklıkla bir 
arada olan astım 
hastalığına ait bir 
belirti de olabile
ceğinin unutulma- 
masıdır. Uzun süre 
devam eden, hasta
ları gece uykudan 
uyandıran, inatçı 
öksürüklerde astım 
hatırlanmalıdır.
BAŞ AĞRISI 
Alerjik nezlelilerde 
baş ağrısı olduğun
da akla ilk gelen 
hastalık sinüzittir.

Gerçekten de nezle 
ve sinüzit 'can ciğer 
kuzu sarması, ayrıl
maz* arkadaşlardır. 
Sinüzitle ilgili baş 
ağrısı daha çok yüz 
ağrısı şeklindedir ve 
yüz üzerinde sinüs
lerin üzerine bas
makla ağrı olması 
tipik bulgusudur. 
Baş ağrısı, alerjik 
nezlenin neden 
olduğu sinirsel 
gerginliğe ya da 
uykusuzluğa da 
bağlı olabilir.
UYKUSUZLUK VE 
HORLAMA 
Burun yerine ağız 
yoluyla solunum, 
daha çok geniz eti 
ve bademcik büyük
lüğü ile ilgili bir 
sorun ise de, alerjik 
nezleye bağlı burun 
tıkanıklığı olanlar, 
geceleri ağızdan 
soluk alıp verirler ve 
horlayabilirler. Bu 
hastalarda ağız 
kuruması da sık 
rastlanılan bir 
şikayettir. Bazı 
hastalar yataklarının 
baş ucunda bir bar
dak su olmadan 
yatmazlar.
Ağızdan nefes alan 
ve horlayan hasta
larda çeşitli uyku 
bozuklukları da 
görülür.

Sabahları zor 
uyanırlar, uykularını 
tam alamadıkları 
için gün boyunca 
uyuklarlar, kon
santre olamazlar... 
sinirli ve yorgun
durlar...
YORGUNLUK, 
BİTKİNLİK, 
İŞTAHSIZLIK 
Alerjik nezleli 
hastaların bazıları 
geceleri sağlıklı bir 
uyku uyuyamadık- 
larından sabahları 
çok zor uyanırlar. 
Üzün süre yatakta 
yatmış oldukları 
halde sanki çok 
az uyumuş 
gibidirler, 
kendilerini yorgun 
ve bitkin hisseder
ler. Hastalarım 
bunu 'Sabah yatak
tan vinçle kalkıyo
rum sanki* diye 
ifade ederler.
Tabii, bu şikayetler 
bu hastalarda 
daha sık görülen 
depresyonla da 
ilgili olabilir.
BULANTI, 
KARIN AĞRISI 
Fazla miktarda 
burun akıntısı ve 
özellikle de geniz 
akıntısı olanlarda 
sık karşılaşılan bir 
yakınma da bulantı 
ve karın ağrılarıdır.

depresyon alzheimer 
riskini getiriyor

Ağır depresyon 
belirtileri gösteren 
yaşlılarda 
alzheimer riskinin 
artabildiğim 
belirleyen uzman
lar, "Özellikle 
kendilerini yalnız 
hisseden yaşlılar
da depresyon riski 
artıyor" dedi. 
Amerika'da yayım
lanan Neurology 
Dergisi'nde yayım
lanan araştırma 
raporuna göre, 
depresyon, 
yaşlılıkta alzheimer 
riskini beraberinde 
getiriyor. Chicago, 
Rush Alzheimer 
Hastalığı 
Merkezi'nde 
yapılan araştırma
da, deneklerdeki 
yaşlılık belirti
leriyle Alzheimer 
hastalığı arasında
ki ilişki araştırıldı. 
65 yaşın üzerinde, 
651 denek 
üzerinde 7 yıl 
süren araştırmada, 

ağır depresyonun, 
deneklerde 
alzheimer riskini 
önemli oranda 
artırdığı, bilme ve 
kavramayla ilgili 
rahatsızlığı ise 
hızlandırabildiği 
belirlendi. 
Araştırmada, 
deneklerin 8'de 
Tinde depresyon 
tespit eden 
uzmanlar, 
deneklerin 
108'inde alzheimer 
olduğunu gözledi. 
Uzmanlar, 
depresyonun yol 
açtığı her bir ayrı 
rahatsızlığın, 
alzheimer riskini 
yüzde 20 artıra
bildiğini belirledi. 
Uzmanlar, yaşlılar
da depresyon 
tedavisinin önemli 
olduğunu, 
kendilerini yalnız 
hisseden yaşlılar
da depresyon 
riskinin artabildiği- 
ni kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

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

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513 12
513 20
512 10

Kanberoölu-Esada)> 514 45
Anytur 514 47

12 
77
72 
49
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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

SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet, 
itfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO imam Aslan

513 30 33

VAPUR - FERİBOT
Yalova (2Ş6)
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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz
AKCAN PETROL

51417 00 
sıa -in

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE

15 HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA 
SENA ECZANESİ

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2157 
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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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

CISISANJ)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ
W

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGM.GAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi.
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

l

^SARUHAM F TOPLU
TÜKETİM

Saruhanlar Toplu Tüketim । 
Gemlik Şubesi açıldı

SARUHANLAÜF TOPLU zî 
^TÜKETİM TS

AçılışGayemiz

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR

■=> 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 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 00J,



HEM tarafından başlatılan Gemlik Rotary Kulübü’nün sponsorluğunu ya£tığı okuma^aznıa«kurslan sona er^ii

>119 kişi okuma yazma öğrendi
| Gemlik Rotary Kulübü’nün destek sponsorluğunu üstlendiği, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 11 Nisan 2005 günü 

başlatılan başlatılan okuma yazma kursları sona ererken, toplam 119 kişi dün düzenlenen törende belgelerini aldı. Sayfa 4’de

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

Sınavlar SMS 
ile cebe gelecek 
"Çocuğum hangi dersten kaç aldı, devam
sızlık yapıyor mu?, Sınava nerde ve nasıl 
gireceğim, başvurular ne zaman başlaya
cak, sicil notundan kaç aldım, mesleki 
hizmet puanım kaç oldu, istediğimle tayin
im çıktı mı?" şeklindeki mesleki ve alana 
ilişkin konuları, öğretmenler, öğrenciler ve 
veliler, MEB ile Avea işbirliğiyle ortak 
hazırlanan "Mobil Bilgi Hattı" proje ile 
öğrenebilecekler. Haberi sayfa 7’de

2004-2005 eğitim ve öğretim yılında Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden 180 öğrenci mezun oldu.

CBAL’nde mezuniyet coskusu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Sanatçı yetiştirmek
Yazımı yazmaya başladığım sıralarda 

Seyfettin arkadaşım “Yatağı yorganı toplayıp 
Kültür Merkezi’nde postu sereceğim.” dedi.

Bugünlerde neredeyse hergün Kültür 
Merkezi’nde bir etkinlik oluyor.

Etkinliklerin büyük çoğunluğu, okulların yıl 
sonunda düzenledikleri türden..

Yıl boyunca tek tük tiyatro grupları geldi 
Gemlik’e...

Bir de gençlerin oluşturduğu tiyatro grupları 
oyunlarını sahnelediler.

Dün gece, Kültür Merkezin de “Bir bahar 
akşamı” şiir etkinlikleri vardı.

Seyfettin, bunu izlemeye gittiğinde, günlük 
yazı konumu bulmuş oldum..

Gemlik sanatçı yetiştirmede fakir bir ilçe..
Bakın kaç tane şairimiz, kaç tane 

romancımız, kaç tane ressamımız var?
Neredeyse hiç yok..
Şiirle uğraşan bir Serdar Ünver... Roman ve 

masal yazarımız Zebercet Coşkun, heykel 
traşta Tankut Öktem var hemen aklıma gelen...

Bir de sevgili Ali Aksoy vardı..
0 da doğduğu kente, Yeniköy’e göçtü..
Gemlik’in edebiyatçıya, sanatçıya ihtiyacı 

var.
Lise çağlarında sanat ve edebiyatla uğraşan 

gençler, iş yaşamına girdiklerinde bunlardan 
uzaklaşıp, yaşamın çarkının arasında kay
boluyorlar.

Nedir Gemlik’te eksik olan..
Bence eksiklik, sanatçı ortamının bulunma

ması. Bunu sağlamalıyız.

İlçemizin başarılı 
okullarından Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, bu yıl 8 nci 
mezunlarını verdi. 
Dün okul bahçe 
sinde düzenlenen 
törende, 2004- 
2005 eğitim ve 
öğretim yılında 
mezun olan 
180 öğrenci 
belgelerini 
alırken, mezuniyet 
sevincini keplerini 
havaya atarak, 
kutladılar. 
Okul birincisi 
Asena Güler, 
okul kütüğüne 
birincilik 
plaketini çaktı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 5’de

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2004*2005 eğitim ve öğretim yılı sergileri Gemlik’te noktalandı

HEM sergileri sona erdi
Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 2004-2005 eğitim ve öğretim 
yılında açılan kursların yıl sonu sergisi 
düzenlenen törenle sona erdi.
HEM Müdürü Kemal Çetinoğlu, 30 branşta 
açılan 80 kurstan 1174 kadın ve 445 erkek 
olmak üzere 1620 vatandaşın yararlandığını

, söyledi. S. ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan Tamer

Haşan Dillioğlu
Gemlik, çalışkan, namuslu bir siyaset 

adamını, dürüst bir işadamını yitirdi.
Haşan Dillioğlu’nu sah günü ebedi istira- 

hatgahına tevdi ettik.
Haşan Dillioğlu, ağır başlı, nazik, terbiyeli, 

alçak gönüllü, imanı bütün bir halk adamıydı.
Gemlik’in Bursa’nın her köyünde bir 

hizmeti, her insanına yardımı vardı Haşan 
Dillioğlu’nun.

Uzun yıllar, Gemlik siyasetinin vazgeçilmez 
kişisiydi Haşan Bey. 1956 yılında DP İlçe 
Başkanlığı ile başlayan siyasi hayatı 27 Mayıs 
sonrası 20 yıl AP İlçe Başkanı olarak devam 
etti. Parti içi mücadelelerde hep o başarı ile 
çıktı. Siyasi rakipleri hep karşısında kaybetti 
hizmet ediyordu, çalışıyordu çünkü. Uzun yıl
lar İl Genel Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen Üyeliği’nde bulundu.

Yurt çapında bir örneği zor bulunur bir 
parti başkanı, çalışkan, partisini iyi temsil 
eden bir ilçe başkanı idi o.

Dürüsttü, namuslu idi. Siyaseti çıkarı için ? 
yapmadı. Hizmet için yaptı. Parti nüfusunu 
çıkarı için kullanmadı, aksine çıkarcılar ile 
mücadele etti.

Kendini siyasete verdiği için bir ara işini 
kaybeder hale gelince, apartmanını sattı. 
Kimseye borç takmadı. Kimsenin hakkını 
yemedi. Alnı açık, başı dik yaşadı topfum 
içinde. O nedenledir ki; saygı gördü, saygın
lığını hiç yitirmedi.

Demokrasiye gönül vermişti. O, DP ve AP 
saflarında, bendeniz CHP ve SODEP safların
da uzun yıllar karşılıklı siyasi çalışmalarda 
bulunduk. Birbirlerimize hep saygılı olduk. 27 
Mayıs sonrası gerginleşen siyasi mücadele 
döneminde bir olay çıkmaması için uğraş 
verdik. Kimsenin burnunu kanatmadık.

Demokrasi, iktidarı ve muhalefeti olan 
rejimdi. Tüm uğraşlar demokrasinin yer
leşmesi içindi. Bu inançladır ki, sevgide, 
saygıda kusur etmemeye birlikte özen göster
dik.

Toplumun huzuruna, barış içinde yaşaması 
yeğane gaye idi bizler için.

Gemlik Ticaret Borsası’nda, yıllar sonra 
kendisi ile birlikte çalıştık. Gemlik Ticaret 
Borsası’nda ilk kurucu başkanımızdı. Sonra 
yapılan seçimlerle o, Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanı, ben Meclis Başkanı olarak 4 yıl bor- 
sanıh yaşatılmasını Gemlik’in modern bir 
zeytin pazarlama teşislerine kavuşması 
düşüncelerimizi gerçekleştirdik. Seçimleri 
kaybeden grupların uğraşları sonrası yanlış 
bir adli kararla Borsa Meclisi’nden düşürüldü. 
Bu haksız ve yanlış karar onu çok üzdü. 
Çalışma şevki kırıldı. Siyasetten, cemiyetcilik- 
ten elini ayağını çekti. Kendini işine verdi. 
Gemlik zeytinini ‘ÜNLÜ’ markası ile tüm yurda 
tanıttı. Vergisini dürüst ödedi. Hakkı hukuku 
bilerek yaşadı. Hayır, hasenatını gizli yaptı. 
Her fani ölümü tadacaktı. Çalışkan adamın, 
uzun yıllar tekleyen kalbi 13 Haziran 2005 
günü sabah ezanlarında durdu. Rabbine 
kavuştu.

Allah’tan kendisinin bağışlanmasını, eşine, 
evlatlarına dost ve akrabalarına, arkadaşları
na başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Aziz hatırası önünde saygı ile eğilirim...

2004-2005 eğitim - öğretim yılının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi 

Öğrencilerde 
karne sevinci

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2004-2005 
eğitim-öğretim 
yılı düzenlenen 
kapanış töreni 
ile sona erdi. 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu’nda düzen
lenen kapanış 
töreninde 
karnelerini alan 
öğrenciler, 
velilerine koşarak 
hediyelerini 
istediler.
Okul bahçesinde 
yapılan kapanış 
törenine, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
katılırken, veliler 
öğrencilerden 
fazla heyecan 
yaşadılar.
Düzenlenen 
törende özellikle 
öğrenci velilerine 
konuşma yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, 
velilerden 
çocuklarına belirli 
zamanlarda 
hayır denmesinin 
doğru olacağını 
söyledi.
Ercümen, "Okul 
idaresi ile öğrenci 
velilerinden gelen 
aşırı şikayetlerde 
öğrencilerin 
isteklerini

ayaklarını yere 
vurarak, ya da 
kapıyı çarparak 
gittikleri oluyor. 
Öğrencilerinize 
yaklaşmayı iyi 
bilmeniz lazım.

Onlara hayır 
derken nedenleri
ni onların 
anlayacağı 
şekilde iletin" 
dedi ve 
öğrencilere de

"Aldığınız güzel 
karnelerinizi 
velilerinize ucuza 
göstermeyin" 
diyerek, akıl 
vermeyi de 
ihmal etmedi.
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HEM sergileri sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
2004-2005 eğitirn- 
öğretim yılında 
açtığı kursların yıl 
sonu sergisi 
düzenlenen törenle 
sona erdi.
Kız Meslek Lisesi 
bahçesinde yapılan 
belge töreninde, 
kursiyerler bel
gelerini aldılar.
Düzenlenen törene 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkan 
vekili Nurettin Bay, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
HEM Başkanı 
Mehmet Ekiz 
ile ilçe 
HEM Müdürleri, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in eşi 
Neriman Şahin, 
Mehmet Turgut'un 
eşi Nuriye Turgut, 
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
eşi Hüsniye Altepe,

Keleş Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bektaş'ın eşi Tülay 
Bektaş, davetliler 
ve kursiyerler 
katıldı.
HEM Sergileri 
hakkında 
misafirlere bilgi 
veren Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, HEM'in 
en ucuz ve en kısa 
zamanda hedefe 
ulaşan ve ulaştıran 
eğitim öğretim 
faaliyetlerinin 
yapıldığı kurumlar 
olduğunu 
belirterek 30 
branşta açılan 
80 adet kurstan 
1174 kadın ve 445 
erkek olmak üzere 
toplam 1620 
vatandaşın yarar
landığını söyledi. 
Bu kursların açıl
masında her türlü 
desteği verenlere 
teşekkür eden 
Çetinoğlu, 
"Bizden fazla 
Halk Eğitimci olan 
Kaymakamımız 
Sayın Mehmet 
Baygül'e,

Halk Eğitimi 
Başkanımız

* Mehmet Ekiz'e, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz 
Mehmet 
Ercümen'e, 
Merkez ve 
Belde Belediye 
Başkanlarımıza, 
açılan 12 adet 
okuma-yazma 
kursundan 7 
adet kursun 
tüm giderlerini 
karşılayan Gemlik 
Rotary Kulübü 
Başkanı Mehmet 
Yaşar'a ve 
üyelerine, öğret
menlerimize,

personelimize ve 
kursiyerlerimize 
teşekkür ediyo
rum" dedi.
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
"Ben her işi 
yaparım" diyen 
değil, "Ben şu işi 
yaparım" diyen, 
kısaca^ meslek 
sahibi olmayan 
insan kalmaması 
için 'Halk Eğitimi 
merkezlerinin' bina, 
araç gereç ve per
sonel yönünden 
daha fazla destek
lenmesi gerektiğini 
söyledi.
Kaymakam

Mehmet Baygül'de 
yaptığı konuşma
da, kısıtlı imkanlar
la büyük başarılara 
imza atan HEM 
yöneticilerini 
kutlayarak, 
"Gemlik'in gelişen 
durumu nedeniyle 
yörenin şartları 
HEM kurslarının 
daha çok ve 
geniş kapsamlı 
yapılmasını 
gerektiriyor, 'varsa 
hünerin vardır o 
yerde yerin' söz
leriyle insanların 
meslek 
edinebilmeleri için 
kursların gerek
liğine inancımız 
büyüktür. İnşallah 
önümüzdeki 
yıllarda daha çok 
kurslar açılır" 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra yapılan 
belge töreninde 
kursiyerlere 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
HEM Başkanı 
Mehmet Ekiz ile 
belediye başkanı 
eşleri tarafından 
belgeleri verildi. 
Geçtiğimiz 
günlerde HEM'in 
katıldığı yarış
malarda Türkiye 
birinciliği ile man
siyon ödülü alan 
başarılı öğretmen 
ile kursiyerlere 
ödülleri olan küçük 
altınlar yakalarına 
takıldı.
Kız Meslek Lisesi 
bahçesinde yapılan 
belge töreninin 
ardından toplantı 
salonunda hazır
lanan yıl sonu ser
gisinin açılış kur
delesini 
Büyükşehir 
Belediye başkanı 
Hikmet Şahin'in eşi 
Neriman 
Şahin ile Mehmet 
Turgut'un eşi 
Nuriye Turgut 
birlikte kestiler. 
Sergiyi gezenler 
özellikle HEM'in 
başarılı öğretmeni 
Hatice Parlak'ın 
birincilik kazandığı 
eserini çok 
beğendiler. 
Birbirinden 
güzel el işi göz 
nuru işlemeler 
Kız Meslek Lisesi 
salonunda üç 
gün süreyle 
gösterime açık 
kalacak.
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HEM tarafııîdan başlatılan Gemlik Rotary Kulübü’nün sponsorluğunu yaptığı okuma yazma kursları sona erdi

119 kişi okuma yazma öğrendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

HEM tarafından 
başlatılan ve Gemlik 
Rotary Kulübü’nün 
destek verdiği 
okuma yazma 
kurslarında Şehit 
Etem'de 75, Lale- 
Kemal Kılıç'ta 36 ve 
merkezde 
8 olmak üzere 
toplam 119 kişi 
belgelerini aldı. 
Düzenlenen 
törenlerin ilki Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulu'nda yapıldı. 
11 Nisan'da 
başlayan kurslarda 
başarı gösteren 
75 kursiyer okul 
bahçesinde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, HEM 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu ve Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Mehmet 
Yaşar'dan okuma 
yazma belgelerini 
aldılar.
Şehit Etem İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mümin Torlak, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün okullarını 
ziyaretinde öğrenci 
velileri arasında 
okuma yazma 
oranının çok düşük 
olduğunu öğren
mesiyle okuma 
yazma seferber
liğinin başlatıldığını 
belirterek, başka

HEM Müdürü olmak 
üzere maddi katkıda 
bulunan Rotary 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Yaşar'a 
teşekkür etti. 
Okuma yazma 
kurslarına her yıl 
olduğu gibi bu yılda 
destek vererek, 
görmeyen gözlere 
ışık veren Rotary 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Yaşar, bu 
yönde gelen tek
liflere her zaman 
destek vereceklerini 
ifade ederek, 
"Görmeyen gözlere 
ışık verenler 
olarak bu gün 
yapılan işten 
mutluyuz. Bundan 
sonra da okuma 
yazma kurslarına 
desteğimiz 
sürecektir" dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de, 
kursların 
başlangıcında 
gördüğü heyecanın 
mutluluğa 
dönüştüğünü 
görmekten sevinç 
duyduğunu 
belirterek, katkı ve 

destek verenlere 
teşekkür etti. 
"Bu cesareti 
gösterenleri candan 
kutluyorum" diyen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise bu güzel 
görüntünün devlet 
halk işbirliğinde 
yapılan güzel örnek
lerden biri olduğunu 
söyledi.
Baygül, "Hiç 
kimseden çekin
meden, korkmadan 
çok büyük iş 
başardınız, esasındı 
görmeyen 
gözler biziz. Bu ayıp 
tan sizlerin 
sayesinde bizlerde 
kurtuluyoruz.
Bu mutlu tabloyu 
görmek hayatımın 
en güzel anlarından 
biridir" diye 
konuştu.
Tören sonrasında 
kursa katılanlara 
belgelerini dağıtan 
Kaymakam Baygüİ, 
onların okumayı 
öğrendiklerini 
görünce 
hepsini kutladı. 
Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda yapılan

ikinci belge 
töreninde ise, 
36 kişi okuma yazma 
belgesi aldı.
Aynı görüntülerin 
ikinci kez yaşandığı 
törende açıklama 
yapan HEM Müdürü

Kemal Çetinoğlu, 
Eylül ayında ikinci 
etap okuma yazma 
kurslarının açıla
cağını ve bu kurslar
dan belge alanların 
katılabileceklerini 
söyledi.

Halk Dansları Folklor Derneği 
ile Girit ve Rumeli Türkleri

Derneği üyeleri Kloş yolcusu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
ile Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği üyeleri 
Gemlik'in kardeş 
şehri olan Nea 
Kios kenti 
Belediye Başkanı 
mn davetlisi olarak 
Yunanistan'a 
gidecekler: 
22 Haziran 2005 
Çarşamba günü 
yapılacak geziye

aktivitelere 
katılacak olan 
heyette bulunan 
Halk Dansları 
ekibi gösteriler 
sunacak. 
Davetli olarak 
gidecek olan 
ekipte Grit ve 
Rumelililer 
Derneği Başkanı 
Nusret M utman 
ile Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği Başkanı

her iki dernekten 4 gün süreyle Çağrı Selçuk'ta
yaklaşık 40 kişi çeşitli yerleri ver alıvor
katılacak. gezerek

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’teki 

Fabrikamızda 
çalışmak üzere 

25-35 yaşları arası 
bayan aşçı aranıyor 
Tel: 514 14 53 

514 88 97

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

Müracaat Tel: 513 96 33



16 Haziran 2005 Perşembe f^öB?SW Sayfa 5

2004-2005 eğitim ve öğretim yılında Celal Bayar Anadolu Liseşi’nden 180 öğrenci mezun oldu.

CBAL'nde mezuniyet coşkusu
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
8. nci mezuniyet 
yıldönümü, 
okul bahçesinde 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
14 yılını kutlayan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
bu yıl 8. dönem 
mezunlarını 
verirken, 91 öğren
ci ile Gemlik Lisesi 
dil bölümünden 
gelen 5 öğrencinin 

ŞENEN Salibe ^Beıuefeıi W 

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

* Fanya 
v Mantar, kurşun 
✓ İp Çeşitleri 
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek 
s Çapa 

Macun *
. Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası 
„ ftii«aınılymıltril(lırjııtliııî:ıli) ,i;

katılımıyla toplam 
96 öğrenci başarı 
belgelerini aldılar. 
14yıllık geçmişi 
başarılarla geçen 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
bu yıl okul birincisi 
Asena Güler 
olurken ikinciliği 
Aytaç Tüfekçioğlu, 
üçüncülüğü ise 
Hanife Gülnihal 
Alpak elde etti. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 

de katıldığı mezu
niyet töreninde 
öğrenciler adına 
konuşan okul birin
cisi Asane Güler, 
Evim dediği oku
lundan, dedem 
dediği Okul Müdürü 
İdris Aka'dan 
ayrıldığı için hem 
üzüntülü hem de 
mutlu olduğunu 
dile getirerek 
"Ülkemizin geleceği 
olan bizler burada 
aldığımız eğitimle 
yolumuza devam 
edeceğiz" dedi.
8. dönemde 
Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi’nden 
1004 öğrencinin 
mezun olduğunu 
hatırlatan Okul 
Müdürü 
İdris Aka, Bursa 
genelinde yapılan 
ortak sınavda ilk

100 arasına 10 
öğrencilerinin 
girdiğine dikkat 
çekerek, 
"Pazar günü 
yapılacak ÖSS 
sınavında mezun 
olan öğrencilerimiz 
daha yüksek 
başarılar elde 
edeceklerinden 
eminim. Hepinize 
gelecekteki 
yaşamlarınızda 
başarılar 
diliyorum" dedi. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
yaptıkları katkıların
dan dolayı Okul 
Aile Birliği Başkanı 
Fatma Akçalar 
ile Efendioğlu 
Mermer Sanayi 
Sahibi Ergun 
Efendioğlu’na 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi. 
Deniz Tutkusu şiir 
yarışmasında 
Bursa birincisi olan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Naz 
Türe'ye de ödülü 
olan çeyrek altın

takan Kaymakam 
Baygül, genç 
öğrenciyi kutladı. 
Her yıl tekrarlanan 
okul kütüğüne okul 
birincisi Asena 
Güler, anı plaketini 
takarken başarı bel
gesini babası 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
verdi. Tüm öğren
cilere misafirler 
tarafından başarı 

belgelerinin veril 
meşinin ardından 
öğrenciler hep bir
likte keplerini 
havaya fırlatarak 
sevinç gösterisinde 
bulundular.
Celal Bayar 
Anadolu lisesi’nin 
mezuniyet tören
lerinde her yıl 
olduğu gibi bu yıl 
da misafirlere 
tavuktu pilav ile 
ayran ikram edildi.

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

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

Martı kanatlarımın altında adlı şiiri ile birincilik kazanan Naz Türe’ye bel
gesini Kaymakam Mehmet Baygül tarafından verilirken, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen okul öğrencilerine belgeleri verildi.
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Almanya, Ermeni tasarısını oylayacak
Almanya'da Birlik 
partileri (CDU/CSU) 
tarafından gündeme 
getirilen, sözde 
Ermeni soykırımında 
ölenlerin anılmasıyla 
ilgili önergenin, 
yarın federal 
mecliste tartışıl
madan tüm partiler 
tarafından kabul 
edilmesi bekleniyor. 
Die VVelt gazetesi, 
federal meclisteki 
siyasi partilerin 
ortak bir metin 
üzerinde uzlaşma 
sağladıklarını ve 
önergenin tartışıl
madan onay
lanacağını yazdı. 
Sosyal Demokrat 
Parti (SPD), Birlik 
partileri (CDU/CSU), 
Birlik 90/Yeşiller 
Partisi ve Hür 
Demokrat Parti'nin 
(FDP) üzerinde 
uzlaştığı önerge, 1 
"Ermenilerin 1915 
yılındaki tehciri ve 
katliamının hatırlan
ması ve anılması - 
Almanya Türkler ile 
Ermeniler arasındaki 
barışmaya katkı 
sağlamalı" başlığını 
taşıyor.
Önergede, federal 
meclisin, "Ermeni 

kurbanlar önünde 
saygıyla eğildiği" ve 
"olaylarda Alman 
devletinin sorumlu
luğunun bulun
masından dolayı 
derin üzüntü duy
duğu" şeklinde 
ifadeler yer alıyor. 
Olayların doğrudan 
"soykırım" olarak 
nitelendirilmediği 
önergede, "çok sayı
da bağımsız tarihçi, 
meclis ve ulus
lararası örgütlerin, 
öldürülen yaklaşık 
bir milyon Ermeniyle 
ilgili olayları 
'soykırım' olarak 
nitelendirdikleri" 
belirtiliyor.
Önergede, 
TBMM'nin Ermeni 
kökenli Türk vatan
daşlarını görüşmeye 
davet ettiği, 
Viyana'da Türk- 
Ermeni kadın 
diyaloğu 
başlatıldığı, ilk kez 
Türk ve Ermeni tari
hçilerin bir araya 
gelerek karşılıklı 
belge değişiminde 
bulundukları ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
İstanbul'da bir 
Ermeni müzesinin

açılışını yaptığı, 
Türk ve Ermeni tari
hçilerden oluşan bir 
komisyon kurul
masını önerdiği 
hatırlatılıyor. 
Almanya'daki 
kiliselerin, ülkede 
yaşayan Ermenilerin 
topluma uyum 
sağlamaları 
yönünde yoğun 
çaba harcadıkları, 
Türklerin de bu 
konuda yardımcı 
olmaları gerektiği 
belirtilen önergede, 
bunun Türkiye ile 
Ermenistan arasında 
ilişkilerin nor
malleştirilmesi 
açısına'an aa önemli 
olduğu, Türkiye'nin 
Ermenistan sınırını 
açmasının diplo
matik ilişkiler 
başlatılmasını da 
teşvik edeceği 
kaydediliyor.

Önergede, federal 
meclisin Alman 
hükümetinden 
istekleri; "TBMM, 
Türk hükümeti ve 
toplumunun tari
hiyle yüzleşmesine 
katkı sağlaması, 
Türk ve Ermeni 
tarihçilerden 
oluşacak bir 
komisyonun 
kurulmasına 
yardımcı olması, 

Almanya'dan 
Türkiye'ye gönder
ilen arşivlerin de 
açılmasını sağla
ması, yasaklanan 
Ermeni 
Konferansı'nın 
düzenlenmesini 
talep etmesi ve 
Türkiye ile 
Ermenistan arasın
daki ilişkilerin nor
malleştirilmesine 
katkı sağlaması" 
şeklinde sıralanıyor.

Oy Fransa'nın 
suç Türkiye'nin
Hollanda'da düzen
lenen referandum
larda reddedilen AB 
Anayasası'nın 
mimarı Valery 
Giscard d'Estaing 
anayasanın reddin
den Türkiye'yi 
sorumlu tuttu. 
Fransa ve 
Hollanda'da düzen
lenen referandum
larda reddedilen AB 
Anayasası'nın 
mimarı Valery 
Giscard d'Estaing, 
anayasanın red
dedilmesinden 
Türkiye'nin üyelik 
meselesini sorumlu 
tuttu. Eski Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Giscard d'Estaing, 
ABD'de yayımlanan 
New York Times 
gazetesine verdiği 
demeçte, "AB lider
leri Türkiye'nin tam 
üyelik olasılığını 
açık bırakmasalardı, 
anayasa muhteme
len Fransa'da 
kabul edilecekti" 
dedi.
Gazete, Giscard 
d'Estaing'in referan
dum sonuçlarını 
Türkiye'nin 

tam üyeliğine tepki 
olarak değer
lendirmesine rağ
men, referandum
dan iki 
gün sonra 
Fransa'da yapılan 
bir ankette, "Hayır" 
oyu verenlerden 
sadece yüzde 
22'sinin gerekçeleri ı 
arasında 
Türkiye'nin üyeliği
ni 
saydığını belirtti. 
Hazırladığı 
anayasanın nihai 
olarak başarılı ola
cağına ve tüm 
ülkeler tarafından 
kabul edileceğine 
inandığını söyleyen 
Giscard 
d'Estaing, daha iyi 
bir çözüm 
olmadığını belirtti. 
Giscard d'Estaing, 
anayasanın red
dedilmesinden 
dolayı kendisini 
"aşağılanmış ya da 
yaralanmış" olarak 
hissetmediğini, 
"sadece bir mutlu
luk sebebinden 
mahrum 
bırakıldığım" 
ifade etti.

3

AROL MOBİLYA
3

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” ADA PMS/YON

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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[Sınavlar SMS ile cebe gelecek
MEB ile Avea işbir- 
liğiyle ortak hazır
lanan "Mobil Bilgi 
Hattı" bugün 
görücüye çıkarıldı. 
Hilton Oteli'nde 
basına tanıtımı 
yapılarak protokolü 

* imzalanan "Mobil
Bilgi" projesiyle 
"öğrenci, veli ve 

* öğretmene SMS"li 
hizmet verilmesi 
amaçlanıyor.
Temmuz 2005 tari
hinde start alacak 
olan projeyle 
"Çocuğum hangi 
dersten kaç aldı, 
devamsızlık yapıyor 

v mu?, Sınava nerde 
ve nasıl gireceğim, 
başvurular ne 
zaman başlayacak, 
sicil notundan kaç 
aldım, mesleki 
hizmet puanım kaç 
oldu, istediğimle 
tayinim çıktı mı?" 
şeklindeki mesleki 
ve alana ilişkin

, konuları, öğretmen
ler, öğrenciler ve 

i* veliler, cep telefon-
- larından öğrenebile

cek.Yarım Kuruş 
karşılığında bir 
ücretle anında tüm 
bilgilere ulaşma 
imkanının yanı sıra, 
diğer GSHM oper
atörü kullanan kul
lanıcılarda bu 
hizmetten faydalan
abilecek. Milli Eğitim 
Bakanlığı çalışan
larıyla öğrenci ve 
velilerin cep tele
fonu kullanarak iste
diği bilgilere kolay
ca erişimini öngören 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Avea 
işbirliğinde 
başlatılan "Mobil 
Bilgi Projesi" 
tanıtımına, Avea 
Genel Müdürü Cahit 
Paksoy ile MEB 
Eğitim Teknolojileri

Genel Müdürü 
Nizami Aktürk, 
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya 
katıldı.
Paksoy, projenin 
tanıtımında yaptığı 
konuşmada iki yıl 
önce kurumsal 
abonelik sistemini 
başlattıklarını anım
satarak, bugün 
Mobil Bilgi Sistemi 
ile yine bir rüyalarını 
gerçekleştirmek . 
üzere çalıştıklarını 
bildirdi.
Türkiye'de yıllardır 
e-devlet uygula
malarından söz 
edildiğini, ancak bir 
türlü gerçekleştir
ilemediğini anlatan 
Paksoy, GSM sek
töründe ilk 

başlayanlardan 10 
yıl sonra pazara 
giren bir operatör 
olarak büyük bir 
"Türkiye Projesi"ne 
hayata geçirmeye 
çalıştıklarını dile 
getirdi. Paksoy, "Bu 
projeyle, e-devlet ile 
yıllardan bu yana bir 
türlü yapılamayanı 
mobil devlet haline 
getiriyoruz" dedi. 
Mobil Bilgi Sistemi 
ile bakanlığın bir 
çalışanının sicil 
puanı ve diğer konu
ları bir SMS ya da 
telefpnla öğrenebile
ceğini anlatan 
Paksoy, projeyi 
"yılın projesi" olarak 
nitelendirdi. MEB 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürü 
Nizami Aktürk ise, 
mobil telefonu 
sadece konuşmak 
için değil, aynı 
zamanda öğrenci ve 
öğretmene bilgi 
veren, eğitimin 
parçası bir araç 
haline dönüşeceğini 
söyledi.

Sayfa 7

Emniyette I 
atamalar

İçişleri Bakanlığı 
tarafından İstanbul 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
atanan ve İstan
bul'dan şark 
görevine tayin 
edilen emniyet 
mensuplarının ata
maları ikinci bir 
emre kadar durdu
ruldu.
Durdurma 
kararının giden ve 
gelen personel 
arasında çıkan 
sayı farkından 
kaynaklandığı 
bildirildi. Toplam 2 

bin 698 kişilik 
atama ve tayinli 
personelden 600'ü 
İstanbul'a tayin 
edilirken, İstan
bul'dan çoğunluğu 
emniyet müdürü 
ve emniyet amiri • 
rütbesinde 78 per
sonel şark görevi 
kapsamında çeşitli 
illere tayin 
edilmişti. 
Ertelemenin, 
güvenlik açısından 
çıkabilecek sorun
ların önüne geçe
bilmek için 
yapıldığı bildirildi.

BAYRAMOĞLUNDAN

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

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

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 Demlrsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 • 514 87 87 
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Sayfa 8

tohfto lise düzenlemelerine trti Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, lise 
eğitiminde yapılan 
düzenlemelerle 
meslek liseleri ile 
imam hatip liseleri 
arasında karşılıklı 
geçişin olanaklı 
kılınmasının amaç
landığını 
savunarak, 
"Bir grubun 
üniversiteye 
girmesi hesabı, 
eğitim sisteminin 
bütün temellerinin 
sarsılmasını gerek
tirecek! kadar önemli 
sayılıyor" dedi. 
Baykal, partisinin 
grup toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
"Bakanlık, 'Eğitimi " 
nasıl siyasete alet 
ederimle, angajman
lara uygun şekilde 
nasıl kullanırım' 
konusuyla, kadrolaş
ma ile meşguldür. 
Kendi adamlarını 
etkin kılma çabasına 
sürüklenmiştir" dedi.

Eğitimde yapılması 
gereken ilk işin, 
zorunlu eğitimin 8 
yıldan 12 yıla çıkartıl
ması olduğunu 
belirten Baykal, 
"Lisenin eğitim 
süreşini uzatarak, 
aynı eğitim 
olanaklarını, aynı 
öğretmeni, aynı 
sınıfı, aynı yetersiz
likleri 4 yıl eğitime 
yayarak başarılı 
sonuç alma şansı 
yoktur. Tam bir 
keşmekeşe gidiliyor" 
diye konuştu. 
Baykal, Türkiye'nin 
en temel konusu 

olan milli eğitimin 
"Onun bunun oyun
cağı" haline getir
ilmek istendiğini 
savunarak, "Bu 
laubaliliğe 
kesinlikle izin verile
mez" ifadesini 
kullandı.
AB ile ilişkilere deği
nen Baykal, "Türkiye- 
AB ilişkilerinin birin
ci raundunun olumlu 
olmayan bir şekilde 
sonuçlandığım" 
bildirerek, "Yakın bir 
gelecekte Türkiye-AB 
ilişkilerinde sevindiri
ci, olumlu adımlar 
beklemenin gerçekçi

bir yanı kalmamıştır" 
dedi. Baykal, "AB'nin 
geleceğinin kuşkulu 
ve tartışmalı" 
olduğunu savundu. 
Baykal, Brüksel'de 
yarın başlayacak 
olan AB Zirvesi'nde 
bir iç değerlendirme 
yapılacağını 
belirterek, "AB'nin 
geleceğiyle ilgili çok 
ciddi tereddütler, 
kuşkular ortaya çık
maya başlamıştır. 
Artan kuşkular, 
AB'nin genişleme 
sürecini, dolayısıyla 
Türkiye'yi çok ciddi 
şekilde etkilemeye 
başlamıştır. Maalesef 
Türkiye'nin AB içinde 
yer alabileceğini 
düşünen, bunu kabul 
edenlerin sayısı 
olağanüstü azalmaya 
başlamıştır. Bu 
gelişme bizi de AB'yi 
yeniden değer
lendirme ihtiyacıyla 
karşı karşıya bıraka
caktır" diye konuştu.

| Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadınlarda yaşlılık ve ihtiyarlık
Yaşlanmak ve ihtiyarlamak arasındaki 

en önemli fark, yaşlananların yaşaya
mayan ancak soluk alan ihtiyarların ise 
yaşayarlar ve kendine - topluma faydalı 
çalışmalar yapanlardır.

Yaşlıların çoğalması toplumun olgunlaş
ması anlamına gelmiyor. Mevcut eğitim 
sistemi sadece bilgili cahiller çıkarabiliyor. 
İhtiyarlıktan korkan insanlar çoğalıyor ve 
yaşlılara karşı düşmanlık gelişiyor. Bunun 
adına kuşaklar arası savaş deniliyor ki 
bunun esas sebebi yaşlanmaya duyulan 
düşmanlıktır.

Özünde ekonomik ve politik gerekçeler 
yatmaktadır. Günümüzde güzel yaşamak 
demek güzel giysi, güzel araba, lüks evlere 
sahip olmak demek. Yaşamın derin bir 
idman süreci olduğunu unutuyoruz.

Güzel yaşamak hayal olunca da bu hay
ali flimlerde izlemek için giriş bileti alarak 
satın alıyoruz.

Kocamış bebeklerin yaratıldığı bu 
gidişattan sonunda ortaya hiç işe yara
mayan yaşlılar çıkıyor.

Aktif kalarak yaşlanmak belki de ihti
yarlığın elde edilmesi için iyi bir olanak 
sunuyor.

Ancak aktif yaşamı mümkün kılan 
olanakların da yaratılması gerekiyor.

Yüzündekilerden değil, aklında mey
dana gelebilecek kırışıklıklardan korkun.

Cildiniz kırışırken gençleşen bir akıl 
süreciniz olsun diliyorum.■ ]

s « • lMILTON 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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। Devlet Bakanı Ali Babacan, artık devlete olan borçların cid- 
| diyetinin herkes tarafından kavranması gerektiğine işaret 
ı' ederek, "Devlete olan borç, ciddi bir borçtur. Artık bu konular- 

da müsamaha yok, af yok, ödeme kolaylığı yok" dedi.

Af yok, ödeme kolaylığı yok
Ş-

Babacan, 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ile sosyal 

. güvenlik kuruluşları- 
î na olan prim 

borçlarının yeniden
• yapılandırılması 
konusunda bireysel 
çözümde mutabakat 
sağladıklarını belirtti. 
IMF ile yürütülen 
stand-by düzen
lemesinin birinci 
gözden geçirme 
çalışmalarının 
tamamlanması 
dolayısıyla 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan ve IMF 
Türkiye Masası Şefi 
Lorenzo Giorgianni 
bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Hazine
Müsteşarlığı'ndaki 
basın toplantısına 
Hazine Müsteşarı 
İbrahim Çanakçı, 
Merkez Bankası

. Başkanı Süreyya 
Serdengeçti ve IMF 
Türkiye Temsilcisi 
Hugh Bredenkamp 
da katıldı. Devlet 
Bakanı Babacan, 
yeni stand-by düzen
lemesi kapsamında 
geçen hafta başlanan

ı

e ı

birinci gözden 
geçirme çalış
malarının dün akşam 
itibariyle tamam
landığı, görüşmeler 
sonucunda niyet 
mektubunun taslağı 
üzerinde genel bat
larıyla mutabakat 
sağlandığını bildirdi. 
Gözden geçirme 
çalışmaları kap
samında son 
ekonomik gelişmeler 
ve yapısal reformlar
da kaydedilen iler
lemelerin ele 
alındığını ahlatan 
Babacan, bu bağlam
da makro ekonomik 
çerçeve, kamu 
mâliyesi ve para poli
tikası uygula
malarının değer
lendirilerek 2005 yılı 
hedefleri doğrul
tusunda mevcut per
formansın gözden 
geçirildiğini dile 
getirdi. Babacan, 
yapısal reform pro
gramı kapsamında 
ise, yeni Bankacılık 
Kanunu Tasarısı, 
kamu bankaları 
stratejisi ve sosyal 
güvenlik reformu 
kapsamındaki

KUMLA'DA KİRALIK YAZLIK
Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+1 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire 
Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla 

Tel: (0.224) 513 12 80 

GSM: (0.537) 624 65 88 

(0.532) 792 23 03 '

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

gelişmelerin ele 
alındığını söyledi. 
Üretim, ihracat ve 
enflasyon verilerinin, 
Türk ekonomisinin 
2004 yılındaki güçlü 
performansının 2005 
yılında da devam 
ettiğini gösterdiğini 
kaydeden Babacan, 
büyüme, enflasyon 
ve faiz dışı fazla 
hedeflerine kolaylıkla 
ulaşılacağının 
görüldüğünü belirtti. 
Bakan Babacan, artık 
Türk ekonomisinin 
büyüme kaynağının 
kamu harcamaları, 
parasal genişleme 
olmadığını, Türk 
ekonomisinin 
büyüme kaynağında 
artık verimlilik ve 
özel sektör yatırım
larının bulunduğunu 
vurguladı.

KİRALIK
K.KUMLA’DA 
EŞYASI İLE 

KİRALIK 
HAVUZLU 

DAİRE
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU? 
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Panama, Orta Amerika’da 
Kostarika ile Kolombiya 
arasında 725 km2, 3.500 kişilik 
nüfusa sahip bir ülke.

21.30’da başlayan Panama 
- Türkiye 20 Yaş Genç Milli 
Maçı, galip gelmemize rağmen 
seyredenleri memnun ettiğini 
zannetmem.

Her iki takım, bilhassa Türk 
Milli Takımı maça temkinli 
başladı.

Panama öyle ahım şahım 
bir takım değil , ne varki gelin 
görün Türk takımındada hiç 
bir varlık göremedik.

İlk maçta olduğu gibi orta 
saha ile forvetin arasındaki 
boşluk ve atılan uzun toplara 
Panamalı’ların takım olmaları 
ve istediğimiz oyunu kur
madığımızdan ilk 15 dakika 
pozisyon dahi üretemedik.

Takımımızda en göze 
çarpan Okan’nın ferdi 
hareketleri Milli takımımızı 
biraz daha ateşler gibi oldu.

Maçın 24. dakikasında 
Okan’nın alıp getirdiği topu 
Gökhan’a vermesi ilk 
golümüzü getirdi. Hem 
Panama takımı hem de Milli 
Takım’ımız çok top kaybetti.

Gelişi güzel oynanan oyun 
ancak işi ferdi hareketlerle 
neticeye getirmeye çalışılıyor

Barbarosc
Türkiye - Panama

Barbaros BALMUMCU

du.
Devre böyle bitti. İkinci yarı 

daha iyi olur, Panama’yı sağlı 
sollu bunaltırız dedik ama 
maalesef olmadı. İkinci yarı 
da istediğimiz oyunu kura
madık.

Bir kaç cılız ataklarla 
Panama takımını rahatsız 
ettik. En güzel gelişen bir 
atağımızda ilk golü atan 
Gökhan’ın kafa ile attığı gol 
güzeldi. Ne varki bu golü 
hakem ofsayt gerekçesiyle 
iptal etti.

Bu maçtan sonra cuma 
günü Ukrayna maçrvar. İlk 
maça rağmen Panama maçına 
8 kişi ile bu maça çıktık.

Gönül 17-20 yaş arasındaki 
bu gençlerin A- Milli Takım’da 
oynamasını dilerim.

Gelecekte bu takımdan 
A Milli Takıma 3 veya 4 oyun
cu gelebilir. Bilhassa orta 
sahayı iyi parselleyen serbest 
oynayan takımı biraz olsun 
ateşleyen Okan’ı tebrik eder
im.

Bu takım hakkındaki 
kanaati cuma günü oynaya
cağımız Ukrayna maçında 
öğreneceğiz.

Bu gençlerin oynadığı 
takımların hocaları, bu 
gençlere yer verirler umarım.

Gemlik gençliğine
Gemlikspor’da oyanayan genç sporculara işte Amatör 

Milli takım ne durumda, sizin biraz daha çalışıp, biraz daha 
kendinizi futbola vermeniz , ileride neler olacağını 
beraberce görelim.

Milli takımlarda oynayan gençlerin sizden hiç ama hiç bir 
farkları yok.

Ne varki onlar belki şans belkide arandığında bu gençleri 
bulmalarından bugün milli takımlarda .

Bu sene siz gençlerden çok şey değil ama yapacağınız 
işi istiyoruz.

BakBilCafeMe
Hamburgfer’i 

deneyin
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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Bebeklerin şifreli dili Baba çocuk 
için model

Bebeğiniz 
ağladığında aslında 
ne söylemeye 
çalıştığını biliyor 
musunuz? Çünkü 
bebek ağlaması 
başlı başına şifreli 
bir dil!
Uzmanlar, bebek? 
lerin sıkıntılarını 
farklı şekillerde 
ağlayarak ifade 
edebildiklerini 
belirtiyor.
Buna göre günde 
ortalama 1 ila 4 
saat ağlayan 
sağlıklı bir bebek, 
acı çektiğinde 
keskin bir feryat 
atıyor. Acıktığında 
düşen ve yükselen 
ses tonuyla kısa 
kısa ağlıyor.'

Yorulduğunda işe 
müzikal bir ağlama 
sesi çıkarıyor.
Sağlıklı bir bebek 
günde ortalama 1 
ila 4 saat ağlıyor. 
Doğuştan sağlık 
problemi olan 
bebekler ise ya 
daha fazla ağlıyor 
ya da aşırı şekilde 
sessiz kalıyor. 
Ancak araştırmalar
da çok ilgi çeken 
nokta, bebeklerin 
farklı hislerine 
göre ağlama türleri 
geliştirmesi.
Uzmanlara göre 
bebeklerin bu şifre
li ağlama türlerinin 
bilinmesi annenin 
de işini kolay
laştırıyor.

Uzmanlar bebek
lerin ağlama türleri
ni şu şekilde 
sıralıyor: 
Acı çektiğinde: 
Bebek acı çekiyor
sa keskin bir feryat, 
nefes almadan 
devam eden kısa 
periyodik bir çığlık 
atabilir ve içe 
doğru çekilerek 
ağlayabilir.
Acıktığında:
Düşen ve yükselen 

ses tonuyla kısa 
kısa ağlayan 
bebek acıkmış 
olabilir.
Bebekler böyle 
durumlarda par
maklarını emer, 
yanaklarına vurur. 
Annesi tarafından 
kucağa alınıncaya 
kadar da ağlamayı 
kesmez.
Yorulduğunda: 
Bebeğin uykusu 
geldiği zaman 
yumuşak 
şekilde, tıpkı şarkı 
söyler gibi ritmik 
bir şekilde ağladığı

Gümüşhane 
Psikolojik 
Danışma 
Rehberlik 
Araştırma 
Merkezi 
Müdürü 
Onur Aydın,

gözlenmiştir.
Sıkıldığında: Yankı 
yapan bir ses 
tonuyla ağlayan 
bebek sıkılmış 
olabilir.
Bu durumda 
bebek, ağlamasını 
kucağa alınıncaya 
kadar kesmez.
Rahatsız olduğun
da: Bebek huysuz 
ve aksi bir ses 
tonuyla ağlıyorsa, 
bu ağlama türünde 
bebeğin altını 
ıslattığı, 
üşüdüğü, terlediği 
mesajları 
alınabilir.

ailede babanın, çocuğun sosyal gelişi- 
minde ve özgüvenin kazanılmasında 
önemli bir role sahip olduğunu söyledi 
Çocuklar için babanın bir model 
olduğunu belirten Araştırma Merkezi 
Müdürü Onur Aydın, "Baba, çocuk için 
bir arkadaş, onunla oyunlar oynayan, 
ona bir şeyler öğreten, okul çalış
malarında yol gösteren bir dosttur" 
dedi
30-40 yıl önce babanın çocuk üzerinde 
güç, otorite temsilcisi,, ekonomik ve 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir role 
sahip olduğunu ifade eden Aydın, "Bir 
baba olarak çocuklarımıza karşı ilgimizi 
eksik etmemeliyiz. Onların her türlü 
ihtiyacını karşılamak demek iyi bir baba 
olmak demek değildir. Çocuklar 
babaları tarafından sevilmek ister.
Sevgi onlar için iyi bir besin kaynağıdır. 
Akşam eve gelindiğinde çocuklara o 
gün ne yaptıkları sorulmalı. Akşam 
yemekleri sadece yemek yeme 
davranışının ötesine geçmelidir. Akşam 
yemekleri, sohbetlerin yapıldığı sıcak 
bir aile ortamına dönüşmelidir. İleride 
üzülmemek için çocuklarımıza karşı 
ilgimizi eksik etmeyelim. Zira çocuklar 
bizim geleceğimizdir" diye konuştu.

HAÇİN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

Hiç bilmediği, ş,u aynada hiç görmediği 
gibi.. Yanakları, alnı, boynu tüm kızarmış.. 
Boynundaki damarlar mavi ve de kabarık.. 
Sekiye uzandı Sara, bir zaman kıpırtısız yattı, 
sonra ağlamayla başladı. Yüzü koyun döndü, 
ak örtülere kapadı yüzünü...

Kapı vuruluyordu Sara gözlerini açtığında. 
Ağlarken ağlarken uyumuş....

- Sara? Sara, nerdesin?
* Kim o?
- Benim... Aç!
- Dur, az bekle!
Yatak, yorgan ne varsa alıp alıp öteye atıy

or. Kapı dibi boşaldı, Sara sürgüyü çekti. Bir 
üşüme var, üstünde çeneleri titriyor. Analığı 
girdi odaya, kardeşlerinin bir kaçı girdi.

- Ne oldu?
- Hiiiççç !
- Nasıl hiç?
- Üşüyorum yenge...
Kadın duvardaki dolap kapılarından birini 

açtı. Geniş bir yüklük burası. Bohçalar, 
bohçalar üst üste, üst üste... Bir kalın hırka 
çıkardı bohçanın birinden, verdi. Sara yine 
sekiye yattı. Analığı kalın bir yorgan attı 
üstüne... Hiç konuşmuyor... Akşam yemeğe 
de oturmadı.

- Hastayım.. Yorganı başına çekiyor.. 
Gerçekten de hasta. Önceleri kalın yorgan
ların altında titrerken, yatsıdansonra yan

maya başladı bedeni...
- Sobaları kurun! dedi Osman efendi. Vakit 

geldi galan! Ne bu? Eliniz, ayağınızç tutmaz 
oldu soğuktan.. Yoksa biz de mi göç 
düşünüyorsunuz? Yok öyle şey.. Hiç bir yana 
gideceğimiz yok bizim! Ötene deek 
Hacındayık.. ANIadınız mı ola? Kurun 
sobanızı, neyinizi!.. Kış hazırlıklarınızı tekmil- 
leyin!

Sara üç gün yattı yataklarda; sonra annesi 
aldı onu Sultangile götürdü. Dikran’ı evden 
atmanın oaalanağı olmadığına göre, en iyisi 
Sara’yı evden uzaklaşmatırmak... Sultan’ın 
kocası sofaya çııktı. Sara, Sultan’ın yanında 
yatıyor... Bir kaç günlüğüne... Sonra başkma 
bir yol düşünecekler...

Sara Sultanlara gittikten iki gün sonra 
evlerini bastılar. Analığı vardı evde, iki de 
küçük oğlan vardı. Osman efendi camide 
ikindiyi kılıyor. Aram çavuş ve jandarmaları 
her zamanki gibi düzgün adımlar Kirkot 
mahallesine tırmandılar. Bellerinde dizi dizi 
fişekler, omuzda tüfek, camlara bakıyorulra, 
bir bir gözoden geçiriyorlar Kirkot’un evleri
ni. Sara’ların evi önünde durdular. Dört tane
si kapı önünde, başta Aram Çavuş ötekiler 
daldılar eve. Sokak kapısı kendiliğinden 
açılıvermişti nedense... Kaba çizmeler tahta 
merdiverleri gümbürtetti.

Sara’nın analığı ayak seslerini işitti, 
dondu, kaldı, çocuklar köşelere sindiler. Orta 
katta Ruben Demirciyanlar çıt çıkarmıyorlar. 
Evdeler mi, değiller mi belli değil.... 
Jandarmanın Sara’nın analığına ve kardeşler
ine bir göz attıktan sonra giriştiler.. Dolap 
içleri, seki altları, atak altları... Didik didik 

ettiler iki odayı da..
- Şu sandığın anahtarı?
- Kur’an-ı Kerim kılıfının içinde...
Sara’nın çeyiz sandığı.. Renk renk öpekli 

kumaşlar, yatak çarşaflarıı, yorgan çarşafları, 
top top patiskalar. İşlemeli bohçalar içinde 
işlemeli yatak takımları, seki örtüleri, perdel
er. İpek iç çamaşırları her bir çeşitinden en 
az yarım düzine.. Müsün çoraplar, kutular 
içinde ponponlu kadife terlikler.. Sandığın 
dibinde bir av tüfeği var. Bir kutu dolusu da 
fişek..

Kadına, çocuklara dokunan olmadı. 
Sara’nın boşalveren çeyiz sandığı önünde 
oturdu kaldı analığı.. Jandarmalar gittiler. 
Ağlıyor kadın.. Birden boşanıverdi. On yılıne- 
meği yok oluvermiş, yerde bir iki işlemeli 
boş bohça duruyor. Bohçaları içine koyup 
sandığı kilitledi. Anahtarı Kur’an-ı Kerim 
kılıfının içzine koydu yine. Bir yandan da 
ağlıyor.. Yatak dolabının önüne koştu bird
en... Mandalı çevripi dolabı açtı. Yatakar 
didiklenmiş, altları aranmış ama, dolap 
boşaltılamamıştı. Örtüler yerlere sarkıyor, 
bonhçalar kırış kırış... Yatakların tümünü bir
den indiren yere kadın. En dipte pembe 
küçük bir bohça olacak duruyor... Öteki 
bonçaların arasına sıkışmış. Çekti aldı 
pembe bohçayı, düğümünü çözdü. 
Gerdanlık, bilezikler, elmaz yüzükler, züm
rüttü ziynet eşyası.... Koştu, kapıyı sürmele- 
di. Yataklardan birinin yanını söktü, küçük 
pembe bohçayı sökük yerden yünlerin arası
na soktu. Sonra dikti yatağın yanını... 
Yatakları birer birer yüklüğe yığdı.

Devamı yarın.
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IHergün bir avuç kuru erik yiyin Reklamlar çocukları
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Her gün bjr avuç 
kuru erik, kansere 
ve yaşlanmaya karşı 
korunma açısından 
değeri en yüksek 
olan meyve. Ama 
dikkat fazlası kilo 
aldırıyor ve kan şek
erini yükseltir.

'■ Kanser ve yaşlan
maya karşı koruma 
kapasitesi en yük-

| sek olan sebze ve 
meyveler, Amerikalı 
uzmanlar tarafından 
hazırlanan ORAC 
Tablosu'nda yer 
alıyor. İlk sırada 
kuru erik var. Dr. 
Yasemin Bradley, 
her gün bir avuç 
kuru erik yenmesini 
öneriyor. Aşırıya 
kaçmayın, fazlası 
kilo yapıyor 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Dr. Yasemin 
Bradley, sağlıklı 
beslenme program
ları içinde adı sıkça 
geçen 'antioksi- 
dan'ın ne olduğunu, 
vücudu kansere, 
yaşlanmaya ve 
diğer hastalıklara 
karşı korumayı 
sağlayan ORAC 
değeri yüksek 
beslenme programı 
hakkında merak 
edilenleri yanıtladı: 
Antioksidan nedir?

M

Oksijen olmadan 
yiyeceklerin 
içerdiği, tüm hayati 
fonksiyonlarımız 
için gerekli enerjiyi 
açığa çıkaramayız. 
Ancak oksijenin 
aynı zamanda 
tehlikeli bir yanı var. 
Normal 
biyokimyasal reak
siyonlarda dengesiz 
hale gelip çevredeki 
molekülleri okside 
edebiliyor, 
hücrelerin yapısını 
bozabiliyor. Okside 
olmuş moleküllere 
oksidan adı veriliy
or. Oksidanlar 
vücudumuz için en 
tehlikeli zehirler.
Kanser, damarsal 
yapı bozuklukları ve 
yaşlanmaya neden 
oluyorlar. Bu oksi- 
danlarla savaşıp 
onları etkisiz hale 
getiren, vücuttan 
atılmasını sağlayan 
kimyasal maddelere 
antioksidan adı ver
iliyor Hangi besin
lerde var?
'Savaş beşlisi' adı 
verilen; A, C, E vita
minleri, çinko (ZN) 
ve selenyum (Se) 
mineralleri en güçlü 
antioksidanlar. A 
vitamini kaynakları; 
karaciğer, böbrek, 

yumurta, süt, 
tereyağı, balık, 
havuç, kırmızı, sarı, 
turuncu renkli sebze 
ve meyveler. C vita
mini kaynakları; 
yeşil biber, naren
ciye, kırmızı meyve 
ve sebzeler, patates. 
E vitamini kas
nakları; tohumlar ve 
yağları, yeşil sebzel
er, yumurta. Çinko 
kaynakları; istiridye, 
buğday ürünleri, 
susam ve ayçiçeği 
çekirdekleri, badem. 
Selenyum kay
nakları; deniz ürün
leri, mantar, susam. 
ORAC nedir?
Amerika'da Boston 
Massachusetts'deki 
Tufts Üniversitesi 
Yaşlanmaya Karşı 
Beslenme Araştırma 
MerkeZi'ndeki 
araştırmacılar, 
sebze ve meyvelerin 
antioksidan kapa
sitelerini ölçüp 
ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance 
Capacity-Serbest 
Radikalleri Emme 
Yeteneği) Tablosu, 
adını verdikleri bir 
tablo hazırladılar. 
Bu tabloda, serbest 
radikalleri emme 
yeteneğine sahip 
bizi yaşlanmaya, 

kansere ve diğer 
hastalıklara karış 
koruma kapasitesi, 
en yüksek olan 
sebze ve meyveler 
yer alıyor.
Hastalıklardan 
korunmak için 
günde ne kadar 
ORAC içeren besin 
tüketmeliyiz? 
Hedefi günde en az 
3000 ORAC birimi 
amak olmalı, 5000 
ORAC birimi ise 
maksimum koruma 
sağlıyor.
Tablonun başında 
kuru erik yer alıyor. 
Günde ne kadar 
tüketmeli?
Kuru erik, ben 
hastalarıma her gün 
bir avuç kuru erik 
veriyorum. Fazlası 
kilo aldırır, kan şek
erini yükseltir. Bizi 
kansere ve yaşlan
maya karşı koruma 
değeri en yüksek 
olan meyvedir.
Meyvelerin rengi 
kansere karşı 
koruyucu etkisini 
nasıl etkiliyor? 
Bitkiler de güneşin 
zararlı etkilerinden 
korunmak için, 
içlerindeki pigment
lerini (Bitkiye renk 
veren kısmı) artıra
biliyorlar.

Gazi Üniversitesi 
İletişim 
Fakültesi'nce 
yapılan araştırma, 
reklamların çocuk
ların satın alma 
davranışlarında etk
ili olduğunu ortaya 
koydu.
İletişim 
Fakültesi'nden Yrd. 
Doç. Dr. Hanife Güz, 
çocukların farklı 
yaşlarda reklam ve 
reklam amaçlarını 
nasıl algıladıkları, 
zihinlerinde de nasıl 
konumlandırdık
larını saptamak 
amacıyla Gazi 
İlköğretim 
Okulu'nda anasınıfı 
dahil olmak üzere 
100 öğrenci 
üzerinde araştırma 
gerçekleştirdi.
Araştırmada, çocuk
ların yüzde 40'ının 

reklamı "alışveriş", 
yüzde 4.7'sinin 
"aldatma-kandır- 
ma", yüzde 3.5'inin 
de "sıkılnja" olarak 
algıladığı tespit 
edildi.
Araştırmada, diğer 
çocukların birbirine 
yakın oranda bilgi' 
ve eğlence olarak 
değerlendirdiği 
reklamları, yüzde 
89.4 oranında tele
vizyonda gördükleri 
belirlendi.
Aynı araştırmaya 
göre, çocukların 
yüzde 62.4’ü 
reklamın amacını 
"bir malı satmaya 
çalışmak" olarak 
yorumlarken, yüzde 
17.6’sı "bilgi ver
mek", yüzde 11.8'i 
de "kandırmak ve 
korkutmak" olarak 
değerlendirdi.

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 EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 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. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tanm Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
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 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Mü0. 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
KanberoAlu-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 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

16 HAZİRAN 20Û5 PERŞEMBE 
OZAN ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2158 

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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Sebahattin DOKSANBİR

_ DOĞALGAZ
Buderus komb/

KAZAN
(jSiSftN^) ^0R,FeRTKto

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜTw DOGALGAZ 

BİZİM İŞİMİZ
Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

TOPLU
TÜKETİM

Saruhanlar Toplu Tüketim
Gemlik Şubesi açıldı

"KESEMİ n

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR

•=> Marketler
>=> Bakkallar
■=> Büfeler

K.Yemişçiler
*=> Kantinler
■=> Restaurantlar
■=> Kafeteryalar

Oteller
«=$> Pastaneler
■=> Kahvehaneler
•=> Pazarcı Esnafı

TOPLU

Açılış Gayemiz
Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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



ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Bir Bahar akşamı” şiiı^geçjesirij^^^öz.

Şiir gecesinde komünist tartışması
Önceki gece, Belediye Kültür Merkezi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Bir Bahar akşamı’ adlı şiir gecesinde, ilçemizdeki çeşitli 
okulların öğrencileri ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen’in program sonundaki konuşmasında 
‘Şairin komünisti olur ama, şiirin komünisti olmaz” sözüne Kaymakam Mehmet Baygül cevap verince, soğuk anlar yaşandı. Sayfa 5’de

GFMLİK’ÎN İl K GÜNI ÜK CÎA7PTFSİİ
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İlköğretimde ders 
kitapları sil bastan
Türkiye’de uygulamaya girecek yeni 
ilköğretim müfredatı için ders kita
pları kısa süre sonra basıma girecek. 
Kitapların dili ve içeriği ise tamamen 
değişirken, 2005-2006 eğitim öğretim 
yılında uygulamaya girecek.

Haberi sayfa 7’de

Belediye Başkanı Mehmet Türgüt, Belediye’hin devletten destek almadan Modern Çarşı yapacağını söyledi

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yıkılan eski Belediye Çarşısı’nın yer
ine yapılacak olan Modern Çarşı için düşüncelerini gazetemize açıkladı. 
Turgut, 4 katlı yapılması düşünülen Çarşı’nın başlayabilmesi için önde
ki özel mülkiyet sahipleriyle proje ortaya çıktıktan sonra anlaşma yolu
na gidileceğini, çınarın çevresini kafeterya olarak düzenleyeceklerini 
bildirdi. Belediye Başkanı Turgut, Çarşı’nın Ahmet Dural Meydam’na 
güzellik katarak genişleyeceğini söyledi.

Şairin komünisti olmak veya olmamak..
Şiir edebiyattın en zor dallarından biridir..
Çünkü, anlatımını özlü, anlamlı, kulağa hoş 

gelecek bir şekilde ifade etmek gerikir.
Sayfalar dolusu düz yazının yerini bir dörtlük 

daha etkin bir şekilde tutar bazen..
O nedenle şiir, daima düz yazıdan etkilidir.
Şiir belleklerde yaşar, destanlaşır bazen, 

bazen de şarkı olur.. Bestelenip söylenir..
Edebiyat dünyası çekişmeler, kavgalarla 

doludur.
Düşünceler çarpışır şiirlerde, makalelerde..
“Bir Bahar Akşamı” adlı şiir gecesinde 

öğrenciler Ataham Berhamoğlu’ndan, Nazım 
Hikmet’ten, Z. Osman Saba’dan, Attilla Ilhan’
dan, Orhan Veli’den, Can Yücel’den, Ümit 
Yaşar’dan, Necip Fazıl’dan tanımadığım daha 
birkaç şairden şiirler sunmuşlar...

Şairlerin düşünce dünyaları birbirinden fark
lıdır..

Kimi sosyalisttir, kimi komünist, kimi İslam
cı, kimi milliyetçi., şuncu.. buncu..

Milli Eğitim Müdürü konuşmasında neden 
gerek duymuş da “Şairin komünisti olur da, 
şiirin komünisti olmaz.” demiş, bilmem..

Kaymakamımız neden “hainler devletini 
sevmez, milliyetçi de olamaz.” demişi 
I Kaymakamın biri, Orhan Pamuk’un 
i ABD’deki açıklamaları için yazı yazarak kitap 
larını toplatmaya kalkması, gündem yarattı 
Türkiye de..

' Söz ağızdan çıkıyor, aynı şiir gibi..
Şiirin nereye gittiği belli.

t Anlamsız sözün ise değili..___________ ■■

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik’e yapılacak 
olan Modern 
Çarşı’nın diğer 
belediye hizmetleri 
gibi Gemlik 
Belediyesinin kendi 
imkanlarıyla yapıla
bileceğini söyledi. 
“Çarşı’yı yapacak 
gücümüz var” 
diyen Turgut, 
zemin kontrol çalış
malarını denetledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Trol ağlarının
Gemlik Körfezi’nin Büyük Kumla 
açıklarında trol ile avlanma yapıldığı 
ihbarını alan İlçe Tarım Müdürlüğü 
ekipleri Küçük Kumla jandarması ile 
Karacaali Köyü İskelesi’ne gelerek, 
değeri 3 bin 500 YTL olan trol ağları 
ile malzemelerine el koydu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 2’de

sahibi yok

gmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Haftada İki

BASIN YASASI

Yaşı benim gibi 70 civarında olanlar hatırlarlar.
O zamanda iktidar da olan Demokrat Parti (1957 de 400 kişilik 

mecliste 300 millet vekili olan parti) nin ayni zamanda 
Başbakanı olan Adnan Menderes ‘in sonunu getiren denmese 
de, hızlandıran yeni çıkardığı Basın yasaları oldu. Tıpkı 
şimdi olduğu gibi...

Basını susturmak için hazırlattığı ve emir kulu meclisten 
geçirdiği Tahkikat komisyonu yasası korkunç hükümler içeriyor
du...

Öyle acımasız - toplumun dengesini bozan bu yasada gazete
ciyi kolayca

Hapsetme -gazete kapatma ötesinde , Matbaa kapatma yet - 
kişini Komisyona dolayısıyla hükümete veriyordu.

Yani Adnan Menderes’in kızdığı gazeteyi basmakta suç olu 
yordu..

Amaç açıktı... Gazete kapatılırsa ayni matbaada başka isimle 
yeni bir gazete çıkarılması mümkün olmasın.

O senelerde kapatılan “Kim “ adlı dergi “ Mim “ adı altında , 
1950 lerin çok okunan “Akis “ dergisi kapatılınca başka adla 

çıkarılması iktidarın çılgınca kararlar almasına sebep olmuştu.
Matbaa kapatılırsa bir başka matbaada muhalif gazete bas

maya cesaret edemesin - korksun diye..
Bu Basın özgürlüğünü kökünden yok eden bir yasaydı..
1960 askeri darbesini de haklı kılan sebeplerden birincisi 

oldu..
Basın bütün baskılara rağmen ,satır aralarında da olsa imalı 

-kinayeli de olsa özgür fikirlerini yaymaya devam etti. 
Yasaklanan haberleri bir şekilde duyurmanın yolunu mutlaka 
buldu. Daha da kötüsü fısıltı gazetesi halk arasında süratle 
yayıldı. Öyle inanılmaz, iktidarı kötüleyen haberler, rüşvet iddi
aları , yalanlar fısıltı gazetesinde inanılır şekilde her yana yayıldı.

Adnan Menderesin aşkları - Fatin Rüştü Zorlu ‘nun ( Dış 
işleri bakanı) İhalelerden %15 rüşvet aldığı için parti içinde 
adının %15 olduğu, Haşan Polatkan ( Maliye bakanı) ‘ın milyon
larca doları olduğunu halkın ağzında sakız oldu.

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci adamı ( Cumhur başkanı - 
Başbakan )

İsmet İnönü mecliste “ Yanlış yapıyorsunuz ,büyük olaylar 
olur,

Sizi bende kurtaramam “ dedi ve meclisi terk etti..
Bütün bunları iktidar hırsı ile tebessümle karşılayan Adnan 

Menderes ‘in sonu oldu. Yabayı çıkarttı. Ertesi gün gazeteler 
karanlığa girdik diye simsiyah ,boş olarak çıktı..

Şimdi yapılmaya çalışılanlar da buna benzer...Tarih tekerrür
den (tekrar ) ibarettir sözü iktidar olunca unutuluyor , geçmişten 
ders alınmıyor...

AKP . başının sonu Adnan Menderes gibi olmasını hiç kimse 
istemez...

Ama yol ayni yol. Bu yol hatalarla dolu..
Adnan Menderes İhtilal sonu idama mahkum oldu ,İsmet paşa 

çok
Uğraşmasına rağmen kurtaramadı,kendi kehaneti gerçek

leşti...
Sakin olarak düşünülürse bu bir kehanet değildi. İleriyi gör

menin - Tecrübenin - Devlet adamı olmanın bilgileriydi.
“ Basın özgürlüğünden doğacak sorunların tek giderme yolu 

gene basın özgürlüğüdür. “ diyen Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sözleri kulaklar da küpe olmalıdır.

Bu da bir kehanet değil, büyük Liderin ileri görüşlülüğüdür...

3214 nolu Marmaris Tekne Kütük nolu 
12.03.2003 tarihinde almış olduğum LYRE 

isimli teknenin tonaj sertifikasını kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Ali GEYVE

Trol ağlarının 
sahibi yok

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Yapılan bir ihbarı 
değerlendiren 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü, değeri 
yaklaşık 3 bin 500 
YTL olan Trol 
ağı'arı ıTe malzeme 
sine el koydu. 
Önceki gün saba
ha karşı Gemlik 
körfezinin Büyük 
Kumla açıklarında 
Trol ile avlanma 
yapıldığı ihbarını 
alan İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekip
leri, karadan yap

tıkları izlenimlerde 
denize bırakılmış 
trol ağlarını 
tespit etti.
Küçük Kumla jan
darması ile birlik
te Karacaali köyü 
iskelesine gelen 
ekipler burada 
denizden getirilen 
Trol ağı ile kapak
larına el koyarak 
araca yüklediler. 
Her zaman olduğu 
gibi hiç kimsenin 
sahip çıkmadığı 
Trol ağı ile kapak 
malzemeleri İlçe

Tarım Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
iskeleden 
taşınarak 
araca konuldu. 
Denizlerde 
balık neslinin 
tükenmesine 
sebep olduğu 
için avlanma 
yasağı bulunan 
Trol 
malzemelerinin 
İl Tarım 
Müdürlüğü 
depolarına 
götürüleceği 
öğrenildi.

ELEMAN
ARANIYOR

Gemlik’teki Fabrikamızda 
çalışmak üzere 

25-35 yaşları arası 
bayan aşçı aranıyor 

Tel: 514 14 53 
514 88 97

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Belediye’nin devletten destek almadan Modern Çarşı yapacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yıkılan eski Belediye Çarşı’sının yerine yapılacak olan Modern Çarşı 
için düşüncelerini gazetemize açıkladı. Turgut, 4 katlı yapılması düşünülen çarşının başlayabilmesi için 
öndeki özel mülkiyet sahipleriyle proje ortaya çıktıktan sonra anlaşma yoluna gideceğini, çınarın çevresi
ni kafeterya olarak düzenleyeceklerini bildirdi. Belediye Başkanı Turgut, Ahmet Dural Meydam’na güzel
lik katarak genişleteceklerini, çarşı yaparken Belediye imkanlarını kullanacaklarını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıkımı devam eden 
eski Belediye Çarşı 
alanında çalış
maları denetleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
belediye olarak 
çarşı inşaatını 
yapacak güçte 
olduklarını söyledi. 
Zemindeki su mik
tarını ölçmek için 
sondaj çalış
malarının yıkım 
esnasında 
yapıldığına ve 
işlerin aksatıl
madan 
yürütüldüğüne 
dikkat çeken 
Başkan Turgut, 
zemin etüt 
sonuçlarına göre 
zeminde otopark

için bodrum yapa
bileceklerini 
söyledi.
Zemin çalışmaların
dan sonra proje 
ihalesine gidile
ceğini duyuran 
başkan Turgut, 
"Yaptığımız bütün 
işlere nasıl para 
bulmuşsak, devlet 
katkısı olmadan 
çarşıyı da yaparız." 
dedi.
4 KAT OLACAK
4 kat üzerine 
düşündükleri cazi 
be merkezi için 
değişik formüller 
bulabileceklerini de 
hatırlatan Turgut, 
çarşının bitişiğinde 
bulunan tarihi çınar 
ağacı için de güzel 
düşüncelerinin 
olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut yapılan 
çalışmaları yerinde inceledi.

Tesçilli tarihi şekilde kafeterya
çınarın altını olarak düzenlemek
çarşıya yakışacak istediklerini belirten

başkan Turgut, "Bu 
çınarın gölgesinde 
serinleyenleri 
mahrum edemeyiz. 
Daha güzel bir 
ortam yaratmak 
istiyoruz" dedi. 
Ön cephede bulu
nan iş yerleri içinde 
açıklık getiren 
başkan Turgut, pro
jenin ortaya çık
masından sonra 
görüşme yapacak
larını, iş yeri sahip
leri ile anlaşma yol
una gideceklerini 
söyledi.
Turgut, "Buraları 
yıkarak Ahmet 
Dural Meydanına 
daha geniş yeşil 
alan kazandıra
cağız" şeklinde 
konuştu. 
TAKSİCİLERE GİT

DEMEDİM 
Çarşının yanında 
bulunan taksi 
yazıhanesi için de 
görüşlerini 
söyleyen Başkan 
Turgut, taksici 
esnafının "bize 
buradan gidin 
diyor" sözlerine 
karşılık "Ben onlara 
gidin demedim ama 
onlar gitmek isti 
yorsa gidebilirler" 
sözlerini söyledi. 
Taksilerin bulun
dukları yerde dur
malarının rahatsız 
hk vermediğini 
ifade eden Başkan 
Turgut, "Bizim 
çalışmalarımıza 
engel değiller, 
kendileri çeşitli 
fikirler üretiyorlar." 
dedi.

ir-—ı---- —;------ 1----------------------------

M Istaier Mapçı'sı İmam Aslan Dinlenme Tesisleri1 nie acılıyor
Bursa’nın dünya
ca ünlü dönercisi 
‘İskender’ 
Orhangazi yolun
da bulunan İmam 
Aslan Dinlenme 
Tesislerinde 
hizmete girmek 

için gün sayıyor. 
Özdilek, Geye 
Dondurma, 
Kütahya Porselen, 
Kafkas Kestane 
Şekerleri, Gemlik 
Zeytinleri, Afyon 
lokumu ve kay

mağı gibi ünlü 
marka ve isimlerin 
satıldığı İmam 
Aslan 
Tesisleri’hde 
Bursa’lı tanınmış 
kebapçısı Yavuz 
İskenderoğlu 
tarafından işletile
cek olan yeni bir 
tesisin yapımının 
bitmek üzere 
olduğunu 
söyleyen tesis 
sahibi Çetin 
Aslan, 
“Gemliklilere ve 
çevre ilçeler ile 
yol güzergahindan

geçen yolculara 
Bursa’nın ünlü 
İskender kebabını 
yakında hizmete 
sunacağız. Tesis 
firmanın kendisi 
tarafından işletile

cek ve yaklaşık 
10 gün içerisinde 
işletmeye açıla
cak’’ dedi. 
İskender Kebap 
salonunun son 
çalışmalarının 

bitirilmek üzere 
olduğunu 
söyleyen Aslan, 
açılış şölenine 
tüm Gemlik 
halkını davet ede
ceklerini söyledi.
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AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri, Gemlik köylerine yapılan işlerimi denetimi için köy gezi lerini sürdürüyor.

Köylere yapılanlar denetleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İl Genel 
Meclisi üyeleri, 
Gemlik köylerine 
yapılan işlerin 
denetimi ile başka 
nelerin yapılabile
ceği konusunu 
yerinde görüp bilgi 
almak için köy 
gezilerini 
sürdürüyor. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ile İl Genel 
Meclisi Üyeleri 
İlhan Başaran, 
Oktay Kahveci ve 
İbrahim Uslu'nun 
da bulunduğu 
gezide Bursa'dan 
gelen 
Köy Hizmetleri İl 
Müdürü Kemal 
Demirel, İl Genel 
Meclisi Daimi 
Encümen Üyeleri 
Nurettin Avcı, 
Nazım Çakmak ve 
Süleyman Cansız 
ile birlikte 
Haydariye köyüne 
giderek Muhtar 
Halil İbrahim 
Pak'tan köydeki 
çalışmalar 
hakkında

bilgi aldılar. 
Köylere "Ne yap
tık, neler yapılıyor 
ve talep var mı" 
düşüncesiyle 
geziler yapıldığını 
söyleyen AK Parti 
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin 
Avcı, Haydariye 
köyünde yapımı 
süren yol çalış
malarını yerinde 
görmek ve köy 
sulama suyunun 
5500 metrelik 
ilaveyle köye 
kadar 
getirilmesi için 
yaklaşık 500 bin 
YTL'lik paranın 
kullanılacağı proje 
için başlatılacak/ 
çalışmalar hakkın
da görüşme yap
tıklarını söyledi. 
Daha sonra 
Karacaali kövüne 
geçerek Köy 
Muhtarı İbrahim 
Mert'le bir araya 
gelen heyet, ihale
si yapılacak sula
ma suyu 
havuzu için 
bilgi verdi.
Sahile yapılacak 

gezi alanları içinde 
Muhtar İbrahim 
pak'a bilgi veren 
II Genel Meclisi 
üyeleri ile köy 
hizmetleri Müdürü 
Kemal Demire! 
buradan geçtikleri 
Engürücük ve 
Yeniköy'de de 
tetkiklerde 
bulundular. 
Yeniköy'de 
sulama suyu 
havuzu için yapım 
kararının 
çıkarılarak onay
landığını söyleyen 
Nurettin Avcı, 
Muratoba köyü ile 
Seçköy arasındaki 
bağlantı yolunun 
da önümüzdeki 
günlerde başlanıla
cak asfalt çalış- * 
maları için 
incelemede bulu
nacaklarını 
sövledi.
Avcı, Adliye Köyü 
ile Güvenli köyü 
arasındaki 
bağlantı yolunun 
asfalt yapımı için 
incelemede bulu
nacaklarını 
söyledi.

Orhangazi Lider Gazetesi Genel Yayın Yönetmenine çirkin saldırı
Orhangazi Lider 
Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Halit Demirhan, ilçe 
terminalinde 5 
kişinin saldırısına 
uğradı. Polis saldır
ganlardan birini 
gözaltına alırken, 
Halit Demirhan'ın 
gazetenin dünkü 
sayısında yer alan 
köşe yazısından 
ötürü darp edildiği 
öne sürüldü. 
Orhangazi, dün 
akşam saat 20.00 
sıralarında gazeteci 
Halit Demirhan'a 
yönelik saldırıya 
sahne oldu. İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Lider Gazetesi Genel

Yayın Yönetmeni 
Halit Demirhan, işy
erinden çıktıktan 
sonra terminal gir- 1 
işinde 5 kişinin 
saldırısınauğradı. 
Demirhan’ı tekme ve 
yumruklarla darp 
eden şahıslar, daha 
sonra olay yerinden 
yaya olarak 
kaçarken, kanlar 
içerisinde kalan 
gazeteci, çevredeki 
vatandaşların 
yardımıyla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Başına ve 
vücudunun diğer 
yerlerine aldığı dar
belerle yaralanan 
Demirhan'a ilk 
müdahale acil 
serviste yapılırken, 

polis olayla ilgili 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.
Demirhan'ın 
gazetenin dünkü 
sayısında yer alan 
ve ilçedeki belediye 
ihalelerinin hangi 
müteahhitlere ver
ildiğine yönelik köşe 
yazısından ötürü 
darp edildiği öne 
sürülürken, polis 
olaydan birkaç saat 
sonra saldırganlar
dan Muhammet 
E.'yi(21) yakalamayı 
başardı.
Tedavisinin ardından 
polise ifade veren 
Halit Demirhan, bir 
insanın düşüncesin
den veya yorumun
dan ötürü şiddete 
uğramasının insan- 

hk ayıbı olduğunu 
söyledi. Olay akşamı 
gazeteden çıktığını 
ve evine gitmek 
üzere terminale 
yöneldiğini anlatan 
Demirhan, “Tam ter
minale gireceğim 
sırada, daha önce 
hiç görmediğim 5 
kişi üzerime yürüdü. 
Ne olduğunu bile 
anlayamadan, onlar
ca tekme ve yum
ruğa hedef oldum. 
Kendimden geçince 
beni bırakıp 
kaçtılar” dedi.
Olayın ardından 
Orhangazi 
Kaymakamı Hikmet 
Çakmak, Garnizon 
Komutanı Haşan 
Demir, AKP İlçe 
Başkanı Neşet

Çağlayan ve 
Orhangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı 
İsmail Özbey, ilçe 
emniyet müdür
lüğüne giderek 
Emniyet Amiri 
Mustafa Özkan'dan 
saldırıyla ilgili bilgi 
aldı. Demirhan'a 
geçmiş olsun dilek
lerini ileten 
Kaymakam Hikmet 
Çakmak, ”Bu 
saldırıyı kınıyorum. 
Gazeteci 
arkadaşımıza atılan 
yumruk ve tekmeler 
demokrasimize 
atılmıştır. Saldırının 
kimliği belirlenen 
diğer failleri de en 
kısa zamanda 
yakalanıp, adalete 
teslim ediiecektir”

dedi.
Öte yandan, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı 
ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubesi 
Başkanı Özcan 
Yazıcı tarafından 
yapılan ortak açıkla
mada, BGC Üyesi 
Halit Demirhan'a 
yönelik saldırı 
protesto edildi.
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ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne^ düzenlenen “Bir Bahar akşamı” şiir gecesinde söz düellosu yaşandı

Şiir gecesinde komünist tartışması
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
düzenlediği "Bir 
Bahar Akşamı" 
isimli Şiir Şöleni 
izlenirken İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet 
Encümeninin 
konuşmasına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül kattır

ÇENEN Balıhe^llataeleritafi 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* ipAğ
✓ Fanya
s Mantar, kurşun
s İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Gal ven izi i çivi 
TMC sintine pompası

* veüğerHİ’jmtlaildvlrM

Erkisin
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

madığını söyle 
yince bir anlık 
gerğinlik yaşandı. 
ŞAİRİN KOMÜNİSTİ 
OLUR .ŞİİRİN 
OLMAZ
Ünlü şairlerin şiir
lerinin 
seslendirildiği 
gecede "Şairin 
komünisti olur, 
şiirin koministi 
olmaz" diyen İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet

Ercümen'in sözleri 
ne Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tepki gösterdi. 
Baygül, "Hainler 
devletini sevemez 
ve milliyetçi 
olamaz." 
cevabını verdi. 
Aslında her şey çok 
güzel başlamıştı, 
Kültür merkezinde
ki geceye İlköğre
tim ve Liselerden 
seçilen öğrenciler 
ünlü Türk şairlerin 
şiirlerini izleyenlere 
okumak için heye
canla başlama saa
tini beklediler.
Kaymakam Mehmet 
Baygül İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura jle 
okulları temsilen 
müdür, öğrenci ve 
velilerinin doldur-

-----

kaymakam Mehmet Başgül, j 
onulmasını k|mmadiğıntgl

duğu salonda 
düzenlenen 
gecenin adı "Bir 
Bahar Akşamı" idi. 
Şiir şöleni için 
seçilen şiirler 
güzeldi ve öğrenc 
ler de bu işi tam 
anlamıyla iyi yap
maya çalıştılar. 
Beğeniyle izlenen 
şiirlerin sunumun
dan sonra Fethi
Bolayır'ın yazdığı 
ve Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
"Bizim Topraklar" 
gecenin finali oldu. 
İzleyenlerin 'işte 
gece böyle olur' 
diyecekleri bir 
akşamın finalinde 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
her şarkının marş 
olmadığı, her 
şiirinde manzume 
olamayacağını 
belirterek şiirleri 

titizlikle seçen 
öğretmenleri tebrik 
ederek kutladı.
Ercijmen, böyle bir 
gecenin önümüzde
ki yıl iskele mey
danında yapıl
masını da öner
irken "Şairin 
komünisti olur 
ancak şiirin komin- 
isti olmaz" sözleri 
salonda soğuk 
hava estirdi. 
Konuşmasını yap
mak üzere sahneye 

gelen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Ercümen'in 
düşüncelerini onay
lamakla beraber 
bazı sözlerine katıl
madığını söyledi. 
Baygül, "Hainler 
devletini sevemez 
ve milliyetçi ola
maz." diyerek 
geceyi düzenleyen
leri ve şiirleri 
seslendiren öğren
cileri kutlayarak 
onlara çiçek verdi.
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Almanya’dan ‘Ermeni’ onayı çıktı
Alman Parlamentosu 
Ermeni soykırımı 
iddiaları ile ilgili 
tasarıyı kabul etti.
'Soykırım1 ifadesinin 
yer almadığı tasarı
da, Türkiye 
Cumhuriyeti'nden 
şunlar isteniyor;
Alman federal 
meclisi, Birlik parti
leri (CDU/CSU) 
tarafından gündeme 
getirilen ve tüm par
tilerin uzlaşmaya 
vararak hazırladığı, 
sözde Ermeni 
soykırımının anıl
masını öngören 
önergeyi, tartışma 
yapılmadan oybir
liğiyle kabul etti. 
Sosyal Demokrat 
Parti (SPD), Birlik 
partileri (CDU/CSU), 
Birlik 90/Yeşiller 
Partisi ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) 
tarafından uzlaş
maya varılarak hazır
lanan önerge, 
"Ermenilerin 1915 
yılındaki tehciri ve 
katliamının hatırlan
ması ve anılması - 
Almanya, Türklerle 
Ermenilerin barış
masına katkı sağla
malı" başlığını 
taşıyor.

Önergede, "federal 
meclisin, Ermeni 
kurbanlar önünde 
saygıyla eğildiği ve 
olaylarda Alman 
devletinin sorumlu
luğunun bulun
masından dolayı da 
derin üzüntü duy
duğu" ifade ediliyor. 
"Ermeni kadın, 
çocuk ve yaşlıların 
kurtarılması için 
çaba harcayan 
Alman ve Türklerin 
de anıldığı" belirtilen 
önergede, "federal 
meclisin, her ülkenin 
kendi tarihinin 
karanlık sayfalarıyla 
yüzleşmesinin ne 
kadar zor olduğunu 
bildiği, ancak sadece 
tarihle yüzleşilerek 
barış için bir temel 
oluşturulabileceğine 
inandığı" 
kaydediliyor. 
Olayların doğrudan 
"soykırım" olarak 
nitelendirilmediği 
önergede, "çok sayı
da bağımsız tarihçi, 
meclis ve ulus
lararası örgütlerin, 
öldürülen yaklaşık 
bir milyon Ermeniyle 
ilgili olayları 
'soykırım' olarak 
nitelendirdikleri"

belirtiliyor.
Önergede, TBMM'nin 
"Ermeni kökenli Türk 
vatandaşlarını" bu 
konuda görüşmeye 
davet ettiği, 
Viyana'da Türk- 
Ermeni kadın 
dialoğu başlatıldığı, 
ilk kez Türk ve 
Ermeni tarihçilerin 
bir araya gelerek 
karşılıklı olarak 
belge değişiminde 
bulundukları ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
İstanbul'da bir 
Ermeni Müzesi'nin 
açılışını yaptığı, Türk 
ve Ermeni tarihçiler
den oluşan bir 
komisyon kurul
masını önerdiği 
hatırlatılıyor. 
"Almanya'daki 
kiliselerin, ülkede 
yaşayan Ermenilerin 
topluma uyum sağla
maları yönünde

yoğun çaba har
cadıkları, Türklerin 
de bu konuda 
yardımcı olmaları 
gerektiği" belirtilen 
önergede, "bunun 
Türkiye ile 
Ermenistan arasın
daki ilişkilerin nor
malleştirilmesi 
açısından da önemli 
olduğu, Türkiye'nin 
Ermenistan sınırını 
açmasının diplo
matik ilişkiler 
başlatılmasını da 
teşvik edeceği" 
kaydediliyor. 
Önergede federal 
meclis, Alman 
hükümetine çağrıda 
bulunarak, 
TBMM'nin, 
Türk hükümetinin 
ve toplumunun tari
hiyle yüzleşmesine 
katkı sağlaması, 
Türk ve Ermeni 
tarihçilerden 
oluşacak.

Hamas ■ A8 
görüşmeleri İsrail'i kızdınlı 
W

İsrail, AB 
ülkelerinden diplo
matların Filistin 
topraklarında 
Hamas üyesi 
belediye başkan- 
larıyla görüşmesini 
protesto etti. 
Dışişleri 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
AB'nin Hamas ile 
artan temasının 
protesto edildiği 
kaydedildi. 
Açıklamada, AB 
yetkililerinden, res
men bir terörist 
grup olarak 
niteledikleri 
Hamas'ı bu şekilde 
görmeye devam 
etmelerinin 
istendiği belirtildi. 
Dışişleri Bakanlığı 

sözcüsü Mark 
Regev, açıklamasın
da, "AvrupalIların 
aşırı uçları yatıştır
malarını değil, ılımlı 
Filistinlileri 
güçlendirmeleri 
gerektiğine inanıy
oruz" ifadesine yer 
verdi.
Hamas sözcüsü 
Müşir El Masri de, 
açıklamasında, 
geçen aylarda 
yapılan yerel seçim
lerde belirlenen 
belediye başkan- 
larının, yakın 
zamanda AB diplo
matlarıyla yaptıklar 
görüşmelerde ulus- < 
lararası yardım ve 
İsrail ile ateşkesi 
ele aldıklarını 
söylemişti.
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MUTFAK DOLAPLARI 
ear’ 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” ADA BAM

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w .. ...................... iafhiÎi/

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereagzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK 
Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
T«l . /n QR 72 *
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Memurun eşdeğer ilacı ertelendi
Memurlara tedavi 
yardımı kapsamın
da 15 Haziran'da 
geçilmesi gereken 
"Eşdeğer ilaç uygu
laması", Maliye 
Bakanlığı'nın tali
matı ile ertelendi. 
15 Haziran tarihli 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlanan 
Mâliye Bakanlığı'nın 
"Tedavi Yardımı"na 
ilişkin bütçe uygu
lama talimatı ile 
uygulama, 1 
Temmuz 2005 tari
hine ertelendi. 
Bakanlığın, tedavi 
yardımlarına ilişkin 
31 Mayıs tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan bütçe 
uygulama talimatın
da, 15 Haziran 2005 
tarihinde yürürlüğe 
girmek üzere 
"eşdeğer ilaç" 
uygulaması 
yeniden 
düzenlemişti.
Buna göre, eşdeğer 
ilaç uygulaması, 
sınırlandırılmış bir 
terapötik 
eşdeğerlik olarak 
aynı endikasyon 
için kullanılabilecek

aynı etken 
maddeyi içeren 
ürünlerin benzer 
dozaj formları 
arasında fiyat 
karşılaştırması 
esasına dayanacak. 
Bu çerçevede 
eşdeğer ilaç gru
plarının her birinde 
indirim oranları 
uygulanmak 
suretiyle, ilaçların 
indirimli kutu fiyatı 
bulunacak. Bu 
fiyat üzerinden 
gruba dahil ilaçların 
ortak en küçük biri
mi başına 
düşen indirimli 
birim bedel hesa
planacak. İndirimli 
bedeller 
karşılaştırılarak da 
eşdeğer üriin grubu 
için geçerli en ucuz 
birim 
bedel belirlenecek.

İlköğretimde ders 
kitapları sil baştan

Önümüzdeki eylül 
ayında tüm 
Türkiye'de uygula
maya girecek yeni 
ilköğretim müfre
datı için ders kita
pları kısa süre 
sonra basıma gire
cek. Kitapların dili 
ve içeriği ise tama
men değişti. 
2005-2006 eğitim 
öğretim yılında 
uygulamaya soku
lacak yeni ilköğre
tim müfredatı için 
çalışmalar Talim 
Terbiye Kurulu'nda 
yaz boyu sürecek. 
Pilot okullardan 
elde edilen 
sonuçlar doğrul
tusunda yeni ders 
kitapları yazıldı. 
Pedagojik açıdan 
incelenen kitaplar, 
kısa süre sonra 
basıma girecek. 
Her ders için üçlü 
kitap seti hazır
lanıyor. Ders kitabı, 
öğrenci çalışma 
kitabı ve öğretmen 
kılavuz kitabı birlik
te verilecek.

Kitaplar yine beda
va dağıtılacak.
Uygulama ağırlıkta 
Kitapların dili ve 

içeriği ise tamamen 
değişti. Dersler 
ağırlıklı olarak 
uygulamalı olacak. 
Bu nedenle öğret
men kılavuz 
kitabında her 
konuya uygun 
olarak öğrencilere 
yaptırılabilecek 
etkinliklere yer ver
iliyor.
Örneğin öğrenciler, 

'altı şapkalı düşün
me yöntemi' ile 
konuları tartışabile
cek. Altı ayrı renkte 
iyimser, kötümser, 
duygusal, tarafsız 
kodlu şapkalar 
takılarak konu 
çok boyutlu ele 
alınacak.
Amaç çocukların 

eleştirel ve yaratıcı 
düşünce yetenek
lerini artırmak, 
iletişim ve empati 
kurmalarını sağla
mak. Kitaplarda 
bol bol renkli res

imler ve günlük 
hayatın içinden 
örneklerle konular 
anlatılıyor.
Eski kitaplarda 

olduğu gibi uzun 
metinler yok. 
Bunun yerine kısa 
örnekler ve bu 
örneklerden yola 
çıkarak öğrenciler 
arasında tartışma 
açacak 'siz ne 
yapardınız?, 
Başka nasıl olabilir
di?' gibi sörulara 3 
yer veriliyor. 
Öğretmenlere 
yardımcı CD'ler 
Öğretmenlerin yeni 
müfredata 
uyumlarını sağla
mak için dört ayrı

CD'den oluşan 
setler de hazırlandı.. 
Bu CD'lerde 
Türkçe, Matematik., 
Sosyal Bilgiler ile 
Fen ve Teknoloji 
derslerinde, pilot, 
okullarda başarı ile 
uygulanan etkinlik 
örnekleri yer alıyor. 
Bir anlamda 
öğretmene 
sınıfta neler yapa
bileceği örneklerle 
anlatılıyor. Mesela 
sigaranın zararlarını 
anlatmak için 
pet şişe kullanarak 
temsili akciğer 
oluşturulabileceği 
ve okul bahçesinde 
deney yapılabile
ceği gösteriliyor.

B AY R A M O Ö l_ U ’ N DA N

ŞOK KAMPANYA I
ARI TİCARET

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

A.Galip ARI
Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 

Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine
Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.

o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

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 Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 -514 87 87
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İHALE İLANI
Kit karşılığı Biyokimya Otoanalizörü SATIN ALINACAKTIR

GEMLİK SAHİL DEVLET HASTANESİ (Kadın Doğ. ve Çocuk ve Çocuk 
Hast. Hastane)

Kit karşılığı (262.500 TEST) Biyokimya Otoanalizörü Alımı işi açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2005 / 75049
1. İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL CAD. NO: 127 GEMLİK / BURSA
b) Telefon - Faks Numarası : 224 513 11 68 - 224 513 99 51
c) Elektronik Posta adresi (varsa)
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, miktarı ekli listede 

belirtilmiştir.
b) Teslim yeri (leri) : Hastane Biyokimya Laboratuvarı
c) Teslim Tarihi : İhale konusu cihaz sözleşme tarihinden

itibaren 7 gün içinde, kitler ise 31.12.2005 tarihine kadar peyderpey hastane 
ihtiyaçlarına göre teslim alınacaktır.

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gemlik Sahil Devlet Hastanesi
b) Tarihi - Saati : 12.07.2005 -10.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değer

lendirmesinde 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 yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs 

şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirket
lerine ilişkin beyanname

4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiyle kullandırılmayacağı- 
na ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler

4'3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale 
konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki ahmlar» 
la ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekli 
ler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya 
ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlara ait tek sözleşme 
ye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi araştırma-geliştirme faaliyetlerini belir
lemeye yönelik belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi 
sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler 
ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili 
satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi ve 
rilmesi

4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin bel
geler

Cihazın arızalanması durumunda isteklinin bünyesinde cihaza müdahale 
edebilecek teknik personel bulundurulacağına dair taahhütname

4.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İsteklilerce teklif edilecek cihazların 5 (beş) yaşından büyük olmadıkları

na dair üretim tarihini gösteren belgeler
4.3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol 

kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
İsteklilerce teklif edilecek cihaz ve kitlere ait ulusal ve uluslararası 

geçerliliği olan (TSK, TSEK, ISO, VDE, FDA, İEC, TÜV, UL, DİN, CE) vb. stan
dartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi. Bu belge ve sertifikaların, Türk | 
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları 
veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında 
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflar 
İsteklilerce teklif edilecek cihaz ve tüplere ait katalog ve numuneler 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel sektörde yapılmış kit 

karşılığı cihaz alımı işi kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belir

lenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Gemlik Sahil Devlet Hastanesi adresinde görülebilir ve 

50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 12.07.2005 tarihi saat 10.30’a kadar Gemlik Sahil Devlet 
Hastanesi adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.

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

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

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

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

DİĞER HUSUSLAR
EK : Tıbbi malzeme ()1aboratuvar kiti) mal alımı 262.500 test 17- CK 1500 TEST
MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 18- LDH 1500 TEST
1-AKS 15000 TEST 19- PCHE(KOLİNESTEROZ) 1500 TEST
2- ÜRET 12000 TEST 20- Na (SODYUM) 10000 TEST
3- KREATİNİN 10000 TEST 21- K(POTASYUM) 10000 TEST
4- ÜRİK ASİT 10000 TEST 22- CI(KLORÜR) 1000 TEST
5- KOLESTEROL 15000 TEST 23- AMİLAZ 1000 TEST
6- HDL KOLESTEROL 10000 TEST 24- DEMİR 1000 TEST
7- TRÎGLİSERİD 15000 TEST 25- DEMİR BAĞLAMA 1000 TEST
8- PROTEİN 10000 TEST 26- FERRİTİN 1000 TEST
9- ALBUMİN 10000 TEST 27- HB AC (ÇÖKTÜRMESİZ) 500 TEST
10- T. BLİRUBİN 10000 TEST 28- CK MB 1000 TEST
11- D. BLİRUBİN 10000 TEST 29- GGT 1000 TEST
12- SGOT (AST) 15000 TEST 30- ASO 9000 TEST
13- SGPT (ALT) 15000 TEST 31-CRP 15000 TEST
14-ALKALEN FOSFATAS(ALP) 10000 TEST 32- RF 12000 TEST
15- KALSİYUM (Ca) 10000 TEST 33- İdrarda total protein 500 TEST
16- FOSFOR (P) 8000 TEST TOPLAM 262.500 TEST B - 2865

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■H GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Sosyal güvenlik 
reformu geliyor

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Emeklilik Sigortaları 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Yasa 
Tasarısı’nın bu 
yasama döneminde 
çıkma ihtimalinin 
yüksek olduğunu 
söyledi.
Murat Başesgioğlu, 
Hizmet-İş 
Sendikası'nca düzen
lenen "Yerel 
Yönetimlerin Yeniden 
Yapılandırılması ve 
Yerel Yönetimlerde 
Özelleştirme" konulu 
uluslararası konfer
ansa gelişinde, 
gazetecilerin, 
"Sosyal Güvenlik 
Reformu"na ilişkin 
sorularını 
yanıtladı.
Başesgioğlu, 
IMF'nin, "Sosyal 
Güvenlik 
Reformu"na 
ilişkin yasa 
tasarısının ay 
sonuna kadar çık
masını istediğini 
anımsatarak, "Öte 
yandan sizin sosyal 
taraflarla uzlaşma 
çabalarınız devam 
ediyor.
Yasa çıkabilecek mi, 
nedir bunun takvimi" 
şeklindeki soru üzer
ine, Emeklilik 
Sigortaları ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Yasa Tasarısı’nın

bu gün ilgili üst 
komisyonda 
görüşüleceğini belirt
ti. Tasarının, 
muhtemelen gelecek 
hafta Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülmeye 
başlanacağını kayde
den Başesgioğlu, 
yasanın bu yasama 
döneminde çıkma 
ihtimalinin 
yüksek 
olduğunu ifade 
etti. Bir gazetecinin, 
"Uzlaşma talepleriniz 
karşılandı mı" 
şeklindeki 
sorusunu yanıtlarken 
de Başesgioğlu, 
sosyal taraflarla 
devamlı 
görüştüklerini, oluş
turulan alt komisyon 
üyelerinin de ayrıca 
tarafların 
görüşlerini anlattı. 
Başesgioğlu, ' 
gelecek hafta 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda yasa 
tasarısı görüşülürken

alt komisyon 
oluşturulma ihtima
linin söz konusu 
olduğunu dile getir
erek, alt komisyonda 
da sosyal tarafların 
görüşlerine yer ver
ileceğini söyledi. 
Bir başka 
gazetecinin, "Özürlü
lerin sorunlarının 
halledilip 
halledilemeyeceğini" 
sorması üzerine 
Başesgioğlu, özür
lülerle ilgili 
yasa taslağının hazır
lıklarının devam 
ettiğini belirtti. 
Murat Başesgioğlu, 
"O tasarı içerisinde 
önemli ölçüde 
sorunlar 
giderilmeye çalışıldı. 
Onun dışında 
Sosyal Güvenlik 
Yasası kapsamında 
değerlendirebile
ceğimiz 
husus varsa onu da 
komisyonlarda 
değerlendiririz" diye 
konuştu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Zeytinspor Bayan Takımı
Dünya üzerinde futbol 

olarak Amerika, Almanya gibi 
devler çarpışıyor ne varki 8-10 
sene evvel yani 1998 yılında 
Bursaspor Bayan Futbol 
Takımı lav edilmiş, bu takımı- 
da Sayın İhsan Ünlü 
Zeytinspor forması altında 
sahalara çıkarmıştı. O takımın 
hem Zeytinspor tarihinde 
hemde Gemlik’in spor tari
hinde bir efsane olarak yerini 
aldığına inanıyorum.

Ligi namağlup şampiyon 
olarak bitirmişler hemde Milli 
Takım’a 7 tane oyuncu gön
dermişlerdi.

Ama ne yazıkki yaşanan 
sıkıntılar ve maddi imkan
sızlıklar, vefazhklar, duyarsı
zlıklar, bu takımı ayakta tut
maya çalışan İhsan Ünlü’nün 
tek başına bırakılması bu 
efsanenin yokolmasına yetti.

Yaşanan bütün olum
suzluklara rağmen Zeytinspor 
Bayan Futbol Takımı 
İhsan Ünlü’nün ve yönetminin 
desteği ile yeniden faaliyetler
ine başladı. Bu pazar günüde 
Sakarya’da kuralar çekilecek 
ve maçlar çok kısa zamanda 
başlayacak. Ama ne varki 
Zeytinspor bayan takımı 
idmanlarını Bursa’da dere

kenarında 
bir sahada, 
soyunma 
odaları bile 
olmayan 
bir yerde 
yapmaya 
çalışıyor. 
Minibüsün 
içinde 
soyup
giyinenem , hiç yakınmadan, 
başkaldırırcasına inatla .

Neden diye soracaksınız, 
onlar bu işi seviyorda ondan.

Belki ileride sahip çıkılırda 
kendi sahalarında idman 
yapabilirler diye düşünüyo
rum. İnşallah düşüncelerimde 
yanılmam.

Zeytinspor grubunda belki 
söz sahibi değil nede olsa 
gayeyi çok iyi yapıyorlar.

Burada Sayın İhsan Ünlü’ye 
teşekkür etmek gerekir.

Araba yok, para yok, saha 
yok.

Beden Terbiyesinin teşvik 
etmesine rağmen şu ana 
kadar çıt yok.

Allah sana kuvvet versin 
İhsan kim demişki Gemlik’te 
spor adamı yok diye .

Asiye ERMAN

KÜMLA'DA KİRALIK YAZLIK
K.KUMLA’DA 
EŞYASI İLE 

KİRALIK 
HAVUZLU 

DAİRE 
513 96 83

Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulundan aldığım 
Üniversite Çıkış Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Taylan ARSLAN

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

■İM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE 
OLDUNUZ

MU?
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Yunuslar karışısında denize cepheli 
2+1 2 milyar peşin. '' 
Sahibinden KİRALIK daire 
Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla 

Tel: (0.224)513 12 80 
GSM: (0.537) 624 65 88 

(0.532) 792 23 03

BakBüCafeMe
Hamburger’i 

deneyin
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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Çocuğunuzu doyurmayın, besleyin!
Çocuğunuzu doyur
mayın, besleyin! 
Bebeklik döne
mindeki beslenme 
alışkanlıkları, 
insanın ileri yaşların
daki sağlığını yakın
dan ilgilendiriyor. U 
zmanl'ar bu yüzden 
çocukların doyurul
masını değil, beslen
mesini tavsiye ediy
orlar.
Uzmanlar özellikle 0- 
3 yaş arası bebek 
beslenmesinin öne
mine işaret ederek, 
zihinsel gelişimin 
yüzde 90’ının bu 
dönem içerisinde 
gerçekleştiğinin 
altını çiziyor. Milupa 
ve Bebelac markaları 
ile bebek maması 
üreten Numil AŞ’de 
bebek beslenmesi 
uzmanı olarak görev 
yapan gıda mühen
disi Işıl Telkes, 
“Bebeğinizi doyur
maktan önce 
besleyin. Onun 
ufacık midesinin 
doğru besinlerle 
doldurulması çok 
önemlidir. Eksik 
beslemek kadar, 
fazla beslemek de 
sakıncalıdır. Ağır

besinlerle bebeği 
tıka basa doyur
manın hiçbir faydası 
yok. Kilo aldırmak 
hiçbir zaman birinci 
öncelik olma
malıdır.” uyarısını 
yapıyor.
Türkiye, Avrupa’da 
Rusya ile birlikte en 
fazla bebek dünyaya 
gelen iki ülkeden 
birisi. Bu durum, 
bebek beslenmesi, 
anne sütü ve bebek 
mamaları gibi konu 
başlıklarını da öne 
çıkarıyor. Bebekler 
için özellikle ilk altı 
ayda olmazsa olmaz 
bir besin olan anne 
sütü konusunda 
ülkemizdeki bilinç 
düzeyi, son yıllarda
ki artışa rağmen son 
derece yetersiz.
Ancak son yıllarda 

yapılan anne sütü 
kampanyaları olumlu 
sonuçlar veriyor. 
Sağlık Bakanlığı ile 
Hacettepe Üniver- 
sitesi’nin birlikte 
yaptırdığı Türkiye 
Nüfus ve Sağlık 
Araştırması 
sonuçlarına göre ilk 
dört ayda sadece 
anne sütü verme 
oranı 1998 yılında 
yüzde 9 iken, bu 
oran 2003’te yüzde 
27’ye çıkmış. Anne 
sütüne ilaveten 
bebeğe su da veren
ler bu rakamlara 
eklendiğinde 
Türkiye’de bebek
lerin yüzde 58’nin ilk 
dört ayda sadece 
anne sütü ve su 
aldıkları ortaya çıkıy
or. Bu tablo da 
bebeklerin geriye 

kalan yüzde 42’si 
gibi çok önemli bir 
oranımın yanlış 
beslendiklerini gös
teriyor. Yine 2004 
yılında Türkiye’de 
bebek başına toplam 
mama tüketimi 3 kg. 
civarındayken, bu 
rakam Batı 
Avrupa’da 147 kg., 
Doğu Avrupa’da ise 
78 kg. şeklinde 
tespit edildi.
Avrupa’daki 1,8 mil
yar dolarlık cirosu 
ile bebek mamaları 
ve klinik beslenme 
ürünlerinde pazar 
lideri konumundaki 
Numil AŞ Türkiye 
Genel Müdürü Özer 
Bener, anne sütüne 
en yakın ürün olan 
bebek maması tüke
timi konusunda 
Türkiye’de ciddi bir 
bilinç eksikliği 
olduğunu vurguluy
or. Zaten rakamlar 
bu konudaki tabloyu 
özetlemeye yetiyor. 
Bebeklere özellikle 
ilk bir yıl kesinlikle 
inek sütü verilmeme
si gerekiyor. Buna 
rağmen bebek 
mamaları üretiminde 
hammadde yine inek 

sütü. Süt alınarak 
önce toz haline 
getiriliyor ve içine 
anne sütünde tespit 
edilen bütün vitamin 
ve mineraller 
ekleniyor. Özer 
Bener, bu çok aşa
malı işlemlere rağ
men yine de, su 
dahil bebeklerin 
bütün ihtiyaçlarını 
karşılayan anne 
sütünün bir benzeri
ni üretmenin imkan
sız olduğunu vurgu
luyor. Mama üretici
lerinin yapabildiği 
aslında anne 
sütünün bir taklidin
den ibaret. Bebek 
beslenmesinde kul
lanılan biberon 
mamaları, kaşık 
mamaları ve meyve 
püreleri gibi ürün
lerin bir özelliğinin 
de bebekler tarafın
dan sevilmesi 
olduğunun altını 
çiziyor Bener. Çünkü 
bebek çok faydalı 
dahi olsa bir ürünü 
sevmediği zaman 
tüketmiyor. Bener, 
Türkiye’de satışına 
başlanacak bir 
ürünü bebeklere 
özellikle tattırdık

larını belirtiyor. 
Bebek maması üreti
cileri kullandıkları 
hammaddelerin 
organik ve doğal 
tarım yöntemiyle 
yetiştirilmiş olması
na büyük önem 
veriyor. Birçok 
bebek maması üreti
cisi hammaddelerini 
Avrupa’nın çeşitli 
bölgelerinde kurul
muş özel çiftliklerde 
yetiştirilmiş organik 
ürünlerden temin 
ediyor. Tarım arazi
lerinin yol 
kenarlarında olma
ması, hormon ve 
tarım ilacı kullanıl
maması gibi şartlar 
getiriliyor.
Bener, Numil’in 

Türkiye’de bir fabri
ka kurma planları 
olduğunu belirtti, 
nne sütüyle 
besleyin, ek gıdaya 6 
aydan sonra geçin 
Bebekler ilk 6 ay 
anne sütü ile beslen
meli. Anne sütü 
içerik o'ıarâk yeni । 
doğan bebeğin 
sindirim sistemine 
uygun, besleyici 
değeri tam bir 
gıdadır dedi.

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Osman efendi camide ikindi namazını 
kılıyordu jandarmalar geldiğinde.. Kara şal
varı, çizgili mintanın üstünde kara yelek, 
başında takkesi.. Girip çıkardılar camiden. 
Şaşkınlıktan ayakkabısını bulamadı, fesini, 
paltosunu ardından koşturdular. Av 
tüfeğinin görür görmez tanıdı Osman efen
di.. Hiç bir şey sormadı önüne bakarak usul 
usul yürüdü jandarmaların arasında.

Jandarma dairesinin alt katında ahır 
oldu. Genç, yaşlı bir sürü kişi.. Hiç birinin 
yüzüne bakmadı Osman efendi, samanların 
üstünde sessiz oturanlar aralandılar, çöktü 
yanlarına,....

On dokuz gün tutuklu kaldı Osman efen
di. Hapisten çıktığı gün Haçinr tepelerine 
yılın ilk karı düşmüştü. Dağ tepe ak pak... 
Aşağılarda kar yok ama, rüzgar ısırıyor. 
Durmadan yağmur yağıyor... Osman efendi 
ve Aram çavuş ağır ağır çıkıyorlar Kirkot 
yokuşunu. Soluk soluğa Osman efendi, 
ğöğsü hışırdıyor, iki adımda bir durup 
soluklanıyor. Yerler cılk çamur, sicim gibi 
iniyor yağmur.

- Az çabuk yürü!... ıslandık...
- Yürüyom gadasını...
Aram’ın elleri ardında yine, birbirine 

kenetlemiş, gözü çevrede; bir bir gözden 
geçiriyor evleri.... Her zamanki çalımı, her 
zamanki kasılması yine. “Bi evde Mürsel 

efendi oturur.... Zengin... Yanı başında ki 
Mehmet efendinin. Birkaç çömlek altını 
çıkar sıksan.. Camlardan bakanlar var, kimi 
açıktan bakıyor, kimi kafes ardına gizlemiş 
kendini... Müslüman, Hıristiyan karışık 
evlerde... Her oda başka bir dam....
Müslümanın evi kafesinden belli. Aram göz
den geçiriyor Kirkot’u... Yağmur hiç durma 
iniyortepeden, o çalıımını bozmuyor.

Osman efendisokak kapısını anahtarıyla 
açtı, soluğu kesilmiş artık, girişteki sahan
lıkta bir süre dinlendi. Karanlık ama, sıcak 
evin içi.. Aşağı odada tıkırtılar oldu. İçerde 
biri geziniyor, döşemi gıcırdadı ama, kapı 
açılmadı. Aram Çavuş önde Osman efendi 
ardında merdivenleri çıktılar. Birinci katta 
ses yok Ruben Demirciyan’ların oda kapısı 
kapalı, içersi boş sanki... Yukarı çıktılar, 
Aram Çavuş odanın birinde tokmağını 
çevirdi. Çocuklar sobanın çevresine sıralan
mışlar, fırlayıp kalktılar... Çiresi sıcak, çıtır 
çıtır yanıyor odunlar, tahta parçaları. 
Oğlanlar ve anaları var odada. Yanları kara 
çiçek desenli ak namaz örtüsünü düzeltti 
kadın, ayağa kalktı. Aram Çavuş kapının 
eşiğinde dikilmiş, tepeden tırnağa inceliyor 
kadını. Osman efendi Aram’ın hemen ardın
da elleri göbeği üstünde... Önce Aram girdi 
odaya. Osman efendi karısının yüzüne bak
madı, çocuklara da bakmadı, yürüdü yük
lüğe, mandalı çevirdi.

- Yatakları indir!
Kadının rengi atmıştı, dolabınönünde 

kısa bir süre kıpırtısız kaldı, elleri titriyordu.
- Çabuk ol!
Usul usul indirmeye başladı kadın yatak

ları alıp yere koyuyor. Son yatağı da 
kaldırdı. Aram çavuş hemen öne geçti.b

- Bohça nerde?
Kadın yere bakıyor.
- Nerdeyse çıkar! dedi Osman efendi. 

Canımız, ırzımız iki parça ziynetten üst mü 
ola?

Ses'çıkmadı kadın, ama yatağın birinin 
yanım söktü, elini sokup karıştırdı, yünlerin > 
arasında pembe ipek bohça göründü. Elini 
uzatıp bohçayı aldı Aram çavuş, çabucak 
düğümünü çözdü. Yüzükler, küpeler, bir kaç 
altın bilezik... Lacivert kadife bir kutu var, 
içinde elmas taşlı bir gerdanlık pırıldıyor. 
Osman efendi de elden geçirdi ziynetleri, 
parmaklarıyla karıştırdı. Zümrüt yüzük yok, 
burma bileziklerinin bir kaçı yok. Tek taş 
pırlanta küpe de yok.. Karısının yüzüne 
baktı Osman efendi, gözlerini yere indirdi 
kadın

- Bu kadar mı? diye sordu Aram çavuş... ı 
- Bu kadar!....
- Çok demiştin Osman efendi... 

Pazarlığımız daha çoğunaydı....
Bodrumda gömülü bird çömlek dolusu 

sarı lira var... Al onu da çavuş efendi... 
Neyimiz varsa al! Bu işte olanı, biteni... Bu 
gerdanlığı gördün kele, tüm Çukurova’da 
eşi, benzeri yoktur. Ninemden galma... 
Ellerini ovuşturarak konuşuyor Osman 
efgendi. Kadın hep yerlere bakıyor. Çocuk
lar bir babalarına, bir Aram çavuşa çeviriy
orlar gözleri....

- Şu çömlek dolusu altını bir görelim.. • t . 
ODndan sonra hemen toplayın pilinizi, 
pırtınızı! DEVAMI YARIN....
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Yürüyüş ve egzersiz her derde deva
Denizli Devlet 
Hastanesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Beşir 
Türkmen, yürüyüş 
ve egzersizin, 
kireçlenme, romatiz
ma, baş ağrısı, şiş
manlık, kabızlık, 
hatta bazı kanser 
tiplerine yakalanma 
riskini azalttığını 
söyledi.
Denizli Devlet 
Hastanesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr. Beşir 
Türkmen, yaptığı 
açıklamada, 
yürüyüş ve egzer
sizin insanın beden 
ve ruh sağlığı için 
hayati önem 
taşıdığını belirterek, 
"Yürüyüş herkesin 
rahatlıkla uygulaya
bileceği çok basit ve 
çok yararlı olan 
dayanıklılık egzer
sizidir. Kalbi 
güçlendirir, yorgun
luğa karşı dayanıklı 
kılar, akciğerlerin 
daha iyi çalışmasına 
yardım eder, kemik
leri güçlendirerek 
kemik erimesinin 
ortaya çıkışını 
engeller" dedi.
Romatizmalı hasta
ların ağrılardan

dolayı genellikle 
hareketsiz kalmayı 
tercih ettiklerini, 
fakat bunun da 
eklemlerde tutukluk 
ve kaslarda zayıfla
maya neden olabile
ceğini belirten 
Uzman Dr. Türkmen, 
"Yürüyüş ve egzer
siz, hayat kalitemizi 
ve fiziksel perfor
mansımızı arttırmak
la birlikte, 
kaslarımızın güçlen
mesine ve eklem
lerdeki esnekliğin 
korunmasına da 
yardımcı olur. Bu 
nedenle romatizma 
hastaları ve bu tür 
hastalar yapacakları 
kontrollü yürüyüş 
ve egzersizlerle 
eklemlerini koruya
bilirler. Yürüyüş ve 
egzersizle, yüksek 
tansiyon ve kalp 
krizi riski azalır, kan
daki kolesterol ve 
yağ oranı düşer, 
şeker hastalığı 
düzene girer.
Kireçlenme, roma

tizma, baş ağrısı, 
kabızlık, şişmanlık 
ve hatta bazı kanser 
tiplerine bile 
yakalanma risksi 
azalır. Ayrıca 
psikolojik açıdan da 
bir rahatlama 
sağlanabilir. Düzenli 
bir yürüyüş ile 
moralimiz yükselir, 
uykumuz düzene 
girer, stres ve 
depresyondan 
korunuruz" diye 
konuştu.
Ayakkabı seçiminin 
en önemli nokta 
olduğunu da açık
layan Uzman Dr. 
Türkmen, 
"Ayakkabılar, şoku 
emen, esnek taban
lı, parmakların 
içinde rahat hareket 
edebileceği özellikte 
olmalıdır. Nemi 
emen, rahat ve bol 
kıyafetlerle yürümek 
ayrıca aşırı ter
lemekten kaçınmak 
gerekir" açıkla
masını yaptı.
Yürüyüşe başla

madan önce mutla
ka bir doktora 
başvurarak sağlık 
kontrolünden 
geçilmesi ve kişiye 
uygun yürüyüş 
süresinin ve dozu
nun belirlenmesi 
gerektiğini açık
layan Uzman Dr. 
Türkmen, "Yürüyüş 
çok basit bir egzer
siz olup uygun olan 
her yerde yapılabilir. 
Yürüyüşe başla
madan önce 5 
dakikalık hafif ısın
ma hareketleri ve 
germe egzersizleri 
yapılmalıdır. Yaşlı 
insanlarımız 
gerekiyorsa yan
larında hafif 
malzemeden 
yapılmış baston gibi 
tutamaklar bulun
durabilirler. Yürüme 
hızı önemli olup, her 
insana göre değişik
lik gösterebilir. Kişi 
kendini en rahat his
settiği hızda 
yürümeli ve 
yürüyüşe kesinlikle 
yavaş olarak başla
malıdır. Kalp atım 
hızı dikkate alınarak, 
kendimizi aşırı yor
madan, nefes darlığı 
ve aşırı terleme 
oluşmadan 
yürümeliyiz" 
şeklinde konuştu.

Çocuklarda 
fenilketonüri 

tehlikesi
Anne-Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması 
Merkezi'nde görevli 
doktor Füsun 
Karaova, protein 
yapı taşlarından biri 
olan fenilalanin 
aminoasidini sindi
remeyen çocuk
ların, gelişmekte 
olan beynini 
zedeleyerek, zeka 
geriliğine yol açan 
fenilketonüri 
hastalığının, erken 
tanı ile tedavi 
edilebildiğini belirt
ti. Aileden geçen 
kalıtsal bir hastalık 
olan fenilke- 
tonürinin akraba 
evliliğinin sık 
olduğu Türkiye'de, 
başka ülkelere göre 
daha sık 
görüldüğünü vurgu
layan Karaova, 
"Tedavi edilemeyen 
hasta çocuklarda, 
ileri derecede zeka 
geriliği görülür. İlk 
belirtiler, ilk 5-6

ayda görülür. 
Çocukta kusma, 
zeka geriliği olur. 
Baş, boyun kon
trolü olmaz. Çocuk, 
oturma, yürüme, 
konuşma becerileri
ni kazanamaz. Başı 
normalden küçük 
olur. Hastaların 
yeterli tedavi 
edilebilmesi için 
henüz klinik bulgu 
vermediği dönemde 
teşhis edilmesi 
gereklidir. Bunun 
için doğumdan 
itibaren en az 24 
saat süreyle (ideali 
48-72 saat içinde) 
emzirildikten sonra 
bebeğin topuğun
dan alınan bir 
damla kan, tanı için 
yeterlidir. Tanının 
kesinleşmesinin 
ardından 5. ve 15. 
günlerde ikinci 
topuk kanını bağlı 
olduğunuz sağlık 
ocağından mutlaka 
aldırın" dedi

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 1174
Halk Kütüphane 51313 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51340 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 11 86 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO 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
AydynTurizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kant^eroölu-Esadap 514 45 49
Anytûr 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su 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
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

17 HAZİRAN 2005 CUMA 
GEMLİK ECZANESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MİM

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2159 
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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Öğrenci Seçme Sınavlarının huzurlu geçmesi için ilçemizde tüm önlernler alındı.

OSS yarın yapılacak
Yarın yapılacak olan ÖSS sınavları için ilçemizde 17 okulda toplam 223 salonda 3 bin 637 öğrenci geleceklerini belir
lemek için ter dökecekler. Sınavların saat 09.30 ile 12.30 arasında yapılırken, 612 görevli bulunacak. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
18 Haziran 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

iyi halli hükümlüler açık 
ceza evine gidebilecek
Cezalarının beşte birini kapalı ceza 
infaz kurumlarında iyi halli geçiren 
ve koşullu salıverilme tarihine en 
fazla 5 yıl kalan hükümlüler açık 
ceza infaz kurumlarına gidebilecek.

Haberi sayfa 7’de

Bin adet konteynerirı 250 adeti yenilendi.

Çöp konteynerleri temizleniyor
35 Güne Bakış

Gemlik’in temizlik hizmetlerini yürüten GİNTEM şirketinin konteyner 
temizleme aracı dün Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri ve daire müdür
lerine yapılan tatbikat izletildi, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilçede
bin adet konteynerin bu araçla deterjanla temizletildiğini söyledi.Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

33. yaş
Cahit Sıtkı Tarancı, ünlü şiirinde 35 yaşı 

yolun yarısı kabul eder.
Bir gazete için neredeyse bir insan ömrünün 

yansına yaklaştık.
Aslında gazetelerin 33 yıl yayınlanması çok 

sayılmaz.
Dilerim benden sonra Gemlik KÖRFEZ asır

lar boyu yayınlanır.
Gazetecilik bir tutku işi...
Günlük olarak yayınlanmaya başladığımız 

üç yılı geçti.
Oysa biz, 32 yılımızı devirip 33’e bastık.
Gemlik Körfez gençlik yıllarını çoktan aştı.
Bizimle doğan bebeler birer koca insan oldu

lar..
İlk yayınlandığımızda çıkabilmek için 

sabahlara kadar hurfatlarla yazı dizerdik. 
Sonra onları klavyelerine tek tek dağıtırdık.

Şimdi bilgi çağının olanaklarınından yarar
lanıyoruz.

Ne varki, yerel basın yaşayabilmek için 
büyük emek çaba harcıyor.

Bizleri destekleyen tek şey resmi ilanlar..
0 da yeterince gelmeyince, ayakta dur dura

bilirsen..
Aylardır zararına çıkıyor gazeteler...
Yerel basın bir Holding veya sanayicinin 

basını değil ki destek görsün.
33. yılımızda sizlerle olmaktan mutluyuz.
Bize gösterilen desteğe layık olmaya çalışa

cağız. Teşekkürler...

Taşeron firma, 
GİNTEM’in 
konteyner 
temizleme aracını 
denetleyen 
Belediye Başkanı । 
ve Meclis üyeleri, 
yöntemden 
memnun kaldılar. 
Başkan Turgut, 
konteyner temizlik 
işlerinin sürekli 
olarak yapılacağını 
söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlik Körfez 33 yaşına girdi
1973 yılı Haziran ayın
da haftalık olarak 
yayım yaşıma başla 
yan Gemlik Körfez 
Gazetesi, 33 yaşına 
girdi. Erol Güler 
tarafından, 1973 yılın
da yayınlanmaya 
başlayan Gemlik 
Körfez, haftalık olarak 
sah günleri çıkarken, 
bir süre sonra Erol, 
Hüseyin, Kadri Güler 
kardeşler tarafından

çıkarılmaya başladı. 
Gemlik Körfez, 1977 
yılından beri Kadri 
Gülerin yönetiminde 
yayın yaşamını 
sürdürüyor.
SÜREKLİ DEĞİŞİM 
Sürekli değişimi İlke 
edinen Gemlik Körfez, 
2002 yılında haftada 
6 gün yayın yaşamına 
başladı, sayfa sayısını 
da 12’ye çıkardı.
Vasıflı gazeteler

statüsüne geçen 
gazetemiz, deneyimli 
kadrosu ile Gemlikli
lerin beğenisini 
kazanarak yayınlarına 
devam ederken, 
gazetemizin sahibi ve 
başyazarı Kadri Güler 
açıklamasında şunları 
söyledi:
" 32 yayın yılımızı 
geride bırakırken, 
okurlarımızdan 
gördüğümüz destekle 

bugünlere geldik. Çağ
daş, demokratik, laik, 
Atatürk ilke ve devrim- 
lerine bağlı yayın ilke 
/erimizle okurlarımıza 
hizmeti sürdüreceğiz. 
Gelecekte, renkli say 
faları olan, daha oku 
nur bir gazete yapma 
nın çabası ve heyeca 
nı ile bizleri destekle 
yen yazarlarımıza 
ve okurlarımıza 
teşekkür ediyorum."

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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OSS yarın 
yapılacak

Tevfik Solaksubaşı
Durban’a gidiyor

Yarın yapılacak olan ÖSS sınavlarında 
3 bin 637 genç geleceğini 

belirlemek için ter dökecek

Yarın yapılacak 
ÖSS için tüm 
önlemler 
alınırken 
Gemlik'te 
bulunan İlköğre
tim ve Liselerde 
612 görevli 
bulunacak.
17 okulda toplam 
223 salonda 
yapılacak
ÖSS için 
Gemlik'te 
3 bin 637 kişi 
kazanmak için 
tüm bilgilerini 
ortaya koyacak. 
Yarın sabah saat 
en geç 09.00 da 
sınava girecekleri 
okulda bulun
maları gereken 
adayların saat 
09.30 ile 12.30 
arasında

* BURSA HAKİMİYET ’ 
J VE KENT GAZETELERİNE ] 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1 
J KÖRFEZ REKLAM J 
1 TEL'.(0.224| 513 95 83.1

3 saat boyunca 
geleceklerini 
belirlemek için ter 
dökecekler.
ÖSS için her 
türlü tedbirin 
alındığı belir
tilirken, sınav 
süresince 
okullar 
bölgesinde 
araçların 
klakson çalma
maları için 
önlem alınacak. 
Alınmakta 
olan önlemlerin 
içinde seyyar 
satıcıların da 
yer alacağı 
belirtilirken 
bu kişilerin 
kesinlikle 
bağırarak satış 
yapmamaları 
istendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milletlerarası 
Ticaret Odası 
Türkiye milli 
Komitesi 
Yönetim Kurulu 
üyesi Tevfik 
Solaksubaşı 
Güney Afrika'nın 
Durban kentinde 
yapılacak 4. 
Dünya Odalar 
Kongresine 
katılacak.
20-22 Haziran • 
2005 tarihlerinde 
Güney Afrika'nın 
Durban kentindeki 
Dünya Odalar 
Federasyonu 
tarafindan 
düzenlenen 
Odalar

Dövizli askerlikle süre düşüyor
Yurt dışında 
bulunup döviz 
ödemek suretiyle 
askerliklerini 
yapanların 1 aylık 
temel eğitim 
sürelerini 21 güne 
indiren yasa 
tasarısı, TBMM 
Başkanlığı'na 
sunuldu.
Tasarıya göre, 
oturma ve çalışma 
iznine sahip olarak 
■ŞÇİ, işveren 
sıfatıyla veya bir

ELEMAN
ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı 

aranıyor.
513 26 1O

Kongresine 
gidecek heyete 
TOBB Başkanı 
Rifat 
Hisarcıklıoğlu 
başkanlık ede
cek. 
r\ongre için 
TOBB özel bir 
tanıtım programı 
hazırladığını 
söyleyen Tevfik 
Solaksubaşı, 
seyahat için 
ISEV grubu 
ile anlaşma 
yapıldığını, 
programın ise 
Durban'daki 
tanıtım organiza- 
Svnnn .1SFV 
tarafından yapıla
cağını belirtti.

meslek ya da 
sanatı icra ederek 
toplam en az 3 yıl 
süre ile yabancı 
ülkelerde bulunan 
yükümlüler, 38 
yaşını tamamladık
ları yılın sonuna 
kadar durumlarını 
ispata yarayan 
belgelerle 
birlikte bağlı 
bulundukları Türk 
konsolosluklara 
aracılığı ile asker
lik şubelerine

Bir süre önce 
Kanada'nın 
Kebek kentinde 
yapılan toplantıda 
bir sonraki 
kongrenin 2007 
yılında İstanbul'da 
yapılmasının 
kararlaştırıldığını 
söyleyen Tevfik 

başvurmaları, 5 
bin 112 Avro veya 
karşılığı kadar 
yönetmelikte belir
tilecek yabancı 
ülke parasını 
ödemeleri ve 21

Solaksubaşı, 
"İstanbul'da 
yapılacak 
kongre Türkiye 
ekonomisi için 
büyük gelişme 
sağlayarak 
faydalı 
olacağına 
inanıyorum" dedi.

gün süreli temel 
askerlik eğitimine 
tabi tutulmaları 
halinde muvazzaf 
askerlik hizmetini 
yerine getirmiş 
sayılacaklar.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

KErfez
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN
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Bin adet konteynerin 250 adeti yenilendi.

Çöp konteynerleri temizleniyor
Gemlik’in temizlik hizmetlerini yürüten GİNTEM şirketinin konteyner temizleme aracı dün 
Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri ve daire müdürlerine yapılan tatbikat izletildi. Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, ilçede bin adet konteynerin bu araçla deterjanla temizletildiğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sıcakların başla
masıyla birlikte 
pis kokular yayılan 
çöp konteynerleri 
yıkanıyor. 
Gemlik'in 
temizlik işlerini 
alan GİNTEM 
firmasına ait 
konteyner, 
yıkama aracı 
temizleme çalış

malarına başladı. . 
Dün, Kayıkhane 
semtinden 
başlatılan 
temizlik çalış
malarının ilçede 
bulunan tüm 
konteynerlerde 
yapılacağını 
söyleyen
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Temizlik İşleri 
Müdürü,

Veteriner Sami 
Beki, İl Genel 
Meclisi üyesi 
İlhan Başaran, 
Belediye 
Meclis üyesi 
Aydın Bayraktar ve 
GİNTEM şirket 
sorumlusu
Kadir Gündüz'le 
birlikte yıkama 
işlemlerini 
izlediler.
İlçede bulunan 
yaklaşık 1000 
adet çöp 
konteynerinden 
250 adedinin 
venilendiâinj 
bildiren
Başkan Turgut, 
konteynerlerin 
yıkanırken 
deterjanla 
dezenfekte 
edildiğini 
söyledi.

Yaz aylarının 
başlamasıyla 
insanların 
rahatsız 
olmamaları 
için önlem 
almaya başladık
larını söyleyen

Turgut, "Halkımız 
sıcak günlerde 
kokudan 
rahatsız 
olmamaları için 
önlem alıyoruz. 
Bu yıkama ve 
dezenfekte

işlemi her 
ay devam edecek. 
Bizim isteğimize 
göre aracı 
istediğimiz 
gün getirme 
olanağımız var." 
dedi.

Servis durağı isteniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Caddesi 
Fırın Sokak 
önünde akşam 
saatlerinde geçen
ler, kaldırımlarda 
bekleyenleri 
görünce ne 
oluyor diye 
merak ediyorlar. 
Durakta bekleyen 
yüzlerce genç 
insanın çevrede 
bulunan fab
rikalara vardiyaya 
gidecek işçiler 
olduğunu gelip 
geçen bilmiyor

ve bu yüzden 
kalabalığı 
merak ediyor. 
Sorun fabrikalara 
■ŞÇİ götüren servis 
araçlarının ilçenin 
çeşitli merkez
lerinden işçileri 
toplayarak 
fabrikaya gitmesi. 
Birçok kereler 
yerleri 
değiştirilen, bek
leme duraklarına 
kesin çözüm 
bulunamıyor. 
Kentlerde büyük 
otobüslerin birçok

kent içine sokul- 
mamasına karşın, 
Gemlik’te işçi

servis araçlarının 
ilçe içine sokul
maları, cadde

kenarında 
bekleyenlerin kala 
balık oluşturması

na, vatandaşların 
da meraklanması
na neden oluyor.
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■■□UNLUK SİYASİ OAZETE ■■

Sayfa 4

23-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yaz Kupası turnuvasının finalleri 26 Haziran 2005 günü yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeniden yapılaşma 
içinde oluşturulan 
Zeytinspor 
Bayan Futbol 
Takımı Sakarya'da 
yapılacak 
turnuvaya 
katılacak.
Zeytinspor 
Kulübü Başkanı 
İhsan Ünlü, 
önümüzdeki 
Çarşamba günü 
kura çekimi için 
Sakarya'ya 
gideceğini söyledi. * 
Ünlü, yaptığı 
açıklamada 
"Federasyon 
Yaz Kupası" adı 
altında oynanacak 
müsabakaların 
grup maçlarının 
23-25 Haziran 
2005 tarihlerinde,

final 
müsabakasının 
ise 26 Haziran 
2005 tarihinde 
oynanacağını 
söyledi.
Sakarya'daki 
kura çekimine 
Sakarya Gençlik 
Spor İl Müdürü 
veya görevlendire
ceği Şube Müdürü 
ile TFF Sakarya 
bölge Temsilcisi, 
Futbol 
Federasyonu 
Temsilcisi, 
ASKF Başkanı, 
Futbol İl 
Temsilcisi, İl 
Hakem kurulu 
Başkanı, TFFHGD 
Şube Başkanı, 
Saha Komiserleri 
Derneği Şube 
Başkanı ile

Ünlü, maçlarınkulüplerin birer yaştaki sporcuların Dostlukspor. İzmir

__
__

yönetici ile 
temsil edileceğini

dört takımlı 
ikişer grupta

yer alacağı 
turnuvada

Elit Çimenspor, 
mersin Camspor

söyleyen oynanacağını zeytinsporun
Zeytinspor
Başkanı İhsan

söyledi.
1988 ve aşağı

ve Sakarya
gruptaki rakipleri Güneşspor
İstanbul takımları olacak.

46 bin esnaf kepenk kapat! Turist sayısı 5 ayda 6 milyon

TESK Başkanı 
Derviş Günday, 
esnafın büyük 
marketlerle rekabet 
edemediğini 
belirterek, bu 
yılın ilk 5 ayında 
45 bin 900 
esnafın kepenk 
kapattığını bildirdi 
Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Derviş Günday, 
esnafın büyük 
marketlerle 
rekabet edemediği
ni belirterek, 
bu yılın ilk 
5 ayında 45 bin 
900 esnafın 
kepenk kapattığını 

belirtti. Günday, 
geçen yıl kepenk 
kapatan esnafın 
92 bin 700 
olduğunu 
hatırlatarak, bu 
yılın daha ilk 5 
ayında sonuçlanan 
rakamın 
düşündürücü 
olduğunu kaydetti. 
Günday, prim 
borçlarının affını 
isterken esnafa 
halen kullandırıl
makta olan kredi 
faizlerin acilen 
düşürmesini de 
talep etti.
Durum rakamlara 
yansımıyor 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar

Odalşrı Birliği 
Başkanı Arif Tak da 
Bursa'da rakamlar
da yaşanan 
farklılıkların açılan 
yerlerin devredilen 
yerler olmasından 
dolayı kay
naklandığını 
ifade etti. 
Bursa'daki 
rakamlara bakıldığı 
zaman ekonomide 
kötüye gidişin 
görülmediğini 
kaydeden Tak, 
"Durumumuz 
rakamlara yan
sımıyor. İşyerini 
kapatan esnaf 
masraf çıkacak 
korkusu ile 
kapanışını 

vermiyor. 
Dolayısıyla da 
gerçek rakamlar 
ortaya çıkmıyor. 
Yeni açılan yerler, 
devredilenler.
Bu yüzden 
rakamlarda fazla 
uçurum göre
mezsiniz" dedi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanhğı'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Bursa'da 
yılın ilk 4 ayında 
894 firma kuru
lurken, 180 firma 
kapanmıştı.
Nisan ayında ise 
220 yeni firma 
kurulurken, 47 
firma kapandı.

Turist sayısı ilk 
beş ayda yüzde 
27.6 artış göster
erek 6.1 milyona 
ulaştı. Devlet İsta
tistik Enstitüsü 
verilerine göre, 
Mayıs ayında 
tusist sayısı ise 
yüzde 27.8 oranın
da artarak 2.3 mil 
yona yükseldi.
Mayıs’ta, ülkemize 
giriş yapan turist
lerin ülke grupları
na bakıldığında, 
Amerika 
ülkelerinde yüzde 
105.2 ile en fazla 
artış, Okyanusya 
ülkelerinde ise 
yüzde 40.3 ile en 
fazla azalış oldu. 
Mayıs ayında 
ülkemize giriş 
yapan turistlerin 
ülke dağılımının ilk 
on sırasına 
bakıldığında ilk 
sırada yüzde 21 ’lik 
pay ile Almanya 

yer aldı. 10 ülkenin 
payı yüzde 71 
İkinci sırada yüzde 
10.9 ‘luk pay ile 
İngiltere gelirken, 
ilk onda yer alan 
ülkeler toplam tur
ist sayısının yüzde 
70.9’luk bölümünü 
oluşturdu.2005 yılı 
Ocak-Mayıs döne
minde, 2004 yılı 
aynı dönemine 
göre, ülkeye giriş 
yapan turistlerin 
ülke gruplarına 
bakıldığında; en 
fazla artış yüzde 
63.9 ile Amerika 
ülkelerinde, en 
fazla azalış ise 
yüzde 51.9 ile 
Okyanusya 
ülkelerinde 
gerçekleşti. Katılım | 
Öncesi Ekonomik ı 
Program’a göre 
turist sayısının bu I 
yıl 20 milyona 
ulaşması 
hedefleniyor.
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Soğan cinayeti
Karacabey'de yol 
kenarına açtıkları 
sergide soğan 
satan iki esnafın 

k yer kavgasında 
kan aktı. Av 
tüfeğiyle oğlunun 
gözü önünde 
vurulan evli ve 
iki çocuk babası 

şahıs, olay 
yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Bursa Haber 
Ajansı 
Karacabey İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye 

i göre kanlı olay 
L dün saat 11.00 

sıralarında 
yaşandı.

| Karacabey
'i] Mustafakemalpaşa 
‘ | karayolu, Hara

Mevkii'nde 100 
metre arayla 
soğan satışı 
yapan Durmuş Y( 
37) ile Ferruh B. 
(47) tezgah yeri 
konusunda tartış
maya başladı. 
Daha önce de 
aralarında bu yüz
den tartışma çık
tığı öğrenilen 
taraflardan 
Ferruh B., 
sergisine gittiği 
Durmuş Y.'nin 
başına “Sen bana 
yanlış yaptın” diy
erek ruhsatsız av 
tüfeğinin nam
lusunu dayadı. 
Alkollü olduğu 
öne sürülen şahıs, 
daha sonrâ 
Durmuş Y.’nin 
13 yaşındaki oğlu

nun gözleri 
önünde tetiğe 
dokundu.
Başına çok 
sayıda saçma 
isabet eden 
Durmuş Y., 
tezgahının 
başında yaşamını 
yitirirken, 
okulların yaz 
tatiline girmesi 
nedeniyle babası
na yardımcı olan 
A.Y. şoka girdi. 
Talihsiz yavruyu 
olay yerine gelen 
jandarma timi, 
sakinleştirmeye 
çalışırken, cinayet 
silahıyla birlikte 
karakola teslim 
olan Ferruh B.'nin 
sorgusunun 
sürdüğü 
öğrenildi.

Servislerden eylem
Büyükşehir Belediyesi Trafik Komisyonu'nun 

çalışma şartlarını zorlaştırdığını öne süren 
servis taşımacıları eylem yaptı.

Ruhsatlarında 
ticari araç yazdığı 
halde "S" plakası 
olmadan servis 
taşımacılığı yapan 
minibüsçüler, II 
Trafik 
Komisyonu'ndan 
alınan yetkilerin 
Büyükşehir 
Belediyesi Trafik 
Komisyonu'na 
devredilmesinden 
dolayı çalışma 
şartlarının zor
laştığını belirterek 
eylem yaptı.
Yıldırım Belediyesi 
önünde minibüs
leriyle toplanan 
yaklaşık 100 
esnaf, ruhsatların
da ticari araç 
yazdığı halde 
servis yap
malarının 
Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
engellenmeye 
başlanıldığını ye 
bu nedenden 
dolayı 13 araca 
trafik zabıtası 
tarafından 160'ar 
YTL para cezası

Terkos son anda kurtuldu
İstanbul'un en 
önemli su kay
naklarından birisi 
olan ve 1883 yılın
dan itibaren 
günümüze kadar 
İstanbul'un içme 
suyunu karşılayan 
Terkos gölü böl
genin Karadeniz 
sahilinden kaçak 
kumcuların kontrol
süz kum çekmesi 
sebebiyle 
Karadeniz'le bir
leşme tehdidi altın
daydı. Gölün 
Karadeniz'e 
en yakın olduğu 
bölge olan 
Karaburun Ormanlı 
arasında kaçak 
kum alıcılarının

uygulandığını öne 
sürdü.
Grup adına bir 
açıklama yapan 
Necmi Çeviren, 
Bursa'da "S" 
plakası bulun
mayan bin 800 
minibüsçü 
esnafının 
olduğunu 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
"Araçlarımız teker 
teker bağlanmaya 
başladı. Kimseden 
sadaka istemiy
oruz. Belediye 
bize ücret 
karşılığında "S" 
plakası versin. 
Önümüzdeki 
pazartesi günün
den itibaren fabri
ka ve okul servisi 
yapamayacağız. 
Gerekirse bütün 
arkadaşlarımız 
konvoy yapıp 
Ankara'ya gide
ceğiz. Biz bu ülk
eye vergi veriy
oruz. Kimse bizi 
aç bırakamaz.
Çocuklarımızın 

uzun süreyle bölge
den kum çekmeleri 
sebebiyle 300 m 
olan koruyucu 
sahil şeridi yer yer 
100 m'ye kadar 
düştü. İstanbul'un 
suyunun % 40'ını 
sağlayan Terkos 
Gölünü kurtarmak 
ve muhtemel bir 
felaketin önüne 
geçmek için kaçak 
kumcularla etkin 

nafakasını kese
mez. Sesimizi 
duysunlar." 
Yaklaşık yarım 
saat süren 
protesto eylemi 
sırasında, polis 
ekipleri minibüsler 
tarafından kap
atılan yoldaki 
trafiği açmak için 
yoğun çaba har
cadı. Olay yerine 
gelen Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Aydın 
Balkanlı, şoför 
esnafına yapılan 
eylemin yasalara 
aykırı olduğunu 
söyledi. “Bu şek
ilde sesinizi 
duyurmanız 
mümkün değil” 
diyen
Balkanlı,"İçinizden 
birkaç temsilci 
seçerek, ilgili 
kurum yönetici
leriyle görüşmeniz 
daha doğru” dedi. 
Bu uyarının ardın
dan minibüsçüler 
eylemlerine son 
verdi.

bir mücadele 
yürütüldü. 
Sahil Güvenlik 
ekipleri 
ile birlikte 

yürütülen çalışmay
la bölgeden kum 
alımı engellendi. 
Göl ile Karadeniz 
arasındaki setin 
mukavemetini 
artırmak için Kıyı 
Tahkimatı inşaatı 
başlatıldı.
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ABD halkının Bush’a desteği azaldı
ABD Başkanı 
George W. Bush'un, 
yaklaşık 3.5 yıl önce 
meydana gelen 11 
Eylül terör 
saldırılarından sonra 
başlattığı "teröre 
karşı" savaşa 
Amerikan halkının 
desteğinin azaldığı 
bildirildi.
Yürürlüğe konan anti 
terör yasaları, Irak'a 
karşı yapılan savaş, 
Guantanamo 
üssünde tutuklulara 
uygulanan şiddet ve 
işkence nedeniyle, 
Bush'a olan desteği 
azalttığı kaydedildi. 
New York Üniversite- 
si'nden siyaset bil
imci Paul Light, 
"Şüpheciliğe doğru 
bir dönüş olduğunu 
görüyorsunuz. 
Irak'ta devam eden 
savaş konusunda 
artan endişe ve 
teröre karşı savaşı 

| kışkırtan olayların 
unutulmaya başla
ması, bunda önemli 
bir etken" dedi.
Cumhuriyetçi 
Senatör Lindsey 
Graham ise, Çarşam
ba günü yaptığı bir

açıklamada "Irak'taki 
savaşı izlemezsek, 
bu savaşı kaybede
ceğiz" diyerek, 
birçok parla
menterin, Büsh 
yönetiminin metot
larını ben
imsemediğini belirtti. 
Genelde yönetime 
sadık Temcilciler 
Meclisi de Çarşamba 
günü geç saatlerde, 
2001 terör 
saldırılarından sonra 
ABD Vatanseverlik 
Yasası'n.ın verdiği 
FBl'ın gözetim yetki
lerini eleştirdi. 
Perşembe günü ise 
sol görüşlü temsilci 
Dennis Kucinich ve 
muhafazakar 
Cumhuriyetçi 
VValter Jones, 
Irak'taki Amerikan 
askerlerinin çek
ilmesini takvime 

bağlayan bir yasa 
tasarısı hazırlayarak 
şaşırtıcı bir ittifak 
kurdu. Kucinich eski 
Başkan Adayı Jones, 
Paris'in Irak'ın işga
line karşı çıkmasını 
şiddetle eleştirerek 
Kongre'deki kafe- 
taryalarda satılan 
Fransız cipslerine 
"bağımsızlık cips
leri" adını veren 
yasa tasarısı ile 
meşhur olmuştu. 
ABC televizyonuna 
yaptığı konuşmada 
"Yüreğim yanıyor.
Çok samimi söylüyo
rum, yüreğim yanıy
or" diyen Jones'ın, 
Irak savaşı şırasında 
ölen askerlerin 
ailelerine bin 
300'den fazla taziye 
mektubu yazdığı 
bildirildi. Jones, 
"Oraya 'kitle imha 

silahları var ve 
Irakhlar'ın bir nük
leer silah üretme 
kabiliyeti var' denil
erek gidildi.; fakat 
bunların hiçbiri 
doğrulanmadı" dedi. 
Irak'taki Amerikan 
askerlerinin geri 
çekilmesi için 
hazırlanmak istenen 
takvime Bush 
karşı çıkıyor. 
Parlamenterler ise 
bu konuda ikiye 
ayrılmış durumda. 
Amerikan halkının 
% 36'sı Irak'taki 
ABD askerlerinin 
geri dönmesini . 
iştiyordu. Yapılan 
anketlere göre bu 
oran, şimdi % 46'ya 
çıktı. Amerikan 
halkının Bush yöneT 
timine desteğini 
giderek çekmesinin 
sebepleri arasında, 
Bush'un 'düşman 
savaşçılar' adını 
verdiği tutuklulara 
Guantanamo 
üssünde reva 
görülen muamele ve 
özellikle Uluslararası 
Af Örgütü'nün burayı 
"gulag"a benzetmesi 
bulunuyor.

AB Zirvesi'nide bütçede 
uzlaşmazlık sürüyor

AB zirvesi 
çerçevesinde 
Brüksel'de 
görüşmelerini 
sürdüren devlet ve 
hükümet başkanları, 
temasların bugünkü 
ilk bölümünde, 
2007-2013 dönemi 
bütçe ortak poli
tikası konusunda 
uzlaşma sağlaya
madı. AA-AB dönem 
başkanı 
Lüksemburg, yeni 
önerilerin ele alın
ması için delegasy
onlar arasında ikili 

I görüşmeler. 
yapıldığını belir
tirken, uzlaşma 
umudunu 
koruduğunu bildir
di. Üye ülkeler 
arasında bütçe payı 
pazarlıklarının

"sakin bir ortamda" 
yapıldığını belirten 
dönem başkanlığı, 
görüş ayrılıklarının 
sürdüğünü duyur
du. Sorunların özel
likle, bütçe payının 
artırılmasına karşı 
çıkan İngiltere ile 
payının yeterince 
azaltılmadığını 
savunan 
Hollanda'dan kay
naklandığı belirtiliy
or. İngiltere, son 
referandumların 
olumsuz 
sonuçlarının, AB 
halkının daha farklı I 
bir politika görmek l| 
istediğini kanıt
ladığını savunarak, 4 
bütçe kısıtlaması ve S 
tarım destek poli
tikasının değişmesi 
önerisi getiriyor.
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ÖSS’ye girecekler dikkat! 
Sınav stresini azaltmak elinizde

■

İyi haili hükümlüler açık
ceza evine gidebilecek

Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
girecek öğrencilerin 
sınav stresini azalt
malarının kendi 
ellerinde olduğu 
ancak bu konuda 
öğrenci ailelerine 
de çok önemli 
görevler düştüğü 
belirtildi.
Trabzon Numune 
Hastanesi Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
uzmanı Dr. Mehmet 
İrfan Coşkun, ÖSS 
sınavına 2 gün 
kaldığını belirterek, 
öncelikli olarak 
sınava girecek 
öğrencinin sınav 
stresini en aza 
indirgemesi gerek
tiğini söyledi. Artık 
sınava hazırlan
manın bırakılmasını 
ve kişinin kendisini 
psikolojik olarak 
sınava hazırlama 

j dönemine girmesini 
tavsiye eden Dr. 
Coşkun, "Öğrencil
er, bu sınavı hayat
larının en son çare
si olarak 
görmemeliler.
Mutlaka sınava gire
cek gençler, hayat
larındaki en zor 
sınav olarak 
gördükleri üniver
site giriş sınavı 
öncesi ağır stres 
altında. Bu stresleri 
'Sınav öncesi 1-3 
yıl boyunca ağır 
tempoda sınava 
hazırlanmanın 
verdiği yıpratılmış 
stresi. Aile tutum, 
davranış ve söylem
lerinden kay
naklanan sınavı 
kazanma zorunlu
luğu stresi. Yakın ve 
uzak çevreden 
sınavla ilgili alınan 
elektriğin oluştur
duğu stres.
Gençlerimiz sınava 
yüklediği anlamın 
oluşturduğu stres. 
Alternatifsizliğin

i

i

BURSA HAKİMİYET VE KEHT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83 Fax : 513 35 95

yani sınavı kazan
maktan başka bir 
alternatif olmadığı 
düşüncesinin oluş
turduğu stres. İşsiz
lik oranının yüksek 
olması ve ekonomik 
şartların iyi olma
masının oluştur
duğu Stres' olarak 
sıralayabiliriz" dedi. 
"Stres verici durum 
karşısında insanlar
da terleme, çarpıntı, 
nefese doyamama, 
yorgunluk ve vücut 
ağrıları gibi 
bedensel belirtilerle 
birlikle sıkıntı, 
uykusuzluk, karam
sarlık gibi ruhsal 
belirtiler oluşur" 
diyen Dr. Coşkun, 
bu belirtilerin de 
insanın verimini 
düşüreceğini, kon
santrasyonunu 
bozacağını ve pen- 
formansını azal
tacağı uyarısnad 
bulundu. Çoşkun, 
"Dolayısıyla sınava 
çok iyi hazırlanmış, 
alt yapısı ve okul 
geçmişi başarısı 
çok iyi olan bir 
genç, sınav stresin
den muzdarip ise 
sınav performansı 
oldukça düşmekte 
ve çok haketmesine 
rağmen bildiği soru
lara cevap vere- 
meyip, soruları 
yetiştiremeyip 
başarısız olmak
tadır. Bu nedenle 
sınav stresi yoğun 
olan gençlerimizin 
sınavdan en az 
6 ay önce bir psikiy
atrisi, psikolog 
veya danışmana 

başvurarak ailesiyle 
birlikte stresle 
başedebilmeyi 
öğrenmesi gerek
lidir. Sınav stresinin 
hiç olmaması da 
başarıyı düşüren bir 
durumdur. Yoğun 
olmayan sınav stre
si motive edici, 
başarıyı getirici bir 
faktördür. Eğer bu 
stres başarıyı 
düşürecek ölçüde 
bedensel ve ruhsal 
belirtilere sebeb 
oluyorsa tedavi 
edilmelidir" diye 
konuştu.
Sınav akşamı diğer 
akşamlardan farklı 
tutulması gerektiği
ni ifade eden Dr. 
Coşkun, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: 
"Bir iki gün kala 
sınav hazırlıklarını 
durdurun. Sınav 
akşamı diğer 
akşamlardan farklı 
tutulmamalı.
Ertesi gün normal 
bir lise ders sınavı 
varmışçasına 
davranılmak 
Sınava 1-2 gün 
kala gezi, sportif 
faaliyet gibi sosyal 
etkinliklerde 
bulunulmalıdır.
Aileler sınav öncesi 
sınavı gündem 
yapmayacak 
şekilde çocuklarıyla 
etkinliklerde bulun
malı ve sınavın 
kendileri için çok 
önemli olmadığı, 
önemli olanın 
çocukları olduğu 
kanaatini oluştur
malıdır."

1 i
i i

Cezalarının beşte 
birini kapalı ceza 
infaz kurumlarında 
iyi halli geçiren ve 
koşullu salıverilme 
tarihine en fazla 
5 yıl kalan hüküm
lüler açık ceza infaz 
kurumlarına gide
bilecek. 
Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına mahkum 
olan, iki kez hücre 
cezası alan, koşullu 
salıverilme 
kararının geri alın
ması nedeniyle 
kalan cezası infaz 
edilen, firar eden 
hükümlüler açık 
ceza infaz kurum- 
larına 
nakledilmeyecek. 
Hükümlülerin Açık 
Ceza İnfaz 
Kurumlarına 
Ayrılmaları 
Hakkında 
Yönetmelik, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak, yürürlüğe 
girdi. İlk kez suç 
işleyen ve 2 yıl 

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan • Proje Uygulama
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı
o Kolon Tesisatı
o Kalorifer Tesisatı
o Kombi • Radyatör
o Mühendislik Isı Sistemleri
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK
Tel: (0.224) 51313 71 -514 87 87

veya daha az 
süreyle hapis 
cezasına 
hükümlü bulu
nanlar ile adli 
para cezası 2 
yıl ve daha az 
süre ile hapse 
çevrilenlerin 
açık ceza infaz 
kurumlarına 
ayrılma işlem
leri Cumhuriyet 
başsavcılığınca, 
bunlar dışında 
kalan açığa ayrılma 
işlemleri idare ve 
gözlem kurulu 
tarafından yapıla
cak. Açık ceza infaz 
kurumuna ayrılma 
süresini dolduran
lar hakkında 6 aylık 
deneme süresinin 
tamamlanması bek
lenmeden açığa 
ayrılma karan alın
abilecek.
İlk kez suç işleyen 
ve 2 yıl veya daha 
az süreyle hapis 
cezasına hükümlü 
bulunanlar ile adli 
para cezası 2 yıl ve

daha az süre ile 
hapse çevrilenlerin 
teslim olması, 
yakalanması veya 
kapalı ceza infaz 
kurumunda bulun
ması hallerinde, 
yargı çevresinde 
açık ceza infaz 
kurumu bulunan 
ağır ceza 
cumhuriyet 
başsavcılığı ile 
ilçesinde açık ceza 
infaz kurumu bulu
nan ilçe cumhuriyet 
başsavcılığı tarafın
dan hükümlünün 
koşulları taşıyıp 
taşımadığı talep 
üzerine veya 
kendiliğinden 
incelenecek.

I
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Başkanlara performans karnesi Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, par
tili belediye başkan- 
larının özellikle yol
suzluklar konusunda 
titiz davranmalarını 
sağlamak amacıyla 
"yıllık performans 
karnesi" çıkaracak. 
Belediye başkanları- 
na göz açtırmamak 
için 31 maddelik 
"Yapılacaklar Listesi" 
hazırlayan Başbakan 
Erdoğan, en çok 
'dürüstlük' olgusuna 
vurgu yaptı. Tüm 
başkanlara "Menfaat 
şebekelerinin 
etrafınızı sarmasına 
izin vermeyin" 
uyarısı yapan 
Erdoğan, sadece 
kendilerinin değil, 
etraflarının da dürüst 
olması gerektiğini 
dile getirdi. Erdoğan, 
hizmetlerin adil bir 
şekilde götürülmesi
ni de istedi.
Başbakan Erdoğan, 
partisinin tüm 
büyükşehir, il, ilçe ve 
belde belediye 
başkanlarına ilginç 
bir nasihatler listesi

hazırladı. Erdoğan, 
listeyi ilk olarak AK 
Parti Yerel 
Yönetimler 
Başkanlığı tarafından 
Bursa'da gerçek
leştirilen İlçe 
Belediye Başkanları 
Toplantısı'nda dağıttı. 
İlginç tavsiyelerde 
bulunan Başbakan 
Erdoğan, en çok 
'şaibeden uzak 
durun* uyarısı yaptı. 
Belediye başkan- 
larının illerde yaptığı 
her davranıştan AK 
Parti'nin parlamento
da sorumlu olduğuna 
işaret eden Erdoğan, 
başkanlardan hem 
kendilerinin hem 
çevrelerinin dürüst 
olmasını istedi.
Erdoğan bu talebini, 
"Sadece sizin 

dürüstlüğünüz yet
mez, etrafınızı da 
sürekli kontrol edin" 
sözleriyle dile getirdi. 
Başkanlardan sürekli 
olarak kendilerini 
yenilemelerini ve 
halktan kopmamaları 
tavsiyesinde bulunan 
Erdoğan, teşkilatlar 
ile belediyeler arasın
da sıcak ilişkiler 
kurulmasını istedi. 
BAŞBAKANDAN 
BAŞKANLARA BİR 
BUKET NASİHAT 
Erdoğan'ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yaptığı 
dönemdeki deneyim
lerinden yola çıkarak 
hazırladığı tavsiye 
listesi ise şöyle: 
"- Parayı, bilgiyi ve 
insanı iyi yönetin 
- Birbirinizle dayanış

ma içinde olun 
- İnancınızı, azminizi 
sürekli canlı tutun 
- Kendini yenileyin 
- Halktan kopmayın 
- Menfaat 
şebekelerinin 
etrafınızı sarmasına 
izin vermeyin 
- Planlamanızı iyi 
yapın. Her şeyi belli 
bir program 
çerçevesinde gerçek
leştirin
- Sadece sizin 
dürüstlüğünüz yet
mez, etrafınızı da 
sürekli kontrol edin 
- Dürüstlüğü kişisel 
değil, kurumsal bir 
özellik haline getirin 
- Hizmetleri 
götürürken adil olun 
- Önceliklerinize 
dikkat edin
- Hedeflerinizi sürekli 
gözden geçirin
- Halkın katılımını 
sağlayacak mekaniz
malar geliştirin
- Ekip çalışması ve 
kolektif akla önem 
verin
- Sosyal belediyecilik 
vizyonunu geliştirin.

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadınlarda şişmanlık
Yeni çalışmalar şişmanlık nedeninin, 

tahminen 30.000 yıl önce kazanılmış, 
soğuk ortamlardaki atalarımıza vücutların
da yağ depolama ve karanlık, soğuk ve 
yiyeceğin az olduğu dönemlerde bu yağları 
idareli bir şekilde kullanma yeteneği 
kazandıran tutumlu genlerle ilgili olabile
ceğini ancak bu genlerin henüz bilin
mediğini göstermektedir.

Dünyada 1,2 milyar şişman insanın 
yaşadığı, 350 milyon kişinin obez olduğu 
söyleniyor.

Buna harelel olarak öbeziteye bağlı kalp 
hastalıkları ve diyebet giderek artıyor. Öte 
yandan doymuş yağ asidi oranı yüksek 
besinlerle beslenmek kötü kolestrol 
düzeyini artırmakla iyi kolestrol düzeyini 
azaltmaktadır. (Kötü kolestrol: LDL damar
da sertlik yapar, tansiyon yükselir, iyi 
kolustrol: HDL ise LDL ye karşı çalışır)

AsyalIlar, Kuzey Avrupah’lar bazı 
Akdeniz popilasyonları ne yerlerse yesin
ler ayrı kolestrol düzeyine sahip olma eğili- | 
mi taşıyor. Bu da genetik taşıyıcılığa işaret 
ediyor.

Bir insanın öbeziteye bağlı ve hareket 
yeteneği yalnızca kültürden değil biyolojik 
yapıdan da etkileniyor.

Öbeziteye eğilimin, bir insanın hareket 
etme eğilimine de bağlı olarak işlerlik 
kazanmaktadır.

__________________________ I

itiMILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI I
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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'Türk'lerin 
yarısı borçlu'

SONAR tarafından üç 
büyük kentte yaptığı 
gnkete katılanların 
yüzde 55,2’sinin 
borçlu olduğu ortaya 
çıktı. Borçluların 
yüzde 46.9’unu kredi 
kartı borçluları oluş
turuyor.
Kredi borcu olanlar 
ise yüzde 7.41 oldu. 
SONAR tarafından 
gerçekleştirilen bir 
anket, Türk insanının 
yarıya yakın bir 
bölümünün borçla 
yaşadığını ortaya 
koydu. Ankete 
katılanların büyük bir 
bölümü borçlu 
olduğunu belirtirken, 
bunların yüzde 
47’sinin kredi kartı 
borcu bulunduğu 
tespit edildi.
SONAR tarafından 
mayıs ayında İstan
bul, Ankara ve 
İzmir’de yaşayan bin 
305 kişi arasında bir 
anket yapıldı. Yüz 
yüze anket yöntemi 
kullanılarak gerçek
leştirilen çalışmada, 
farklı sosyo 
ekonomik gruplara 
mensup kişilerle 
görüşüldü. Yaş, cin
siyet ve ilçe kotaları
na göre tesadüfi yön
tem kullanılarak 
yapılan anket, ilgi 
çeken sonuçları 
ortaya koydu.
Türk halkının büyük

bölümünün borçla 
yaşadığı anket çalış
masıyla da doğru
landı. Ankette soru
lan "Borcunuz var 
mı?" sorusuna 
ankete katılanların 
yüzde 55.17’si "Evet" 
yanıtını verdi. Yüzde 
43.37’si borcu 
olmadığını belirtirken, 
yüzde 1.46’sı 
soruyu yanıtlamayı 
tercih etti. 
Kredi kartları ilk 
sırada borcu 
olduğunu belirten
lerin yüzde 46.9’u 
borcunun kredi 
kartından kay
naklandığını ifade 
ederken, yüzde 
21.87’si ise "elden" 
borçlu olduğunu 
söyledi. Taksitli 
alışveriş borçları 
bulunduğunu 
belirtenlerin oranı 
yüzde 8.47 ile borç 
sıralamasında 
üçüncü sırada

yer aldı. İşyerine 
borçlu olanların oranı 
yüzde 7.76, banka 
kredi borcu bulunan
ların oranı yüzde 
7.41, vergi borcu 
bulunanların oranı 
yüzde 3.35 oldu. 
Ankete katılanların 
yüzde 3.17’si 
Bağ-Kur ve SSK 
borcu olduğunu, 
yüzde 0.35’i ise 
birikmiş kira borcu 

bulunduğunu 
bildirdi. Ankete 
katılanların önemli bir 
çoğunluğu da aldığı 
borcu geri ödemede 
zorluk çektiğini ifade 
etti. Ankete yanıt 
veren ve borcu 
olduğunu belirten
lerin yüzde 33.22’si 
borcunu ödemekte 
zorlandığını, yüzde 
22.97’si aksamalar 
yaşadığını, yüzde 
7.07’si borcunu 
ödeyemediğini 
söyledi.

Yüzme sporu 1896 olimpi
yat oyunlarında yeniden 
düzenlenmesiyle oyunların 
içinde yer aldı. Bayanlar arası 
yüzme müsabakaları 1912 
yılında yapılmaya başlandı. 
Yüzme sporu uluslar arası 
planda 1908 yılında Londra’da 
kurulan on Avrupa ülkesi 
tarafından ve bugün 5 kıtadan 
110 ülkenin üye olduğu 
Uluslararası Yüzme 
Federasyonu tarafından 
yönetilir.

Ayrıca aynı federasyon 
yüzme ile ilişkili sporlarıda 
(su topu gibi, atlama gibi) 
bünyesinde bulundurur.

Türkiye’de 10 metre dalında 
ilk etkinlik 1933 yıllarında 
görüldü. O tarihte yüzme 
sporu çalışmalarını atlama ve 
su topu ile birlikte idman 
cemiyetleri teşekkülüne bağlı 
olarak sürdürdü.

Ancak 1957 yılında yüzme 
atlama federasyonu bağımsız 
bir nitelik kazanmasıyla birlik
te modern yüzme havuzlarının 
yapımına başlandı..

Bu yılların yüzme sporu 
hızlı gelişmeye başladı.

Olimpiyat oyunları dışında 
yüzmede gerçekleşen büyük 
yarışların ilki 1973 yılında 
yapılan ve 1978’den beri 4 
yılda bir yinelenen dünya 
şampiyonalarıdır.

Serbest, kurbağalama, 
sırtüstü, kelebek, karışık, 
serbest bayrak, karışık bayrak 
gibi bölümleri vardır.

Kulüpler arasında en çok 
yüzme rekortmenlerini 
Galatasaray Kulübü 
çıkardığını görüyoruz, 

İkinci olarak Kınahada 
yüzme ihtisas ve Altay 
Kulübünü sırahyabiliriz.

4x100 metre karışık milli 
takımın derecesi 4.08.88

Yelken sporu yanında bu 
sporada el atmasını dilerim.

Neresi? nasıl? denirse 
olmaz. Olmaz diye bir şey ola
maz. Bu işi profesyonel 
yelkenciler yapacağına göre 
yüzme sporuna el atmalarını 
bekleriz.

KÜMLA'DA KİRALIK YAZLIK
Yunuslar karışısında denize cepheli 
2+1 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532)792 23 03
ELEMAN ARANIYOR

- Gemlik Büromuzda çalışmak üzere

$ Bilgisayar sertifikasına sahip 
$ Gemlik'te ikamet eden

. $ Boy eleman alınacaktır, 
ARAM İNŞAAT ELEKTRİK 

Tel: 250 22 40 - 41

Karfez
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

KİRALIK
nu

EŞME EŞME 
KİM 

■DİE 
513 96 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Evlilikteki en büyük tuzak
Bu öyle sinsi bir 
tuzak ki, en güzel, 
en saygılı, en 
seviyeli, mükemmel 
bir evliliği bile bir 
anda bitirme nok
tasına getirebilir. Bu 
sinsi kurdu iyi tanı
mak ve alt etmek 
gerekiyor: 
En güzel evliliği bile 
bitirme noktasına 
getiren en büyük 
sorun karşılıklı 
kıskançlık krizleridir. 
Bu'durumun bir çok 
sebebi olabilir.... 
Kıskançlık dozunda 
olduğunda ilişkiye 
faydalı olabilir. 
Ancak aşırı 
kıskançlık en mutlu 
çiftlerin bile sonunu 
hazırlar. Karı koca 
arasındaki kav
gaların en önemli 
sebeplerinden biridir 
kıskançlık. Ancak 
uzmanlar 
kıskançlığın 
temelinde kaybetme 
korkusunun 
olduğunu ifade ediy
or. Evlilik danışman
larına gidilmeli 
Kıskançlık kadın ve 
erkekte farklı 
şekillerde ortaya çık
makla birlikte 
sonuçta kaybetme

korkusu baskın... 
Kıskançlık ayrıca tek 
bir duygudan oluş
muyor. İntikam, 
korku, endişe, öfke 
hatta bazen şiddet 
gibi duygular da 
kıskançlığa eşlik 
ediyor. Günlük hay
attaki ufak tefek 
kıskançlıklar her iki 
taraf için de pek bir 
sorun oluşturma
makla birlikte üst 
üste geldiğinde ya 
da kısıtlayıcı 
bir hal aldığında 
profesyonel yardım 
almak en doğrusu... 
'Acaba beni aldatıy
or mu?' Kıskançlık 
sürekli sevdiğiniz 
insanı düşünmek, 
onun hakkında bazı 
senaryolar üretmek, 
her an 'acaba beni 
aldatıyor mu' şek

linde kendi kendinizi 
yemek haline 
geldiyse, durum 
ciddi demektir.
Kıskançlık dozunda 
olduğu sürece, var 
olan ilişkinin korun
masını bile sağlaya
bilir. Kişi karşın- 
dakine emek verm
eye, onun kendisini 
değerli hissetmesi 
için çaba gösterm
eye göstermeye 
yönelir.
Ancak rahatsız edici 
ve mantık dışı 
boyutlara ulaştığın
da, çok zarar verici 
olabilir. Kıskançlığın 
etkilerini hafifletmek 
için yapılabilecekler 
var. İlişki terapisti 
Paula Hail, 
"Kıskançlığın etki
lerini azaltmanın 
sabır ve çaba gerek

tirdiğini" söylüyor. 
Geçmişin etkileri 
Çoğu zaman 
kıskançlığın altında 
geçmişte yaşanmış 
kötü tecrübeler 
yatıyor olabilir. Hatta 
bazen siz bile farkı
na varmayabilirsiniz. 
Bu durumda bir 
uzman psikolog 
yardımı önem 
kazanır. Eğer çocuk
luğunuzla ilgili 
bağlantı küremiyor
sanız o zaman bazı 
noktaları gözden 
geçirmelisiniz. 
Telkin önemli 
Kıskançlığınızın 
gerçekçi olup 
olmadığını gözden 
geçirin. Onu neden 
kıskandığınızı 
düşünün. Gerçekten 
ilişkinize yönelik bir 
tehdit söz konusu 
mu? Sizin tavır
larınız ilişkinizi 
kötüleşmesine 
neden mi? Kendi 
kendinize telkin 
edin. Kıskançlık 
belirtileri hisset* 
fiğinizde partner
inizin sizi sevdiğini, 
size bağlı olduğunu 
ve size saygı 
duyduğunu 
aklınıza getirin.

da okuyabilirler... 
Kadınların en 
büyük tutkuların
dan biri de ren
garenk ve değişik 
modellerde 
ayakkabılar Bu 
sezon, ayakkabı 
üreticileri gelecek 
her talebe karşılık 
verecek kadar 
cömert davrandı. 
Kıyafetlerin 
olmazsa olmaz 
aksesuarlarından

Bu haber özellikle biri olan
ayakkabı tutkunu ayakkabılar, bu
genç kadın sezon yine çok göz
okurlarımız için. alıcı. Yılın modası
Ama bütçelerini olan taşlı, çiçekli,
eşlerinin veya tokalı, işlemeli,
kızlarının bu sezon dolgu topuk ve göz
neler için deleceği- alıcı renklere sahip
ni merak eden ayakkabı ve terlik-
kocalar ve babalar ler bütün vitrinleri

süslüyor. 
Tasarımcılar, bu yıl 
doğanın bütün ren
klerinden ve 
malzemelerinden 
faydalanmış 
durumda. 80'li yıl
ların takunyalan, 
yılan ve timsah 
derisi terlik ve 
ayakkabılar da ilk- 
bahar-yaz sezo
nunda adından 
fazlasıyla söz 
ettiriyor.

HAÇİN -
Yazan : Zebercet COŞKUN

Gecikmeyin ha! Sabaha kalırsanız biter 
bu iş! Sabaha kalırsanız elimden bir şey 
gelmez artık. Bugün son. Geliş, gidiş 
bugün bitti... Yol kapandı bugün... Eski 
dostluk, ben size yolunu buldum, haberini 
verdim..*

- Sağdasın çavuş efendi!
- Benden sizi Hacından çıkarmak.. 

Anlaşmamız oraya dek. HNamurcu 
Gediğinden öteye sözüm geçmez... Ordan 
sonra başınızın çaresine bakacaksınız!...

- Oğlanların biiriyle Sara’ya ve anasına 
habarsal! Toplansınlar! Biz Aram’la bodru
ma iniyok. İşittin ya!... Çabuğun!...

Oğlanların ikisi, üçü birden fırladrılar 
sokağa.. Soluk soluğa... Yarışa çıktılar... 
Sultanların merdivenleri tırmandılar bir 
koyu.. Hep birden konuşuyorlar.

- Çabuğun!
- Babam masıptan çıktı
- Aram Çavuş... Çömlekle altınlar.
- Ne oldu, gadasını aldığım? Tek tek 

söyleyeyim. Efendiyi salıverdiler, öyle mi 
ola?

- He!... Babam dedikine...Toplansınlar! 
Göçüyokl...

- Nereye?
- Göçüyok işte! Ben ne bilem...
- Aram Çavuş deedikine...Hamurcu 

gediğineden öteye karışmam ha...
- Altınlar...Çömlekle... Bodruma indiler...

- Yüzükler, küpeler....
- Çabuklar ol, anne! dedi Sara. Çabuk 

koş eve... Ben gitmeme... Ne olacaksa hur
dan olacak.. Sultangilin evden... Sen koş!

Sultan ağlamaya başladı.... Bebesi bir 
kolundan öteki eliyle yazmasının uçlarını 
gözlerinde gezdiriyor.

- Göçün bacım göçün! Gavurun 
göbeğinde koyun da bizi göçün! Beni bir 
başıma koyun buralarda... Anam, babam 
Rumlu’da, ağbeyim desen hiç yok ortalar
da.. Anamen, babamın yerine koymuştum 
sizii... Göçün! İyi ederseniz... Galan bizi 
gavur ne eder bilmem. Keser mi, doğrar mı, 
Tanrı bilir galan!

- Siz de göçün!
- Elimde olsa! Her gün her gece yalvarıy

orum. Bir kandırabilsem.. Adaklar adadım..
Osman efendi ayağının tozuyla, daha bir 

lokma koymadan ağzına, sekide bir dakika 
oturmadarn hazırlığa girişti. At, eşek... 
Yüklüyor ne bulursa hayvanlara.. Yirmi gün 
tutuklu kaldı, hep Sara’yı düşündüydü 
yirme gün.. Gözünün bebeğini... Şimdi 
tümü eşit gözünde, tümünün sevgibsi bir 
şu anda. Akam olmadan Haçin’den çıkart
ması gerek onları. Bu işin yarını yok.. Yarın 
yok artık...BUgün olacak ne olacaksa.. Hani 
göçmüyiordu? Öyleydi kararı hani? Hacı 
Ağazadeğilde oturmuşlar, konuşmular, 
camide fısıldaşmışlar kulaktan kulağa... 
“Her işin bir kolayı bulunur... ERmeni 
dediğin korkağın teki. Sırtını Fransıza daya
madan çıksa ya ortaya! Beş on kuruşun 
varsa sıkıştırırsın avcuna, senden iyisi yok
tur!...Öyle konuşmuşlardı... Osman efendi 
yirmi gün yattı hapiste.. Hacı Ağazade yat

madı... Ötekiler de yatmadılar.. Nerden bile
cekler? Görse de söylese Osman 
efendi...Anlatsa bir bir.. Ama görüp, anlat
manın olanağı yok... Vakit kaldı mı ola? Yol 
bu akşam kapanıyor... Çoluk çocuğunu 
alıp, çıkamazsa akşama dek her şey biter. 
Yarını yok bu işin. Gavurun gözünün ne 
derece döndüğünü bilmek isteyen karakol
da bir gece sabahlasın. Yetki, giti... Canımız 
gitmeden elden ve de namusuzuz... Baba 
ocağıymış, ana ocağıymış boş söz... Gücün 
kuvvetin varsa her yerde tüter bir ocak... 1 
Sevdiklerin yanı başındaysa.. Eve, barka 
bağlanmak kedi milletine vergi... İnsanık 
biz...

- İyice giyinin! Soğuktan donup, gal- 
mayakt yollarda.... Üstünüze, ayaklarınıza 
neyiniz varsa kalın giyinin! Başınıza, 
neyinize.. Çocuklar yün atkılarını örtünsün! 
Kafalarını, kollarını sarın! Konuşuyor 
Osman efendi. Sağa sola koşturuyor...

- Efendi güm güm öksürüyon sen...
- Olsun.. Garipsiyorlar karşılarındaki 

adamı kadınlar, ve doe çocukları... O 
Osman efendi gitmiş, bir başka Osman 
efendi gelmiş yerine... Bakışları bile 
değişik... Yüzü kırışmış, beli bükülmüş 
yirmi günde. Merdivenleri gümbürdeterek 
inip çıkan Osman efendi bir odadan 
ötekine geçerken arada arada kesiliyor.. 
Soluğu hışır hışır, sesi çatallaşmış.... 
Öksürüyor.

- Karanlık basar basmaz yola çıkacağık... < 
- Sana ıhlamur kaynatayım..
- Delimin? Sırası mı? Feke’de yaparsın 

yapacağını...
Devamı var.

—-------------- .------------- - ___  jM I
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BebeklerhergünlOdakikagüneşeçıkanlıralı Akciğer kanserinin diğer nedenleri
Uzmanlar bebek
lerin kemik sağlığı 
için her gün en az 
10 dakika güneşe 
çıkartılmasını 
tavsiye ediyor. 
Hamilelerinde 
doğacak bebek
lerinin sağlığı için 
belli sürelerde 
güneşten yararlan
maları gerekiyor. 
Sinop Sağlık II 
Müdürü Dr, 
Abdülkerim 
Köroğlu, hamilel
erde D vitamini 
yetersizliğinin anne 
karnındaki bebek
lerin beyin ve 
kemik gelişimini 
olumsuz etkileğini, 
doğumsal katarakt 
hastalığı ve enfek
siyon risklerini de 
beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
Köroğlu, bütün 
hamile kadınların 
günde 10-15 daki
ka öğle saatleri 
dışında güneşe çık
mamaları ve gebe
likleri süresince süt 
ve süt ürünlerini 
üst düzeyde tüket
meleri gerektiğini 
ifade etti. D vitamini 
ile kalsiyum ve fos
forun kemik 
dokusunun çimen
tosu olarak görev 
yaptığım kaydeden ,

Dr. Köroğlu, şunları 
söyledi:
"D vitamini, bağır
saklarda kalsiyum 
ve fosfor emilimini 
artırarak vücuttaki 
kalsiyum - fosfor 
dengesinin sağlan
masında önemli rol 
oynar. D vitamini 
yetersizliğinde özel
likle hızlı kemik 
uzamasının olduğu 
ilk 2 yaşta, kemik 
mineralizasyonu 
bozulur ve vücudun 
kalsiyum ihtiyacı 
bağırsaklardan 
emilim yerine kemik 
dokusundaki 
kalsiyum deposun
dan sağlanır. Bu 
durumda kemik 
uçlarında 
genişleme, yük 
binen kemiklerde 
eğrilme, kalsiyum 
düşüklüğüne bağlı 
havale, diş çıkarma 
ve yürümede 
gecikme, kas 
güçsüzlüğü bigi 
bulgularla karakter- 
ize raşitizm 

hastalığı meydana 
gelir. Raşitizm 
hastalığı bebek ve 
çocuklarda havale 
geçirme, diş çıkar
ma ve yürümede 
gecikme, kafatası 
kemiklerinin şekil 
bozukluğu ve sık 
enfeksiyonlarla 
yakalanma gibi 
sağlık sorunlarına 
yol açabilir. 
Hamilelerde D vita
mini yetersizliği 
anne karnındaki 
bebeklerin beyin ve 
kemik gelişimini 
olumsuz etkiler.
Doğumsal katarakt 
hastalığı ve enfek
siyon risklerini de 
beraberinde getirir. 
Bütün hamile 
kadınların günde 10 
-15 dadika Süreyle 
ve öğle saatleri 

dışında güneşe çık
mamaları gerekir. 
Bebek ve çocuk
larında günde 10 - 
15 dadika. Güneş 
ışığıyla temas 
etmeleri önemlidir.

HAVA KİRLİLİĞİ 
Hava kirliliğinin de 
akciğer kanseri için 
bir risk faktörü ola
bileceği ileri 
sürülmektedir. 
Bunun en önemli 
kanıtlarından biri, 
akciğer kanserinin 
hava kirliliğinin 
yoğun olduğu ülkel
erde ve şehirlerde 
daha fazla görülme
sidir.
MESLEKLER 
Akciğer kanserinin 
bazı meslek sahip
lerinde daha fazla 
görüldüğü eskiden 
beri bilinir.
Meslekleri nedeniyle 
uranyum, arsenik, 
krom, nikel, kad
miyum, alüminyum, 
berilyum gibi mad
delerle uğraşanlarda 
akciğer kanseri riski 
yüksektir.
ARSENİK 
Arsenik toprak 
doğal olarak 
bulunur ve buradan 
içme sularına 
karışabilir. Arsenikle 
kirlenmiş suların 
içilmesi de akciğer 
kanseri riskini 
artırır. Sigara da 
içilmesi riskin katla
narak artmasına 
neden olur.
BESLENME

Sigara içen ve az 
miktatda sebze ve 
meyve tüketenlerde 
akciğer kanseri 
daha sık görülmek
tedir.
Beta karoten içeren 
besinlerin başlı- 
caları, havuç, kayısı, 
kavun, böğürtlen, 
şeftali, balkabağı 
olmak üzere tüm 
sarı ve kırmızı ile 
yeşil renkli meyve 
ve sebzeler, lahana, 
bezelye ve patate
stir. Bu maddenin 
ısı ve ışığa karşı 
duyarlı olduğu ve 
mikrodalga fırın 
dışında her türlü 
pişirme yöntemiyle 
kayba uğrayacağı 
unutulmamalıdır.
AKCİĞER HASTA
LIKLARI 
Akciğerde hara- 
biyete ve bağ 
dokusu artışına 
neden olan hastalık
lar da akciğer 
kanseri için risk 
oluşturur. Bunlar 
içinde en önemlileri 

eskiden geçirilmiş 
olan tüberküloz 
(verem), zatürree ve 
fibrozistir. Kronik 
bronşiti olanlarda 
da kanser riski 
fazladır.
GENETİK 
FAKTÖRLER 
Akciğer kanseri 
genetik bir hastalık 
olmamakla beraber, 
kansere yatkınlık 
sağlayan bazı özel
likler vardır. Mesela, 
sigara içenlerin 
hepsi değil %1-15'i 
akciğer kanserine 
yakalanmaktadır. 
Ayrıca, bazı ailel
erde akciğer ve 
diğer kanserler 
daha sık 
görülebilmektedir. 
Son yıllarda yapılan 
araştırmalar, akciğer 
kanserinin ortaya 
çıkmasında genetik 
faktörlerin (onko- 
genler, tümör 
baskılayıcı genler ve 
DNA tamir genleri) 
çok önemli olabile- 
ceğini göstermekte-

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 * 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanın Müd. 513 ,1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

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

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

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)oc u

j i m m

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

TÜP DAĞITICILARI

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

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

7
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 

HELİS ECZANESİ 
19 HAZİRAN PAZAR 
MURAT ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ.GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2160 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Bııderus
DOĞALG/IZ 
K0M8İ

<İSİSftN>
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

KAZAN
KALORİFER TESİSAT/
KL/MA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

Merkez; Gazcıldr Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

• •

TOPLU
TÜKETİM

Saruhanlar Toplu Tüketim 
Gemlik Şubesi açıldı

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR
Marketler 

■=> Bakkallar 
Büfeler 

•=> K.Yemişçiler 
■=> Kantinler 
■=> Restaurantlar 
«=> Kafeteryalar 
•=> Oteller 
■=> Pastaneler 
<=> Kahvehaneler 
■=> Pazarcı Esnafı

im ra r rrjiijn l'

Açılış Gayemiz
Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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
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IDO yaz seferleri başladı
İstanbul Deniz Otobüsü (IDO) İstanbul-Gemlik hattında yaz seferlerini başlattı. Cumartesi-Pazar ve Pazartesi 
günü sefer yapacak olan deniz otobüsünün tam bilet ücreti ise 15 YTL olarak belirlendi. Haberi sayfa 2’de

GFMLİK’İN İl K GÜNLÜK GAZFTESİ

20 Haziran 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Emeklilik yaşı erkekte 
60'a yükseliyor

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanun Tasarısı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda kabul 
edildi. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 
ilk defa sigortalı olanlar kadın ise 58, erkek 
ise 60 yaşını doldurmuş olmalan ve en az 9 
bin günlük prim ödemiş olmaları şartıyla 
emeklilikten yararlanabilecekler. Sayfa 7’de

Öğrenci Seçme sınavlarında geniş güvenlik önlemleri alındı

Gelecekleri için terlediler
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gençlerin geleceği
Eğitim maratonu anaokulundan, üniversite 

ye değin sürer..
Dün yaklaşık bir buçuk milyon genç gele* 

ceğini belirlemek için üniversite seçme 
sınavlarına girdi..

33 yıl önce yazdığım yazılara baktığımda o 
gün de üniversite kapılarında büyük yığıl
malar vardı. Belki bu kadar çok sınava giren 
yoktu ama yerleştirilecek öğrenci sayılarında 
değişiklik olmuyor.

Bir buçuk milyon gencin ortalama 300 bini 
ünversiteye kayıt yaptırabilecek...

Kalanı işsizler ordusuna katılacak.
Türkiye’de eğitim sistemi bir türlü yerine 

oturtulamadı..
Çocuklar bir iş ve meslek kazanabilmek için 

eğitim alırlar. Bizde bu iş, üniversite kapılarına 
yığılarak yapılmak isteniyor.

Anne ve babalar çocuklarına iyi bir gelecek 
sağlamak içini devletin verdiği eğitiimle yetin
miyorlar. Çünkü, devletin okullarında kalite 
düştü. Böyle olunca dershanecilik büyük bir 
sektör oldu.

Yeme içme çocuklarının üniversiteye girme
si için ilkokuldan beri dershaneye gönderen 
milyonlarca aile var..

Sonuçta bir milyon 200 bin öğrenci bu bir 
okula yerleşemeyeceği içini boşta kalacak.

Oysa Türkiye’nin ara eleman ihtiyacı çok 
büyük.

Gençleri üniversite kapısı yerine mesleki 
eğitime yöneltmek bence en doğrusu...

İlçemizde bulunan 17 okulda 3 bin 637 öğrenci geleceklerini 
belirlemek için ter döktüler. Geniş güvenlik önlemlerinin 
alındığı ÖSS sınavında, 617 kişi görev aldı. Sınav sonuçlarının 
Temmuz ayının son haftasında açıklanacağı duyuruldu.
Dün yapılan 
ÖSS sınavlarında 
ilçemizde 3 bin 
637 öğrenci sınava 
girerken, ülke 
genelinde 
1 milyon 730 bin 
850 aday üniver
siteli olabilmek 
için ter döktü. 
Sınav sonuçlan, 
Sınav Sonuç 
Gazetesi, internet 
ve 900’lü telefon 
hatları aracılığıyla 
Temmuz ayının 
son haftasında 
açıklanacak.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Uzmanlar sıcaklara 
karşı uyardı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte 
özellikle kalp hastaları uyarılıyor. 
Uzmanlar, vücuttaki elektroit ve sıvı 
kaybına karşı kalp hastalarının dikkatli 
olması ve doktora müracaat etmesi 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 11”d e

TÜPRAŞ'ın 
özelleştirilmesine

DSP'den tepki
DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, 
TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine tepki 
göstererek, mevcut hükümetin TÜPRAŞ'ı 
satmakta neden ısrarlı olduklannın 
anlaşılamaz olduğunu belirtti. Sayfa 2’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TÜPRAŞ’ın 
özelleştirilmesine 

DSP’den tepki 
—— .

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, hükü 
metin TÜPRAŞ’ı satmak için neden ısrar 
lı olduklarını anlayamadıklarını belirte - 
rek, özeelleştirilmesine tepki gösterdi

İstanbul Deniz Otobüsleri, Gemlik’ten haftada üç gün sefer yapacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DSP İlçe Örgütü, 
TÜPRAŞ’ın 
özelleştirilmesine 
tepki göstererek, 

i mevcut hükümetin
TÜPRAŞ’ı 
satmakta neden 
ısrarlı olduklarının 
anlaşılamaz 
olduğunu belirtti. 
DSP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
Avrupa’nın en 
büyük 5. rafineri 
şirketi olan ve 
bölgenin en 
gelişmiş 
tesislerine sahip 
TÜPRAŞ’ın AB 
standartlarında 
üretim yaptığını 
söyledi.
Poyraz, yaptığı 
açıklamada, 
"Nitelikli, yetişmiş 
ve örgütlü 
işgücüne sahip 
olan TÜPRAŞ, 
yatırım ve 
personel giderleri 
dahil tüm 
harcamalarını 
devlete yük 
olmadan kendi 
özkaynaklarıyla 
karşılamaktadır" 
dedi.

TÜPRAŞ’ın 
blok satış 
yöntemiyle 
özelleştirilmesinin 
gündemde 
olduğunu 
söyleyen Poyraz, 
TÜPRAŞ’ın 
yabancı 
sermâyeye 
satışının 
kabul edilemez 
olduğunu 
ifade etti.
TÜPRAŞ yönetimi 
ve denetiminin 
elden gitmesi 
halinde binlerinin 
düğmeye 
basarak, ülkedeki 
taşıtların 
yürüyemez, 
yolların asfaltlana- 
maz, enerji 
santrallerinin 
çalışamaz, 
uçakların kalka
maz, fabrikaların 
üretim yapamaz, 
hayatın kontrolden 
çıkarak ekono
minin zora 
gireceğini 
hatırlatan Poyraz, 
"Halkımıza 
soruyoruz?
Sizce TÜPRAŞ’ı 
satmakta neden 
ısrarlılar?" dedi.

İstanbul Deniz 
Otobüsleri 
(İDO) İstanbul- 
Gemlik yaz 
seferlerini başlattı. 
Haftada üç 
gün yapılacak 
seferlerde deniz 
Otobüsleri 
İstanbul 
Bostancı ile 
Gemlik 
arasında 
belirlenen 
saatlerde 
çalışacak. 
Cumartesi 
günleri İstanbul 
Bostancı'dan 
sabah 08.30-10.30 
ve 18.15'de 
kalkarak, 
Gemlik'e gelecek 
otan Deniz 
Otobüsü, 
Pazar günü ise 
aynı hattan 
10.30-15.30

ELEMAN ARANIYOR
BÜRODA TELEFONLARA BAKACAK 

MÜŞTERİ İLE DİREK TEMAS KURACAK 
BİLGİSAYAR KULLANMASINI İYİ BİLEN 

DİKSİYONU DÜZGÜN
BAYAN SEKRETER ARANIYOR

Müracaat etmek isteyenlerin 
özgeçmişlerini içeren CV’lerin 

0 224 514 40 31 Nolu faksa

İşyerimiz Gemlik merkezindedir

ELEMAN
ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı 

aranıyor.

ve 18.15 
saatlerinde 
kalkacak. 
Cumartesi günü 
Gemlik'ten 
17.20 ve Pazar 
günü 19.15'de 
kalkacak olan 
Deniz Otobüsü 
Kumla,

Mudanya ve 
Armutlu üzerinden 
Bostancı'ya 
gidecek.
Gemlik-İstanbul 
Deniz Otobüsü 
ücretleri tam 
bilet 15 YTL 
olarak 
belirlenirken, 

. BURSA HAKİMİYET j
J VE KENT GAZETELERİNE
1 İLAN ve REKLAM ALINIR |

■ KÖRFEZ REKLAMI
1 TEL: (0.224) 513 96 83

öğrenci ve 
öğretmenlere 
uygulanan 
indirimli bilet 
11 YTL olacak. 
Gemlik'ten 
Mudanya ve 
Armutlu'ya 
gidecek yolcular 
5 YTL ödeyecek.

abone 
OLDUNUZ 

MU?

tez
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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ÖSS sınavlarında geniş güvenlik önlemleri alındı

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca

KAFALAR KAĞIT OLUNCA!
Gelecekleri için terlediler
İlçemizde bulunan 17 okulda 3 bin 637 öğrenci geleceklerini 
belirlemek için ter döktüler. Geniş güvenlik önlemlerinin 
alındığı ÖSS sınavında, 617 kişi görev aldı. Sınav sonuçlarının 
Temmuz ayının son haftasında açıklanacağı duyuruldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün yapılan ÖSS 
sınavında geniş 
güvenlik önlem? 
ieri alınırken, 
ilçede bulunan 
17 okulda 3 bin 
637 aday sınav 
heyecanı yaşadı. 
617 kişinin görev 
aldığı sınavlara 
İznik ve 
Orhangazi'nin 
yanı sıra 
Bursa'dan da 
tercih yaparak 
katılanlar oldu. 
Sabah saat
lerinde okul 
önlerine gelen 
aday ve aileleri 
başlama saatini 
beklediler.
Emniyet ve Okul 
görevlilerinin 
önlemler aldığı 
sınav öncesinde 
adaylara 
sınav anında 
konuşmaları, 
kopya alıp 
vermeleri, 
birbirlerine 
kalem silgi 
gibi şeyler alıp 
vermeleri, 
sigara ve 
benzeri 
maddelerin 
içeriye 
sokulması, 
başkalarını

Sınava girecek öğrenciler, sınav saatini beklerken 
birbirleri ile sohbet ederek, stres atmaya çalıştılar.

rahatsız edecek 
şeylerin 
yenmesi ve 
içilmesinin 
yasak olduğu 
anlatıldı.
Ayrıca bu 
yasaklara 
uymayan 
adayların 
tespit edilerek 
sınavdan 
çıkarılacağı 
hatırlatıldı.
Sınava girişlerde 
adaylar bayan 
ve erkek 
güvenlik ekipleri 
tarafından 
üzerleri ve 
çantaları titizlikle 
aranarak 
özellikle 
cep telefonu 
olanlar telefon
larını müracaata 
bırakarak 
içeri alındılar.

SONUÇLAR 
TEMMUZ'DA 
Üniversitelerin 
2 yıllık ön lisans 

ve açık öğretim 
programlarını 
tercih ede
bilmeleri için 
adayların en 
az 160, 4 ve daha 
fazla yıllık lisans 
programlarını 
tercih edebilmek 
için de en az 185 
puan almaları

gerekiyor. 
Sınav sonuçları 
adaylara 2005 
Temmuz ayının 
son haftası 
içinde 
duyurulacak. 
Sonuçlar, 
Sınav Sonuç 
Gazetesi, 
İnternet ve 
900'lü telefon 
hatları 
aracılığıyla 
açıklanacak.

Sözler uçuyor ya..
Artık yazılar da uçuyor...
Kağıttan sözlerle başladı her şey..
Evet kağıtlara yazıldı önce..
Hele ekonomi tıkırında dendi ya ...
İnsankızı-oğlu...
Kağıttan sözleri döktürdü adı resmi olan kağıtlara.. 
Silgiye gerek kalmadı, tükenmez kaleme de..
Yazdı..
Resmi insankızıoğlu sözlerini resmi yazılı kağıda 

döktürdü! ..
Ve dünya güzeli körfezimde de bu resmi yazılı kağı

da döktürülen resmi dudakların konuştuğu ve 
mühürlediği yazılarla ‘kağıt binalar ‘inşaa edildi., 
kat kat... Denize sıfır ya da denize nazır lüks konut
lar...

Canım denizde kum bol... Eeee çakıl, midye, cicik 
de çook... Öyle para verilip alınır mı? Bedavaya 
getireceksin kağıt lüks daireleri... Kuma para verilir 
mi? Kum bol., denizde.. Demiri de ennn çaybardağı 
usulu kırılır cinsinden ennn incesinden alacaksın... 
Villaapartmanın şıklığı bu!..Hem de azcık kullanacak
sın.. Yazık değil mi bol demire, tuğlaya, taşa, 
kuma..

Denizde kum müteahhitte para..
Devletin kağıtlarına atacaksın imzayı.. Proje, 

plan,malzeme... kağıttan yapılacak inşaatlardan 
kağıttan rantlar elde edeceksin..

Gelsin;
Paralaaaaâaarrrrrrrr...
Kağıttan rant böyle kazanılır ..
Müteahhide kız vermek cazip hale geldi..
İşini bilen Öz memura da kız verilir... Memur kızsa 

oğlan verilir..
Manastırımız... Körfezi gözler önüne seren zeytin- 

liksiz semt...
Denizin fotoğrafının en iyi çekildi yer..
Gemlik de Belediye Meclisi toplantı yapmış..
Yıkılan Uğur Apartmam’mn üstündeki EVKO Yapı 

Kooperatifi’ne ait bir blokta , 10 santimetre kayma 
olduğu tespit ediliyor. Hani geçen aylarda adı gibi 
üğur olmayan Uğur sitesi kağıt kayık gibi yana yattı 
ya.. Bu siteyi de belki aynı akıbet bekliyor!..

Kolay değil, 18 daire dibe çakılmıştı ..
Şimdi diğer kooperatifler kaymaya başlamış..
Resmi ağzın açıklaması bu..
Kağıtlara yazıldı...
Uçmasın diye sözler!!!
Bina yıkılırken üzerindeki EVKO Kooperatifi 

binalarının da kayarak kendi binalarına zarar verdiği 
iddia edilmiş..

11 katlı kağıt bina kayıyor, denizden çalınan 
kumuyla...

Yıllarda ahn terini bu dairelere yatıranlar, hadi 
bakalım şimdi ne yapacaklar?

Öyküsüne bakınız:
Manastır Bölgesi imara açılmış ancak, imara açılan 

alanlarda jeolojik ve jeofizik incelemeler yapıl
madığından bugünkü durumlar yaşanıyormuş.

1974 yılında kurulan Körfez Yapı Kooperatifi de 
aynı akıbete uğramış, inşaat alanına kazıkla (bundan 
ala kazık olmaz ya) destekler verilen kağıt kooperat
ifin neredeyse 20 yılda inşaatları bitirilmiş.. Bu 
bölüm çok ilginç, hem kağıt bina yap hem de 20 
yılda bitir!..

Manastır da alarm zilleri çalmış da, duyan yok!..
Gelsin; kağıttan rantlar..
Kağıttan evler..
Kağıttan sözler...
Manastır’a bir levha aşmalı, ‘kağıttan binalar’ 

satılık., deniz manzaralı..
Hadi bakalım kolay gelsin...
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Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, 23-25 Haziran’da Sakarya’daki turnuvaya iddialı çalış^

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'nın 
tek bayan 
futbol takımı 
olan Zeytinspor, 
Sakarya'da 
yapılacak 
turnuvaya iddialı 
hazırlanıyor. 
Antrenör Asiye 
Erman 
yönetiminde 
çalışmalarını 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi 
bahçesinde 

sürdüren bayan 
kramponlar 
yaptıkları bir
birinden güzel 
hareketlerle 
futbola renk 
katıyorlar.
Uzun yıllar bayan 
futbolunda 
Gemlik'in adını 
duyuran 
Zeytinspor, 
Futbol
Federasyonu'nun 
aldığı kararla 
takımı yeniden 
oluşturarak genç 

bayanları futbola 
kazandırmaya 
çalışıyor.
23-25 Haziran 
2005 tarihlerinde 
Sakarya'da yapıla
cak Federasyon 
Yaz Turnuvası'na 
katılacak olan 
Zeytinspor 
Bayan Futbol 
takımı, genç 
kadrosuyla 
mücadele edecek. 
Zeytinspor'un 
eski futbolcuların
dan olan 
Antrenör 
Asiye Erman, 
gençleştirilen 
kadroyla 
katılacakları 
turnuvalarda 
tecrübe 
kazanarak, Ekim 
ayında başlayacak 
liglere iddialı 
katılacaklarını 
söyledi.

Gölette boğuldu Muzları yedikten 
sonra evi soydular

Balık tutmak 
amacıyla 
kendisiyle aynı 
ismi taşıyan 
babası ve iki 
arkadaşı ile 
birlikte 
Mudanya'nın 
Küçükyenice 
Köyü'ndeki 
gölete gelen 17 
yaşındaki İsmail 
Yıldız, boğularak 
yaşamını yitirdi. 
Alınan bilgilere 
göre Nilüfer 
İlçesi'ne bağlı 
İrfaniye Köyü'nde 
oturduğu

öğrenilen İsmail 
Yıldız, babası 
ile birlikte sabah 
saatlerinde 
Mudanya'nın 
Küçükyenice 
Köyü'ndeki 
gölete geldi. 
Balık tutmak 
amacıyla oltasını 
gölete atan 
Yıldız, bir süre 
sonra büyük 
bir balık 
gördüğünü 
söyleyerek gözden 
kayboldu. 
Uzun süre 
oğlunun sudan

çıkmasını 
bekleyen baba 
İsmail
Yıldız, evladının 
cansız bedeni ile 
karşılaşınca 
sinir krizi 
geçirdi.
Jandarmaya 
intikal eden 
olay ardından 
Yıldız'ın cesedi, 
Mudanya Devlet 
Hastanesi 
Morgu'na 
kaldırılırken, 
savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı. BHA

Orhangazi'de 
gündüz vakti bir 
eve giren kimliği 
belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 
mutfaktaki muzları 
yedikten sonra, 
ziynet eşyalarını 
çaldı.
Orhangazi İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, Arapzade 
Mahallesi dün 
gündüz 
saatlerinde iki 
ayrı evden hırsızlık 
olayına sahne 
oldu.

İlk olarak Zafer 
Sitesi'nde 
Uğur Yıldız'a 
ait daireye kapısını 
kırarak giren 
hırsız ya da 
hırsızlar, evi 
savaş alanına 
çevirdi.
Mutfaktaki muzları 
afiyetle yiyen 
ve evde değerli 
eşya arayan 
şahıs ya da 
şahısların yatak 
odasından 
bilezik çaldıkları 
anlaşılırken, 
ikinci hırsızlık 
olayı aynı 

mahalledeki 
Fenerbahçeliler 
Derneği 
Orhangazi Şube 
Başkanı İbrahim 
Orbay'ın evinde 
gerçekleşti. 
Orbay'ın dairesine 
de kapısını 
kırarak giren 
ve evi savaş 
alanına çeviren 
hırsız ya da hırsı- i 
zlar yüklü miktarda 
ziynet eşyası ile 
birlikte kayıplara 
karıştı.
Polis, her iki olayla । 
ilgili soruşturma 
başlattı. BHA

%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0oUNl.UK
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Yeşim Eczanesi hizmete açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizde bulunan 
eczanelere 
bir yenisi daha 
eklendi.
Yeşim Eczanesi 
İstiklal Caddesi 
Migros yanında 
hizmete girdi.
Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ömer 
Artar'ın eşi Eczacı 
Yeşim Artar 
tarafından açılan 

eczanenin kurde
lesini davetlilerin 
alkışları arasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Dr. Ömer Artar 
birlikte kestiler. 
Açılışta her zaman 
söylediklerini 
tekrarlayan 
Başkan Turgut, 
Gemlik'in gittikçe 
büyüyen bir 
kent olduğunu 
belirterek,

şehirleşme 
yolunda büyük 
adımlar attığını 
söyledi.
Açılan her iş 
yerinin büyümeyi 
gösterdiğini söy 
leyen Turgut, işyeri 
açanlara hayırlı 
müşteriler diledi. 
Eczanenin açılışın
da, Dr. Ömer ve 
Yeşim Artar’ı 
dostları da yalnız 
bırakmadılar.

ÇENEN BalıheJvMataefefitaiı' 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
' İp Ağ
* Fanya
✓ Mantar, kurşun
s İp Çeşitleri
s Sandal Malzemeleri
s Kürek 

Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 
ıdpıııılıM

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

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

ATO’dan vergi mevzuatı uyarısı
Adana Ticaret Odası 
(ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Şaban Baş, sürekli 
değişen, günübirlik 
önlemler adına bir
biri ardına uygula
maya konulan vergi 
mevzuatlarının, 
vergi mükelleflerinin 
kafasının karış
masının yanı sıra 
adaletsizliği de 
beraberinde 
getirdiğini bildirdi. 
Baş, "Vergi siste 
mine, mükelleflerin 
anlayacağı, konuyla 
ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının da 
görüşleri alınarak 
toplumsal bir muta
bakatın sağlan
masıyla bir daha 
değiştirilemeyecek 
ve adil biçimde son 
şeklinin verilmesi 
gerekmektedir" dedi. 
Türkiye'de dolaylı 
ve dolaysız vergi
lerin, sürekli yapılan 
değişikliklerden 
dolayı birbirine 
girdiğini, vergi 
tahsilatında, 
gelişmiş ülkelerin 
tam tersi 

gelişmelerin 
yaşandığını ve 
entegre olmaya 
çalışılan Avrupa 
Birliği (AB) standart
larından keskin bir 
şekilde uzak- 
laşıldığını ifade eden 
Şaban Baş, 
"Devletimizin sürekli 
artan giderlerini 
karşılayabilmesi için 
vergi gelirlerini artır
ması gerektiği açık
tır. Bunu sağlayamaz 
ise hiçbir zaman 
başarıya ulaşılama 
yacaktır. Ancak mev
cut vergi sistemimiz 
buna olanak tanı
madığı gibi, kayıt 
dişiliği artırarak 
vergi gelirlerinin 
sürekli azalma eği
minde olmasına yol 
açmakta, işin başın
daki bürokratların 
bile takip edemeye
cekleri şekilde de 
hızlı bir değişim 
göstermektedir. Bize 
göre öncelikle yapıl
ması gereken şey, 
vergi sisteminin, 
basit, çağdaş, 
herkes için eşit ve 
anlaşılır hale 

getirilmesidir. 
Hükümetimizden 
bu yönde çalışmalar 
yapmasını 
bekliyoruz. Aksi 
halde vergi kayıp 
kaçağının önlenmesi 
veya vergi gelir
lerinin artırılması 
mümkün değildir. 
Vergi sistemimiz 
yaz boz tahtasına 
döndü. Son birkaç 
yıl içinde vergi 
mevzuatıyla ilgili 
190 kanun değişti. 
Ama mükelleflerin 
karşılaştığı sorunlar 
artarak devam 
ediyor. Türkiye 
sürdürülebilir 
olmayan bir vergi 
sistemiyle karşı 
karşıya bulunmak
tadır. Vergileri ne 
reye kadar, hangi 
oranlarda artıracak
sınız? Böyle 
giderse, içerisinden 
çıkılamaz bir 
noktaya gelinecektir. 
Çünkü, vergiye 
vergi ilave etmekle 
sağlıklı bir noktaya 
ulaşılamayacağı tyr 
gerçektir" diye 
konuştu.
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Rusya Türk ürünlerine yasak getirdi Türk araştırmacı Ermenistanda tuhıtt
Türkiye'den ithal 
edilen çiçeklerde 
Akdeniz sineği 
bulunduğu 
gerekçesiyle Türk 
meyve ve 
sebzelerinin de 
ülkeye girişini 
yasaklayan Rusya 
yetkilileri, şimdi de 
Türkiye'de yetiştir
ilen meyve ve 
sebzelerin 
Azerbaycan 
üzerinden 
"Azerbaycan malı" 
gibi gösterilerek ülk 
eye girdiğini öne 
sürerek, bu ülkeden 
gelen ürünleri sıkı 
takibe aldı. 
Rusya Veterinerlik 
ve Bitki Karantina 
Servisi 
(Rostselhoznodzor) 
Başkanı Sergey 
Dankvert, dün 
akşam İnterfax 
Ajansı'na 
yaptığı açıklamada, 

| "Azerbaycan'dan 
I gelen meyve ve 

sebzelerin Türk 
menşeli olabile
ceğine dair ciddi 
kuşkuları bulun
duğunu" belirterek, 
Moskova'daki tüm

toptancı pazarlarını 
sıkı denetim altına 
aldıklarını söyledi. 
Türk meyve ve 
sebzelerinin 
Azerbaycan 
üzerinden Rusya'ya 
girmesinde 
aslında bir sakınca 
olmadığını 
belirten Dankvert, 
"Fakat bu 
durumda, üretici 
ülkenin Türkiye 
olduğu ürün bel
gelerinde mutlaka 
belirtilmeli ve 
Azerbaycan tarafı bu 
ürünler için güvenlik 
garantisi vermeli 
Azerbaycan meyve 
ve domatesin Türk 
ürünü olduğunu 
belirtmeden 
Rusya'ya sokarsa, 
bu durum, tüm ulus
lararası yasalara 
aykırı olduğu gibi,

BDT çerçevesinde 
imzalanan 
sözleşmelerin de 
çiğnenmesi anlamı
na geliyor" şeklinde 
konuştu 
Öte yandan, Tarım 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker'in, 
Rus meslektaşı 
Aleksey Mordoyev 
ile meyve-sebze 
yasağını görüşmek 
üzere önümüzdeki 
hafta Moskova'yı 
ziyaret edeceği 
belirtildi. Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen'in ise, 
Türkel Fuarcılık 
tarafından düzen
lenecek Le Show 
Kürk ve Deri 
Fuarı'nın açılışına 
katılmak üzere 
29 Haziran'da * 
Moskova'ya 
geleceği bildirildi

Araştırmacı Yektan 
Türkyılmaz, antika 
kitapları kaçırmaya 
çalıştığı iddiasıyla 
Ermenistan'ın 
başkenti Erivan'da, 
havaalanında göz 
altına alındı. 
Ermenistan Ulusal 
Güvenlik 
Servisi'ndan bir

Irak’ta 50 direnişçi öldürüldü
ABD Ordusu'ndan 
yapılan açıklamada, 
Irak'ın batısındaki 
Suriye sınırında 
bulunan El Anbar

‘AB’de derin kriz yaşanıyor
AB zirvesi kap
samında Brüksel'de 
bir araya gelen AB 
üyesi devlet ve 
hükümet başkanları 
bütçe konusunda 
uzlaşmaya 
varamadı.
AB üyesi 25 ülkenin 
liderlerinin, 14 saat 
süren tartışmalar 
sonunda "derin 
görüş ayrılıklarını" 

yetkilinin açıkla
masına göre 
Türkyılmaz, Vinci 
yüzyıl ile 20'inci 
yüzyıl arasındaki 
döneme ait kitapları 
gizlice Türkiye'ye 
kaçırmaya çalışmak
la suçlanıyor.
Kuzey Carolina'daki 
Duke Üniversitesi 

eyaletinde
direnişçilere yönelik beri yaklaşık 50
gerçekleştirilen 
ABD-Irak ortak 
operasyonunda

aşamadıkları belir
tildi. Dönem 
Başkanlığının son 
uzlaşma önerisinin 
İngiltere, İtalya. 
İsveç ve Hollanda 
tarafından red
dedildiği duyuruldu. 
AB Dönem Başkanı 
Lüksemburg 
Başbakanı Jean- 
Claude Juncker, 
AB'nin derin bir

mensubu olan 
Türkyılmaz'ın, 
Ermenistan ulusal 
arşivlerinde araştır
ma yapmasına izin 
verilen ilk Türk 
vatandaşı olduğu, | 
Ermenistan'da bu 
amaçla bulunduğu 
kaydedildi.

Cuma gününden

"direnişçinin1 
öldürüldüğü 
bildirildi.

krize girdiğini 
söyledi. Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Jaques Chirac ise, 
Avrupa'nın ağır bir 
krizde olduğunu 
belirterek, 
İngiltere'nin 
AB bütçesi 
konusundaki 
tavrı nedeniyle 
üzüntülü olduğunu 
belirtti.

ı

i

i

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” 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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Emeklilik yaşı erkekte
60’a yükseliyor

Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanun 
Tasarısı, TBMM 
Sağlık, Aile, 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Komisyonu'nda 
kabul edildi. 
Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra 
ilk defa sigortalı 
olanlar kadın 
ise 58, erkek 
ise 60 yaşını 
doldurmuş 
olmaları ve en 
az 9 bin günlük 
malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları 
primi ödemiş 
olmaları şartıyla 
emeklilikten 
yararlana
bilecekler.

i Emeklilik yaşı da 
I 2036'dan itibaren 

kademeli olarak 
artırılacak ve 
2048'de kadın 
ve erkek için 
eşitlenerek 65 
olacak.
Emeklilik yaşı, 
2075 yılından

itibaren ise 
68 olarak 
uygulanacak. 
Tasarıyla zamanın
da ödenmeye 
prim borçlarına, 
gecikme tarihinde 
uygulanan yüzde 
10'luk faiz oranı 
yüzde 5'e 
indiriliyor.
MUHTARLARDA 
SİGORTALI 
SAYILACAK 
Gelecek hafta 
TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisvonu'nda 
görüşülmesi 
beklenen tasarıya 
göre, hizmet 
akdi ile bir veya 
birden fazla 
işveren tarafından 
çalıştırılanlar, 
köy ve mahalle

muhtarları ile 
kendi adına ve 
hesabına bağımsız 
çalışanlar, kamu 
idarelerinde 
çalışanlar 
sigortalı sayılacak. 
Ceza infaz kurum
lan ile tutukevleri 
bünyesinde 
oluşturulan 
tesislerde 
çalıştırılan 
hükümlü ve tutuk
lar hakkında, kısa 
vadeli sigorta kol
ları uygulanacak. 
Çırak, isletmelerde 
beceri eğitimi 
gören öğrenciler 
ile üniversite 
sırasında zorunlu 
staj yapan öğren
ciler de kısa vadeli 
sigorta kollarına 
tabi tutulacak.

Motorin fiyatlarına zam
Motorinin 
rafineri çıkış 
fiyatına 
yapılan zam
mın ardından, 
pompa 
fiyatları da 
yeniden 
belirlendi. 
Motorin 
pompa 
fiyatlarına, 
yaklaşık 
Ankara'da 
yüzde 2.04, 
İstanbul'da

yüzde 2.05, 
İzmir’de ise 
yüzde 2.06 
oranında, bir 
başka deyişle 
4 Yeni Kuruş 
(YKr) zam 
yapıldı.
Buna göre 
Petrol Ofisi,

OPET ve 
BP'de 
Ankara'da 
1.96 YTL'den 
satılan 
motorinin 
litre fiyatı 2 
YTL'ye 
yükseldi. 
İstanbul'da

litresi daha 
önce
1.95 YTL olan 
motorinin litre 
fiyatı da 1.99 
YTL'ye çıktı. 
İzmir'de de 
yine aynı 
firmaların 
daha önce 
1.94 YTL 
olan motorin 
litre satış 
fiyatı 1.98 
YTL'ye 
yükseldi.

BURSA HAKİMİYET ve KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 Fax : 513 35 95

Emniyete 6 bin yeni polis
İçişleri 
Bakanı 
Abdülkadir 
Aksu, bu ayın 
sonunda 
emniyet teşki
latına 6 bin 
234 polisin 
katılacağını 
bildirdi. 
DYP Denizli 
milletvekili 
Ümmet 
Kandoğan'ın yazılı 
soru önergesini 
yanıtlayan Aksu, 
58. Hükümetin 
kurulduğu Kasım 
2002 tarihi 
itibariyle kalkınma
da öncelikli illerde 
50 bin 578 olan 
polis memuru 
sayısının Nisan 
2005 tarihi 
itibariyle 50 bin 
1 olduğunu 
belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Halen polis 
meslek yüksek

0
0
0
0
0
0
0

okullarında
Öğrenim gören
6 bin
234 öğrenci, 2005 
yılı Haziran ayı 
sonunda 
Emniyet
Teşkilatına 
katılacaktır.
2005 yılında 
polis meslek 
eğitim merkezler
ine alınacak 2 bin 
öğrencinin de 6 
aylık eğitimden 
geçirilerek yıl 
sonuna kadar

Teşkilatına katıl
ması planlânmak-

tadır. Bu okullara 
alınacak öğrenci 
sayısının, teşki
latımızdan emekli 
olanlar, çeşitli 
sebeplerden 
dolayı ayrılanlar 
ile nüfus artışı 
gözönünde 
bulundurularak 
yıllara göre arttırıl
ması durumunda, 
Emniyet 
Teşkilatının, 
dolayısıyla 
kalkınmada önce
likli illerin ihtiyaç: 
olan personel 
sayısı dengelen
miş olacaktır."

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan-Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi-Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 - 514 87 870
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AKP’Den ‘Akıl hocalığı’ projesi Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
yaşlıları sosyo- 
ekonomik hayatın 
içinde tutabilmek, 
erken köşeye çe 
kümelerini önlemek 
amacıyla "akıl 
hocalığı" projesini 
geliştirdi. Projeye 
göre, devletin üst 
kademelerinde görev 
almış ya da özel sek
törde iş tecrübesi 
olan emekliler 
arasından gönüllü 
yaşlılar seçilerek, 
uzmanlar tarafından 
"akıl hocalığı" 
eğitimine tabi tutula
cak. Eğitim sonucun
da akıl hocası 
ehliyeti kazanan 
yaşlılar, fabrika, 
sağlık merkezi, 
belediye ve cezaevi 
gibi yerlerde hizmet 
verecek.
AK Parti Yaşlılar 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanı ve 

| Kocaeli Milletvekili
Neczat Doğan, yaşlı 
vatandaşların akıl 
hocası olarak 
görevlendireceği bir 

proje hazırladı. Proje 
uzun yıllar devlette 
veya özel sektörde 
üst düzeyde çalışmış 
yaşlıların gönüllülük 
esasına göre "akıl 
hocalığı" yapmasını 
amaçlıyor. Yaşlıların 
yalnızlık ve bunalım 
gibi tehlikelerden 
korunmasını hedef 
leyen proje 
kapsamında ilk 
etapta, devletin üst 
kademelerinde görev 
almış ya da özel 
sektörde iş tecrübesi 
olan emekliler 
arasından gönüllü 
yaşlılar seçilecek. 
Uzmanlar tarafından 
akıl hocalığı 
eğitimine tabi tutula
cak olan bu yaşlılar, 
eğitimin sonunda 
"akıl hocası" ehliyeti 
kazanmış olacak. 
Tecrübeli yaşlıların 
eğitim aşamasından 
sonra fabrika, sağlık 
merkezi, belediye ve 
cezaevi gibi yerlerde 
hizmet vermesi 
öngörülüyor.
Gönüllülük esasına 
dayanan projeye 

göre, huzurevlerinde 
kalan ve hayatını tek 
başına sürdürün 
yaşlı vatandaşların 
akıl hocalığı yap
masına öncelik 
tanınacak. Hizmetler 
karşılığında herhangi 
bir ücret alınıp 
verilmeyecek.
Proje, pilot bölge 
seçilen Kocaeli'nde 
bugün uygulanmaya 
başladı. Tüm Türkiye 
genelinde uygulan
ması öngörülen proje 
kapsamında eleme 
lerden geçirilecek 60 
kişi bu ay sonunda 
eğitime alınacak.
Projeyi hazırlayan 
Kocaeli Milletvekili 
Nevzat Doğan, pro
jenin Türkiye için çok 
önemli olduğuna 
işaret ederek, "Bu 
projeyle yaşlılarımızı, 
kendilerini bekleyen 
yalnızlık ve bunalım 
gibi tehlikelerden 
korumayı amaçlı
yoruz. Öncelikli 
hedefimiz 
yaşlılarımızı sosyo
ekonomik hayatın 
içinde tutabilmek.

Birçok yönden onları 
hayat bağlayacağız. 
Tecrübeli olanların 
bu tecrübelerini ülk
eye aktarmalarım 
sağlayacağız. Bu 
kişilerin erken köş
eye çekilmelerinin 
önüne geçeceğiz. 
Böylece sağlık ve 
diğer sorunlarını da 
azaltmış olacağız. 
Bedensel ve 
psikolojik yönden 
rahatlamalarını 
sağlayacağız" diye 
konuştu.
Doğan, akıl hocası 
kişilerde "vizyon, 
kolay iletişim kurma, 
kolaylaştırıcıhk ve 
sinerji oluştura
bilme" gibi özellikler 
aradıklarını söyledi. 
Tecrübeli yaşlıların 
bilgi ve deneyim
leriyle yardım ede
cekleri kişilerin moti
vasyonunu arttırıcı 
tavsiyelerde bulu
nacağını ifade eden 
Nevzat Doğan, bu 
kişilerin aynı zaman
da arabuluculuk 
görevim üstleneceği- ı 
m bildirdi.

a| Op. Dr. Yaşar ALTUN

KADIN - ERKEK = İNSAN DEĞERLİDİR
Bir yanda insanın değerli olduğunu her fır

satta dile getiren bir kurumsal söylem, diğer 
yandan acıları, kaygıları ve yara bereleri ile 
yaşama yansıyan reel durum. Neden? Çünkü 
kültürel bir kurum olarak aile ve okul bireye 
toplumun bir parçası olmayı öğretir. Oysa, her 
birey farklıdır, önemlidir, değerli ve eşsiz bir 
varlıktır. Çocuklarımızda bizden farklıdır. Bireyin 
diğerlerinin de kendisi gibi farklı olma hakkına 
sahip olduğunu bilmesi, ondan doğaçlama 
olarak beklenecek bir şey değildir. Bu nitelik 
onda aile ve okulda eğitim süreçlerinden geçiri 
lerek geliştirilebilir. İnsan yapmak istediği hiçbir 
şeye zorlanamaz, ancak neden sonuç ilişkisi 
içinde teşvik edilebilir. Değişmeye zorlanan 
insan kendini değerli hissetmez. İnsan düşü
nen, gülümseyen, başkaları olmadan yaşamayı 
beceremeyen sosyal bir varlıktır. İnsan denince 
farklılık anlaşılır. Sosyal yaşamdaki zenginlik ve 
çeşitliliğin kaynağı insanın farklılığıdır. Bir 
insanın bir başkasını kendisine benzetme 
çabası insanın insana yaptığı en büyük kötülük
tür. İnsanın amacı farklı olanı aramak, bulmak, 
sevmek ve ondan beslenmektir. Bir insanın bir 
başkasını sevmeme gerekçesi olarak ileri 
sürdüğü farklılıklar aslında insanın insanı 
sevmesi için gereken bir koşuldur.

İnsanın benzerini sevmesi aynada kendisi 
öpücüklere boğması olur ki sıkıcıdır. Sürünün 
bir parçası olmayı öğrenen insan birey insan 
değil ideo-kültürel insan olmayı öğrenir.

Bu ise benzemeyen, dışlama ve yok etme 
isteğini doğurur.

Bu ise insanlık düşmanı bir düşünüş tarzıdır.

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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İşsiz sayısı 653 
bin 275’e ulaştı

Türkiye'nin kayıtlı 
işsiz sayısı Nisan 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 36.34 artış 
gösterdi.
Türkiye İş 
Kurumu'nun 
yayınladığı 
Aylık İstatistik 
Bülteni'ne göre sayı 
olarak işsiz 
sayısında 
artış 237 bin 
383 oldu.
Böylece Nisan ayı 
itibariyle kayıtlı 
İşsiz Sayısı 890 bin 
658'e ulaştı. 2004 
yılı aynı ayda işsiz 
sayısı 653 bin 275 
seviyesinde 
bulunuyordu.
Devlet İstatistik

KÜMLA'DA KİRALIK YAZLIK

Enstitüsü (DİE) de 
en son 2005 yılı 
ilk çeyrek döneme 
ilişkin sonuçları 
açıkladı. Bu 
sonuçlara göre, 
toplam istihdam 
20 milyon 838 bin 
kişi, işgücüne katıl
ma oranı yüzde 
46,8 oldu. İlgili 
dönemde toplam

işsiz sayısı 2 mily
on 750 
bin kişi, işsizlik 
oranı ise 
yüzde 11,7 olarak 
tahmin edildi.
DİE, Şubat-Nisan 
dönemine ilişkin 
İşgücü Anketi 
sonuçlarını 
25 Haziran'da 
açıklayacak.

KİRALIK
Yunuslar karışısında denize cepheli 
2+1 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire 
Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla

ffllffl

Tel: (0.224) 51312 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik Büromuzda çalışmak özere 

$ Bilgisayar sertifikasına sahip 
$ Gemlik'te ikamet eden 

t $ Boy eleman olınacoktır.
ARAM İNŞAAT ELEKTRİK

Tel: 250 22 40 - 41

EŞMEŞH 
KİRALIK 

■İE
513 9683

OLDUNUZ
MU? 

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ukrayna Türkiye
Her iki takımda maça 

temkinli ve hızlı başladı. 
Ukrayna ataklarını bilhassa 
sağ kanada yapıp oradan 
yapacakları ortalarla niyet
leri gol aramaktı.

4. Dakikada sağ tarafa 
atılan topu kesmek için 
yapılan harekete hakem faul 
olarak karar verince 3 kişilik 
baraja rağmen 
Ukrayna’hların kaleye direkt 
atışında kalecimizin kendi
sine gelen topu tek elle 
kesmeye kalkınca, ister iste
mez kendisine sert gelen 
topu tutamadı.

Bu pozisyonda kaleciler 
yerden gelen topun önüne, 
gözüne doğru olması 
gerekirken bu duruma kadar 
yükselen bir kalecinin 
hatasıyla 1-0 yenik duruma 
düştük.

Yapılan santra ile sol kul
vara ve oradan yapılan 
ortayı ceza sahası içinde 
ÜKrayna'lı futbolcusunun 
yaptığı falule hakem hem 
sarı kart ve penaltı verdi.

Penaltıyı 6. dakikada 
Serkan’ın attığı penaltı 
vuruşu ile takımımız eşitliği 
sağladı.

Ukrayna’lılar ayağa yap
tıkları paslarla kalemizi 
sıkıştırmaya başladılar.

Müdafamızdan dönen top, 
orta sahadaki topu futbolcu
muz tarafından yapılan faulü 
35 metreden Ukrayna’lı fut
bolcunun attığı şahane golle 
durumu 2-1 yaptılar.

Bu golde de baraj çok 
hatalıydı ve maalesef füze 
hızıyla giden bu topa 
kalecinin yapacağı hiç 
birşey yoktu.

Ukrayna az pas hatası,

Milli Takımımızında 4 sarı 
kartla oyuna fazla gire
memelerinden ötürü 
Ukrayna’nın üstün oyununu 
gördük.

Devre bu şekilde çek
işmeyle bitti.

İkinci yarıya Milli 
Takım’ımız istekli ve hızıl 
başladı. Ne varki 50. 
Dakikada Ukrayna’hların 
kalecemizle karşı karşıya 
kalmalarına rağmen kale 
cimizin isabetli çıkış ile 
golü önledik.

Dakika 55. dakikada sol 
kanattta kazandığımız firikik 
atışında ilk golümüzü atan 
oyuncumuzun çok düzgün 
ve güzel vuruşuyla 2 
golümüze kavuştuk. Bu 
arada Ukrayna’lılar 10 kişi 
oynuyorlardı. Bu golde 
Ukrayna kalecisinin yapmış 
olduğu hata af edilir gibi 
değildi.

Ukrayna ikinci yarı 1 kır
mızı kart ve oyunda 8 sarı 
kart vardı.

Maç 2 -2 duruma 
geldiğinde Milli Takım’ımıza 
beraberlik ve Ukrayna’ya da 
beraberlik yetince Çin - 
Ukrayna ve Türkiye bir üst 
gruba geçti.

Kuralar pazar günü çek
ilecek, bakalım hangi grup
tan kimle oynayacağız.

Büyük ihtimalle İspanya 
rakibimiz olacak.

4 golün özelliği ise, bu 
atılan 4 golün hepsinin 
duran toplardan gelmesiydi.

İlerideki maçlarda Milli 
Takıma başarılar diliyorum. 
Bundan sonra oynanacak 
maçlarada yenilen takım eve 
dönüyor.

GRUP AİLEGÜNLÜK SİYASİ GAZETE I

ABONE ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ (0.224) 513 06 70
GSIty : (0.537) 491 31 30
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Öğrencilere wz Mili tavsiyeferi
Samsun Milli 
Eğitim Müdürü 
Cevdet Aydın, 
çocukların yaz 
tatillerini tembel
liğin öğrenildiği 
süreç olarak 
algıladığını 
belirterek, "Çok 
çalıştım yorul- 
dum, biraz da 
dinleneceğim" 
gibi sözlere karşı 
velilerin uyanık 
olmasını istedi 
Samsun Milli 
Eğitim Müdürü 
Cevdet Aydın, 
çocukların bir 
çoğunda yorgun
luk belirtisi 
bulunduğunu 
ancak, yaz tatili 
ile birlikte, "din
lenmek" 
demenin, tama
men ense yapıp 
uyumak veya 
sadece amaçsız- 

l ca bir gününü 
i oyun oynayarak 
I doldurmak 

anlamına 
gelmediğini 
kaydederek, 
"Bütün uzman
lar, çocukların

tatilde ense 
yapıp yatmaları
na karşı çıkıyor" 
dedi.
Anne ve 
babaların çocuk
ları için cazip 
alternatifleri 
olmadığı 
takdirde, sınırlı 
deneyimleri ile 
tatil sürecinin 
verimsiz geçir
ilebileceğini 
ifade eden 
Aydın, tatilin, 
vakti boşa harca
mak anlamına 
getirilmemesi 
gerektiğini vur
guladı. Aydın, 
"Velilerimiz, 
çocuklarına 
insan beyninin 
asla yorulmaya
cağım, sadece 
monotonluktan 
sıkılacağını hatır
latmalı.
Dolayısıyla 
çocukların, 'sene 
boyunca beynim 
çok yoruldu, bu 
sebeple artık tatil 
boyunca iste
diğimi 
yapacağım' 

şeklinde 
düşüncelerinin 
önüne geçilmeli" 
yorumunu yaptı. 
Aydın, eğitim 
sezonu içinde 
sürekli derslerle 
meşgul olan 
çocuk beyni ve 
bedeninin tatilde 
neler yapabile
ceği konusunda 
ise şu maddeleri 
sıraladı:
- Veliler alacağı 
tüm kararları 
çocuklarıyla bir
likte almalı.
- Tatilin eğitim, 
bedensel aniam- 
da deşarj olma 
ve eğlenceli 
zaman dilimi 
yönlerinden 
verimli olması 
sağlanmalı.
- Verimli bir tatil 
için, iyi bir yaz 
okulu en ideal 
olanıdır. Çünkü 
eğitimi, 
eğlenceyi ve 
sporu bir arada 
barındırır.
- Çocuklara oku
maktan zevk ala
cakları bir takım 

kitaplar temin 
edilmeli. Ailece 
tatil için kitap 
okuma hedefleri 
belirlenmeli.
- Yaz okulu alter
natifi değer
lendirilmemişse, 
çocuk mutlaka 
spora yön
lendirilmeli.
- Mekan değişik
liği, çocukların 
gelecek eğitim 
sezonları için 
verimliliğini 
artıran sebepler
dendir. Mekan 
değişikliği 
yapılmalı.
- Çocuğun da 
kabulü dahilinde 
kısa bir dönem 
takviyeye ihtiyaç 
hissettiği dersler 
için yardım alın
abilir.
- Çocukla alınan 
tüm kararların 
amaçları ve 
kazandıracakları
çocuğa 
anlatılmalı.
- Çocuklar, plan
sız bir tatille baş 
başa bırakılma
malı.

Sağlıklı yaşam için 30 
gün tatil yapmanız şart
Haftalık tatilin 
dışında yılda 
en az 30 gün 
tatil yapmanın, 
sağlık açısın
dan gerekli 
olduğu 
bildirildi. 
Çukurova 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Ana 
Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. 
Mehmet Ünal, 
sürekli çalış
manın, beyinde 
ve bedende 
olumsuz etkiler 
bıraktığını, bu 
nedenle uzun 
süreli dinlen
melere ihtiyaç 
olduğunu 
söyledi.
Ünal, yoğun 
iş temposunda

oluşan stresin 
tatillerle 
ortadan 
kalktığını 
belirterek, 
"Tatil, dinlen
me, toparlanma 
ve yenilenme 
dönemidir.
Bundan dolayı 
sağlıklı bir tatil, 
iş hayatında da 
başarı sağlar. 
Aksi taktirde 
hayata karşı 
bıkkınlık, mut
suzluk oluşur. 
Bu, işe de yan

sır" diye 
konuştu. 
Yılda en 
az 30 günlük 
tatille yeniden 
enerji yükle- 
nilebiieceğini 
kaydeden 
Ünal, gerçek 
anlamda 
dinlenmek 
için iş ve 
günlük stresin 
kesinlikle 
tatile yansıtıl- 
maması 
gerektiğini 
söyledi.

HAÇİN ”
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Yangının da var...
- Geçer! Ha...! Sara’nın yanaklarına, 

neyine, ellerine, her yanına toprak sıvayın! 
EH le yüzü kara olsun, çirkin olsun! Anladın 
mı ola? Üst üstte kat kat giydirin... 
Önümüzü kesip dağa kaldırırlar kızı...

"Kızın başına bir hal gelmeden bizi 
Feke’ye ulaştır Tanrım! Kırk yasin adağım 
olsun... Boynuzda bir koç adağım olsun!

- Her biri başka şeyin ardında...
- Obruk karla kaplı, diyor Sara’nın 

analığı. Çor çocuğu gecenin ayazında don
durmadan...

- Obruğa çıkmayacağık! Yolumuz Feke... 
Aşağılarda kar ne yoktur. Bir şeycik yoktur 
ayağılarda. Hem donsak birimiz, ikimiz 
donarık... Bu akşam Hacından çıkamazsak 
tümümüz helak olacağık...

- İki eşek hazırladılar, bir de at...
- Yeter! diyor Osman efendi.
- Her şeyimizi koyup mu göçeceğik?
- Tümünü koyup göçeceğik.. Canımız 

gerekli. Bir üstümüzdeki bilme yeter....
Küfelere çocuklara oturttular. Küçükler 

ikişer ikişer... Yanlarına ne bulurlarsa 
sıkıştırıyorlar kadınlar. Ses etmiyor Osman 
efendi. Sara’nın annesi bir eşek daha 
çıkardı ahırdan. Ona da bir şey demedi

Osman efendi.. Yatak yüklediler eşeğe. 
"Mal canın yongasıdır" diye mırıl mırıl 
konuşuyor kadınlar “İki yatağımızda mı 
olmasın, üç yorganımız da olmasın? Hısım, 
akraba yanıya da göçsek, yine bir iki şey 
gerekli"

Onlar hazsırhklarım yapıncaya dek hava 
kararmıştı. Yine de tamam değil hiç bir şey 
ama, karanlık basar basmaz Osman efendi 
dikildi önlerine,

- Hadiyin! Geç kalırsak gidemeyik...
Böyle çıktılar Haçin’den. Ezan sonu, bir 

komşuyla helallaşmadan... Sessiz 
ayrıldılar. Sara pencerelere bakıyor. 
Kafeslerin ardında gölgeler oynaşıyor. 
Sultan kapı önünde ağlıyor. Köşeyi 
döndüler, Sultanların evi görünmez oldu 
artık. Evler tüm karanlıklara bürünmüşler, 
ama Sara her birini gündüzlü gibi görüyor, 
gönlünce açık renkli.. Ben Gencugilin ev... 
Bahçesinde erik ağacından, kiraz ağacın
dan geçilmez yazın... Odaların 
pencerelerinde soba boruları çıkıyor 
sokağa.. Ocaklar tütüyor her evin her 
odasında. İşte Naimelerin ev... Bahçe 
duvarının pembe sıvası yer yer dökülmüş, 
çatlamış... Bahçe kapısı da pembe boyalı. 
Kapının üstünde dışarı doğru kiremit kaplı 
küçük bir çıkıntı var.. Evin üst 
pencerelerinde kafesler... Alt kat daha ışık
lı, perdelerde kıpırtılar var. İki annenin 
ortasında yürüyor Sara; kat kat giyinmiş, 
bakan, gören şişman yaşlı bir kadın belli. 
“Akşam ekmeği yiyorlar... Sini, sofra 
düzülmüştür içerde....” Sara’nın karnı 
gurulduyor. Bir lokma almadan çıktılar.

Sultan bir çıkın verdi yanlarına. “Bir yan
larda yersiniz, çamı! Sara bir kez daha 
baktı Naimelerin pencereye. Bir pencere 
nin üst camına teneke geçirilmiş, kara bir 
soba borusu çıkıyor tenekenin deliğinden. 
“Belki İsmail de vardır sininin başında..." 
Yine o günü düşünüyor Sara.. Davullar 
gümbürdüyor. Aram Çavuş önde, jandar
malar ardında. Davul susuveriyor... 
Düdükler ötüyor üst üste... Çın çın.... 
İsmail kolunu kurtarmaya çabalıyor.. 
Sara’nın yüreğine bir sızı düştü birden... 
Oysa aylardır Haçin’den göçecekleri günü 
beklemiş, özlemişti... Gözü pencerelerde 
şimdi... Kapılarda, pencerelerde, 
kafeslerde, perdelerde.... Kafeslerin ardın
da kıpırdayan gölgelerde. Boğazına bir 
şeyler düğümleniyor. Naime örgülerini iki 
yana sallayarak gelip, oturuyor gözleri 
önüne... Faik... Kara kara, ışıl, ışıl bakıyor.. 
Gözleri sevgi dolu.... Sultan saçını ince 
ince örmüş, ak tülbentin altında belini 
dövüyor sarı saçlar. ‘Of!’

- Ne oldu gadasını?
-Of
- Ne üfleyip, püflüyon? Vardık bile 

hükümet önüne..
Yokuşun altındaki küçük sarı evde Ayşe 

bacı oturur. Sara kaçar kaçar giderdi onun 
bahçeye küçükken... Çok zaman geçti o 
günden bu yana ama, dün gibi bir şey. 
Ayşe bacı tüm Haçin’in Ayşe bacısıdır. 
Kimi kimsesi yok, hastalıklı... Eli, ayağı 
sızılıdır, belini pek doğrultamaz. Sarı 
duvarlarında sarmaşık gülleri uzar kol 
kol... Devamı var.
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Terlemeyi önlemeye çalışmayın
Sıcak havalarda en 
çok şikayet edilen 
konularından biri 
olan terlemenin, 
normal oranlarda 
gerçekleşmesinin 
insan sağlığı açısın
dan çok faydalı 
olduğu bildirildi.
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ekrem Aktaş, yaz 
aylarında sıcaklığın 
artmasına bağlı 
olarak ter bezlerinin 
daha çok çalış
masıyla ortaya çıkan 
terlemenin, insan 
sağlığı açısından 
faydalı olduğunu 
belirtti.
İnsanların ter 
kokusundan rahat
sız oldukları için 
çeşitli yöntemlerle 
terlemeyi önlemeye 
çalıştıklarını ifade 
eden Aktaş, şöyle 
konuştu: "Terleme 
ve sonrasında terin 

| buharlaşmasıyla 
vücudun ısı dengesi 
sağlanır. Ter bez
lerinin yaydığı sıvı, 
vücuttan atıldıktan 
sonra buharlaşır ve 
böylece vücudun ısı 
dengesi korunur. 
Ayrıca, vücuttaki 
üre, ürik asit, tuz ve 
diğer zararlı maddel- 
er terleme yoluyla

dışarı atılır. Böylece 
ter bezleri adeta 
birer böbrek gibi 
çalışarak kanın temi
zlenmesine yardımcı 
olurlar. Yetişkin bir 
insan vücudunda 
yaklaşık 1 milyon ter 
bezi vardır, yani 1 
milyon küçük 
böbrek zararlı mad
delerin vücuttan atıl
ması için çalışır." 
Ter kokusundan kur
tulmak için kul
lanılan terlemeyi 
önleyici kozmetik 
ürünlerinin bazı 
tehlikeleri 
beraberinde 
getirdiğini bildiren 
Aktaş, ter kokusun
dan kurtulmanın en 
iyi yolunun sık 
aralıklarla duş yap
mak olduğunu 
söyledi. Özellikle 
yaz aylarında deri 
gözeneklerinin açık 
tutulmasının insan 
sağlığı açısından 
önemli olduğuna 
dikkati çeken Aktaş, 
şöyle devam etti: 
"Özellikle koltuk altı
na uygulanan ter
lemeyi önleyici

kozmetik ürünler, ter 
bezlerinin ağzının 
kapanmasına ve 
dolayısıyla iltihap
lanmaya neden 
olmaktadır. Bu 
nedenle yaz ayların
da koku önleyici 
kozmetikler sıkça 
kullanılmamalı, deri 
gözenekleri açık 
tutulmalıdır. Ter ile 
dışarı atılan toksin 
maddeler, deri temiz 
tutulmayıp bek
letilirse, vücuda 
yeniden emilerek 
girebilir. Bu nedenle 
ter kokusundan kur
tulmanın en iyi yolu 
sık aralıklarla duş 
yapmaktır." 
Prof. Dr. Ekrem 
Aktaş, aşırı sıcak 
havalardan korun
mak için mümkünse 
güneşe çok çıkılma- 
ması, gölge ortam
ların tercih edilmesi, 
bol sıvı gıdalar alın
ması, teri dışarı 
verebilecek açık ren
kli pamuklu giysi
lerin tercih edilmesi, 
özellikle kafasında 
saçı olmayanların 
şapka giymesi, 
saçların sık sık 
ıslatılması, sık sık 
mekan değiştirilmesi 
ve fazla soğuk 
olmayan suyla duş 
alınmasının faydalı 
olduğunu sözlerine 
ekledi.

Uzmanlar sıcaklara Ig ıijidı
Hava sıcaklıklarının 
artmasıyla birlikte 
uzmanlar artan 
sıcaklıklara karşı, 
özellikle kalp hasta
larını uyardı. Harran 
Üniversitesi (HÜ) 
Araştırma Hastanesi 
Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Halit Andaç, vücut
taki elektroit ve sıvı 
kaybına karşı kalp 
hastalarının dikkatli 
olması ve doktora 
müracaat etmesi 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye'nin etkisi 
altına girdiği yüksek 
sıcaklıklar nedeniyle 
uzmanlar, aşırı 
sıcaklara karşı 
dikkatli olunması 
gerektiğini, özellikle 
öğlen sıcaklarında 
dışarı çıkılmamasını 
tavsiye etti.
Sıcakların artmasıy
la ilgili olarak HÜ

I Araştırma Hastanesi 
Tıp Fakültesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Halit Andaç, "Aşırı 
sıcaklarla birlikte 
vücuttaki damarların 
tümünde bir 
genişleme oluyor. 
Doğal sonücu 
olarak vücuttu aşırı 

miktarda ısı, sıvı ve 
elektroit (tuz) kaybı
na neden oluyor. 
Genel olarak kalp ve 
dolaşım sistemine 
yük teşkil ediyor. 
Beraberinde 
kasların tümünde 
kas yorgunluğunun 
ortaya çıkmasına 
neden oluyor. 
Bunların sonucu 
kalbin ritminin 
hızlanması ortaya 
çıkıyor. Kişinin kalp 
hastalığı varsa bu 
hızlanan ritim, 
kalpte normal 
ritimde sıkıntı ver
meyen bulgu oluş
turmayan bir takım 
hastalık bulgularının 
ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Özel
likle yaz dönem
lerinde kalp hasta
larının aşırı sıcak
lara karşı bir takım 
tedbirleri alması 
gerekir" dedi. Prof. 
Dr. Andaç sıcaklar
da kalp hastalarının 
almaları gerektiği 
tedbirleri şöyle 
sıraladı:
"Kalp hastaları 
sıcaklarda özellikle 
sıvı ve elektroit kay
bının yerine kon

ması gerekmektedir. 
Bunun için hasta
ların kullandığı idrar 
söktürücü ve diğer 
ilaçlarının tekrar 
sıcaklarla birlikte 
hekime danışılarak 
doz ayarlamasının 
yeniden yapılması 
gerekmektedir. Kalp 
ve tansiyon hasta
ları özellikle 
güneşin maksimum 
etkisinin gördüğü, 
öğlen saatlerde bu 
sıcaklardan kendi
lerini koruması 
lazım." 
Sıcaklıkların arttığı 
günlerde yiyecek
lerin yağlı ve ağır 
olmamasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirten Prof. Dr. 
Andaç, "Sıcaklarda 
aşırı ağır olmayan, 
yağlı yiyecekleri 
gündüz saatlerinde 
yenilmemesini öner
iyoruz. Sindirimi 
güç olan gıdalar 
bundan dolayı 
dolaşım sisteminin 
zorlanmasına neden 
olacak gıdalardır. 
Bunların yerine sulu 
ve hafif yemeklerin 
yenilmesini tavsiye 
ediyoruz" dedi.
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| GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 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
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçeTanm 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.Savçılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

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

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

B

i

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
20 HAZİRAN 2.005 

PAZARTESİ 
SERVET ECZANESİ

GEMLİK

■MMI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2161 

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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Saadet Partililer geleneği bozarak Haydariye Köyü Dedelik mevkiindeki alanda sorunlarını görüştüler

iSP’den piknikli ilçe Divan toplantısı
GFMI İK’İKI İl K GIINI İIK GAZETESİ

Saadet Partisi Gençlik Komisyonun düzenlediği İlçe Divan toplantısı Haydariye Köyü Dedelik mevkiindeki piknik alanın
da yapıldı. İl Başkanı Hilmi Tanış’ın da katıldığı toplantıda mahalle ve birim başkanlarının çalışma raporları okundu. SP 

İlçe Başkanı Recep Aygün, yine Ak Parti iktidarına çatarak, AK Partilileri beceriksizlikle suçladı. Haberi sayfa 4’de

21 Haziran 2005 Salı korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursaspor’lular 
Derneği Yönetimi 

değişti
Gemlik Bursasporlu Taraftarlar 
Derneği birinci olağan genel kurul 
toplantısında, yeni yönetim kurulu 
belirlendi.
69 üyenin katıldığı genel kurulda 
Dernek Başkanlığına Selim Pulat 
getirildi. Haberi sayfa 5’de

Borcun ödendiği ortaya çıkınca haciz işlemi durduruldu.

Kurşunlu Belediyesinde haciz şoku
1

Güne Bakış
BgTİd Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

İki yüksek okul
Dün eski Belediye Başkanı, şimdiki Ak Parti 

İl Genel Meclis üyesi Nurettin Avcı, öğleden 
sonra telefonla beni arayarak, YÖK’ün Uludağ 
Üniversitesinin gönderdiği Gemlik 
Yerleşkesine iki okul açılması istemini kabul 
ettiğini söyledi.

Bu beklenen bir karardı.
Önceki gün yapılan ÖSS sınavlarından 

sonra, öğrenciler okul seçmesi için açıklanan 
okulların adlarını ve alınacak öğrenci sayısını 
belirten kitapçıkta Gemlik’in yer alaması için 
bu karar gerekliydi.

Şimdi geleceğin Gemlik Üniversitesinin ilk 
adımı olan bu iki yüksek okul ile işe başlanı 
yor.

Uludağ Üniversitesi, bilindiği gibi Sunğipek 
Fabrikası’nın kendilerine verilmesi için büyük 
çaba harcadı.

57. hükümet gider ayakta olsa, 285 dönüm
lük araziyi Uludağ Üniversitesine eğitim 
amaçlı, bir lise ve sağlık poliklinikleri açılması 
amacıyla verdi.

Okullara 35 dönümlük yer terk edilirken, açıl 
ması Üniversite Senotosunda kararlaştırılan 
bir hukuk fakültesi, 14 yüksek okuldan bu yıl 
ancak iki tanesine açılabiliyor.

Belediye ile çekişme sonucu iki yıl geri 
kalmışlığımız yetmediği gibi, şimdi de Ak 
Parti iktidarı, para tahsis etmeyerek, işi yine 
engelliyor.

Borçelik ile sürdürülen temaslar sonucu, 
eski bir deponun dersliğe çevrilmesi sonucu 
gençlerimiz ilk yüksek okulda eğitim yapabile
cekler.

Kurşunlu Belediyesi’nin 2003 yılında aldığı bilgisayarların borcunu 
ödemediğini iddia eden firma sahibi ve avukatı, dün Belediye Başkanının 
olmadığı sırada odasındaki eşyaları haczettirdi. Borcun ödendiği, ala
caklının bir başka borcu nedeniyle paranın Bursa 2. İcra Dairesince 
başka bir dosyaya aktarıldığı belgelenince hata düzeltildi.

YOK’ten Yerleske’ye 2 
yüksek okul kararı çıktı

2005-2006 öğretim ve eğitim yılında 
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’ne 
iki yüksek okul açılması kararı çıktı.
İl Genel Meclis üyesi Nurettin Avcı açıkla
masında, Bitki Sağlığı ve ithalat ihracat 
bölümlerine 60 öğrencinin alınacağını 
duyurdu. Haberi sayfa 2’de

Tavut Çiftlikleri 
denetleniyor

İlçemizde bulunan tavuk çiftlikleri İlçe 
Tarım Müdürlüğü teknik ekipleri tarafın
dan denetlenmeğe başlandı.
ilçemizde bulunan 17 adet tavuk çiftliğinin 
aylık denetimlerinde kümes, yumurta kon
trolleri yapılıyor. Haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■■□UNLUK Sİ VASİ GAZETE IHI

c Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Toz duman bir ortamda umutlar yeşerir mi?
Son zamanlarda gazeteler ilginç haber

lerle dolu..
Ya bir trafik kazası veya bir cinayet 

haberi ya da kremalı kaymak tabakasından 
bir haber mutlaka var.

Gazetenin bir sayfasına bakıyorsun 
Türkiye’nin güya şöhretlerinin nerede ne 
yaptıklarına dair bol renkli resimle süslü 
haberler..

Hemen yan sayfada geçim sıkıntısının 
ya da-bir başka sosyolojik nedenin yol 
açtığı bunalımlara garkolmuş insan resim
leri..

Gazetenin ön sayfasında bir başka 
siyah beyaz fotoğraf.

Bu kez poz verenler yüksek devlet 
ricalinden.

Orada ise haremlik-selamlık görüntüler.
Mozaiğin de böylesi.. Rengarenk..
Gel de çık işin içinden.
Bu denli karmaşık ve çapraşık olguların 

üstüste gelmesini yorumlamak bile zor.
Ancak saptamayı yapabiliyorsun.
Sonra da üstüste iki nokta koyup 

düşünüyorsun.
Düşünüyorsun da bu kez de sen kopma 

noktasına geliyorsun.
Onun için;
Bu işin “son tahlilini” uzmanlara bırak

mak en doğrusu..
Gerçi böyle bir durumda uzmanların da 

yapabileceği pek fazla bir şey yok.
Çünkü ok yaydan çıkmış..
At izi it izine karışmış, ortalık toz duman.
Basın desen sapıtmış, “yaranma” adına 

ne yapacağını şaşırmış.
Bir gazetenin muhabiri başbakanın son 

İran gezisini izlemek için zaruretten teset
türe bürünmüş, gazetesi de o işi çok 
matah bir şeymiş gibi allamış pullamış, 
manşete taşımış.

Eleştiri gelince de..
“Ama o muhabir bikiniyle de denize 

giriyor” demiş.
Açıklamaya bak şapka çıkar.
Önceki gün tanımaktan son derece 

gurur duyduğum bir emekli general ile 
düşüncelerine son derece değer verdiğim 
bir emekli din görevlisi ile biraradaydık.

Doğal olarak dünyada ve ülkemizde 
yaşananları tartıştık.

Çok akıcı ve son derece dolu bir sohbet 
oldu.

Geçmişten gelen çarpıklıkların bugün
lerde ortaya çıkardığı yönetimsel defektler- 
den tutun da ,halk ordu ilişkilerine,yoba
zların neden olduğu “dinden uzaklaşma” 
yaklaşımlarına kadar bir yığın şeyi konuş
tuk.

Din adamının halkla ordu arasına nifak 
sokmak için “din”dolgusunun yapılmasını 
gündeme getirmesi de çok ilginç ama 
dehşet verici bir saptamaydı.

Bu çabaların anlamsızlığına ve yersi
zliğine asker bir aileden gelen ben şiddetle 
karşı çktım.

General ise patladı.
“Kimse bizim dinle aramıza giremez.Çok 

merak ediyorlarsa gelsinlerde kışlalarda ki 
pırıl pırıl camileri mizi ve insanlara beş 
vakit duygu yoğunluğu yaşatan ezan ses
lerini duysunlar”

Sözü fazla uzatmaya gerek yok.
Biz böyle generallerle böyle din 

adamlarına çok gereksinim duyuyoruz.
Çıkarsak öyle çıkarız.
Yoksa bataklığa dönüştürülen Ortadoğu 

da dış güçlerin “emniyet subapı”olmaktan 
öteye geçemeyiz.

YOK2005-2006 öğretim yılında Bitki sağlığı ve DışTicaret Yüksek okullarının açılmasına izin verdi
I

Uludağ Üniversitesine bağlı olarak gelecek öğretim yılı 
Gemlik’te açılacak olan 14 yüksek okuldan ilkinin başlangıcına 
YÖK yeşil ışık yaktı. YÖK’ün izin verdiği Bitki Sağlığı ve İthalat 

İhracat bölümlerine 30 ardan 60 öğrenci alınacak.
Uludağ Üniversite
sine bağlı olarak 
2005-2006 öğretim 
yılında eğitim ve 
öğretim çalış
malarına başlaya
cak olan Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
“Bitki Sağlığı”, ve 
“Dış Ticaret” 
bölümlerinin açıl
masının kesin- 1 
leştiği bildirildi. 
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyesi Nurettin 
Avcı, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
YÖK’ün Uludağ 
Üniversitesinin 
başvurusunu 
inceleyerek 2005- 
2006 öğretim yılın
da Gemlik 
Yerleşkesi’nde

açılacak yüksek 
okulları Bitki 
Sağlığı ve Dış 
Ticaret olarak 
belirlediğine dikkat 
çekerek, bu bölüm
lere 30 öğrencinin 
puanlarının belir
lenmesinden sonra 
alınacağını söyledi. 
İl Genel Meclisinde 
Yerleşke için 
gerekli desteğin 
verilmesine çaba 
göstereceklerini 
söyleyen Avcı, 
önümüzdeki yıllar
da açılacak yüksek 
okul sayısı arttıkça 
Gemilk’in 
ekonomik ve 
kültürel yapısında 
büyük değişimler 
yaşanacağını 
bildirdi.

Avcı, yüksek 
okulların açılmasıy 
la Gemlik da 
esnafının yüzünün 
güleceğini belirtti. 
Avcı’ya yöneltilen, 
AKP hükümetinin 
neden ödeneği 
geçiktirdiği 
sorusuna ise, “Bu

konuyu biz ve mil
letvekili 
arkadaşlarımız 
takip ediyor.
Elimizden 
geldiğince 
Yerleşkeye 
desteğimizi 
sürdüreceğiz.” 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
BÜRODA TELEFONLARA BAKACAK 

MÜŞTERİ İLE DİREK TEMAS KURACAK 
BİLGİSAYAR KULLANMASINI İYİ BİLEN

DİKSİYONU DÜZGÜN
BAYAN SEKRETER ARANIYOR 

Müracaat etmek isteyenlerin 
özgeçmişlerini içeren CV’lerin 

0 224 514 40 31 Nolu faksa 
gönderilmeleri gerekmektedir 

İşyerimiz Gemlik merkezindedir

BURSA HAKİMİYET ’ 

J VE KENT GAZETELERİNE 
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 1 

J KÖRFEZ REKLAM! 
1 TEL :((l,224)513 96 83 1

ELEMAN
ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı 

aranıyor.
513 26 1O

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

KSrfez
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Borcun ödendiği ortaya çıkınca işlem durduruldu.

Kurşmılu Belediyesinde haciz şotu Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 

www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Kurşunlu Belediyesinin 2003 yılında aldığı bilgisayarların borcunu 
ödemediğini iddia eden firma sahibi ve avukatı, dün Belediye 
Başkanının olmadığı sırada odasındaki eşyaları haczettirdi. Borcun 
ödendiği, alacaklının bir başka borcu nedeniyle paranın Bursa 2. İcra 
Dairesince başka bir dosyaya aktarıldığı belgelenince hata düzeltildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurşunlu 
Belediyesi 2003 
yılından kalma 
olduğu iddia 
edilen bir borç 
yüzünden icralık 
oldu.
2003 yılında 
Belediye’ye 
Bursa’da alınan 
bilgisayar 
donanımına ait 
40 milyar lirayı 
ödemediği için 
firma avukatı 
dün Belediye’ye 
hacze gitti. 
Alacaklı firma 
Avukatı Gemlik
İcra 
Müdürlüğüne 
Bursadan

arasında anlaş 
mazlık çıktı. 
Kurşunlu

BORÇ ÖDENMİŞ 
Kurşunlu 
Belediye Başkanı

öğrenildi.
Alacaklı firmanın 
ise bu durum-

getirdiği talimat 
yazısından sonra 
görevlendirilen- 
bir icra memuru

Belediyesinin 40 
milyar liralık 
borçuna karşılık 
kesinleşmiş 10

Bayram Demir'in 
Belediye binası
na gelmesiyle 
ortada büyük bir

ile haciz işlemini 
gerçekleştirmek 
için Kurşunlu’ya 
gittiler.
İTİLAFLI r 
ALACAK
Kurşunlu 
Belediyesince 
2003 yılında 
yapılan “Kent 
Bilgisayar 
Donanımı” içiı> * 
NET-SOFT fir^t 
masıyla anlaştığı 
daha sonra J 
ödemede taraflar

milyarlık borcun 
haciz için 
Kurşunlu

. oBelediyesı'ne 
gelen firma', 
Avukatı Selami 
Uğur ve 
Gemlik’ten gelen 
İcra memuru < 
Belediyede 
muhatap bula
mayınca, i* 
Belediye Başkanı 
Bayram Dçmir’in 
makam odasında 
haciz işlemine

yanlışlığın 
olduğu ortaya 
çıktı.
Kurşunlu 
Belediyesi 
Avukatının da 
Belediye’ye 
gelmesiyle, iki 
taraf arasındaki 
anlaşmazlığın 
muhatap üçüncü 
kişiden kay
naklandığı 

^ortaya çıktı.
Kurşunlu 
Belediyesinin

girişti^ 7

ra memuru

Kent Bilgisayar 
Donanımı için 
ödediği 
paranın anlaş
ma yaptığı fir
manın başka 
bir yere olan 
borcu 
nedeniyle 
Bursa 2. İcra 
Memurluğu 
tarafından bir 
başka 
dosyaya 
aktarıldığı

dah haberi 
olmadığı için 
Avukatı 
aracılığıyla haciz 
girişiminde 
bulunduğu 
ortaya çıktı.
Kurşunlu 
Belediyesi 
tarafından bor
cun ödendiğine 
dair makbuzun 
görevliye ve 
rilmesiyle haciz 
işlemi durdurul
du.
Kurşunlu 
Belediyesi 
Başkanı Bayram 
Demir, görevi 
sırasında ilk kez 
böyle bir olaya 
tanık olduğunu, 
belediyenin de 
tarihinde ilk kez 
icralık olduğu 
söylerken, 
yanlışlığın 
düzelmesi üzeri 
ne alacakalı 
avukatı ve icra 
memuru 
Kurşunlu 
Belediyesin 
den ayrıldılar.

O zamana kadar neredeydin!...
AKP. İktidarını hele de Başbakanı Avrupa 

Birliğin’den inanç özgürlüğü konusunda beklediği 
destek gücünü bulamamanın sıkıntısı, ateşi bastı... 
Taban da ve Milletvekillerinde başlayan mırıldan
malar hükümeti de etkilemeye başladı..

Avrupa Birliğine sert eleştiriler yöneltiyorlar.
Ak parti iktidara gelir gelmez siyasi varlıklarını 

tümüyle
Avrupa Birliğine girmeye bağladılar. İktidarlarını 

A. Birliği’nin korumasına girerek sağlama alacak
larını , bu yolla din ağırlıklı yönetim anlayışlarını 
gizleyeceklerini, hem de Laik Cumhuriyet konusun
da duyarlı olan kurumların hışmından kurtulabile
ceklerini hesapladılar.

En mühimi orduyu pasifize edip, ikinci plana 
atabileceklerini düşündüler.

Dışarıya hep batı tipi Laikliği benimsedikleri 
mesajını verdiler...

Bu taktiklerini 17 Aralık 2004 tarihine kadar 
götürdüler.

Ama 17 Aralıktan sonra ayakları yere basmaya 
başladı. /

Türkiye’nin tam üyelik görüşmeleri süreci cid
dileşince Avrupa birliği üyeleri iktidarı daha titiz izle
meye başladılar...

Baktılar ki kendi laiklik anlayışları ile AKP’nin 
laiklik anlayışının aynı şeyler olmadığını saptadılar.

Özellikle “ Türban - İmam hatip okullarında 
ısrarı” Batının rahatsız olmasına neden oldu.

AKP İktidarı ve Başbakan Avrupa birliği ile 
yapılacak uzun görüşmelerde Laiklik konusunda ki 
ayrılığın derinleşeceğinin farkında.

Onun için daha önce Avrupa birliğini içerde 
eleştirenlere bu birliğin aşırı istek ve baskılarını 
görmezlikten gelen Başbakan yavaş yavaş “ 
Hanya’yı Konya’yı” anlayıp oda eleştiriye başladı.

İktidar Avrupa birliğinin Türkiye ile ilgili bir çok 
konuyu kullanacağını üzerimize geleceğini bilmiyor 
muydu?

İşte bir örnek....
Öcalan’ın yeniden yargılanması Türk halkını ger

mekten başka
Ne işe yarar. ? Türklerin üye olmasını hazmede

meyenler bulunduğunu görmüyor muydu? İşte 
Fransa.

Avrupa birliğinin Türkiye ‘ye başka ülkelere ( 
Bulgaristan - Romanya ) yapmadığı küçültücü day
atmaları, Türkiye ‘yi parçalamaya yönelik tezler ileri 
sürdüğünü -süreceğini anlamamış mıydı?

Bütün bunları ben eminim ki biliyorlardı...
Ama bu işlerin olmayacağını bile bile sürdürmek 

işlerine geliyordu...!
Amacı görüşme tarihini alarak kendi iktidarlarını 

varlığını kabul ettirmek ve bunu uzun bir görüşme 
sürecine (15-20 yıl) bağlayarak 
garanti altına almaktı.

Bunu da gerçekleştirdiler...
Fakat şimdiye kadar yapılan oyalamalar - zaman 

kazanmalar bitti...
Arabın yüzü ortaya çıktı .iktidar iki arada bir 

derede kaldı.
Cumhuriyet başsavcısı Nuri Ok ;
Genel Kurmay başkanı Or. General Hilmi Özkök ;
Sonunda da Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Mustafa Bumin konuşunca
Dondu, apışıp kaldı...
Buyrun beyler cenaze namazına.. Allah kabul 

etsin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Saadet Partililer geleneği bozarak Haydariye Köyü Dedelik mevkiindeki alanda sorunlarını görüştük»

Seyfettin ŞEKERSÖZ

SP Bursa İl Başkanı Hilmi Tanış Dedelik pikniğinde yere oturmuş par
tililere siyasi olaylarala ilgili konuşma yaparken göörülüyor.

Saadet Partisi Mayıs 
ayı İlçe Divan 
toplantısını 
Haydariye Köyü 
yakınlarında bulu
nan Gemlik’in alter
natif piknik alanı 
olan Dedelik’te yaptı. 
Önceki gün yapılan 
toplantıya SP Gemlik 
İlçe Yönetimi, 
Gençlik ve Kadın 
Komisyonları 
üyeleriyle, kalabalık 
bir partili grubu 
katıldı.

konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, yaz mevsi
minin gelmesi 
nedeniyle ilçe Divan 
toplantılarını bundan 
sonra piknik alan
larında ve mesire 
yerlerinde yapacak
larını söyledi. 
Aygün,«yaz aylarının 
rehavetine kapıl
madan ilçe yönetimi 
ve genel merkez 
olarak çalışmalarına 
devam edeceklerini 
belirterek, AK Parti

Aygun, AK Parti 
hükümetinin 
basiretsiz dış ve 
başarısız iç politi
ka ile yeteneksiz 
ekonomi poli
tikaları nedeniyle 
süratle erimeye 
devam ettiğini 
söyledi. Aygün 
konuşmasını 
şöyle sürdürü: 
” Ak parti, Milli 
Ğörüş gömleğini 
çıkarmış ve ken
disini iş başına 
getirenlerin düme
nine girmiştir. 
Halkımıız Ak 
Parti’ye verdiği 
destek için piş

manlık duymak
tadır. Bu nedenle, 
gerçek muhalefet 
görevini yürüten 
SP’ye halkımız 
büyük destek ve 
teveccüh göster
mekten 
İlk seçimlerde 
mecliste yer alarak 

halkımızın gerçek 
gündemlerini 
meclise taşımaya 
çalışacağız.” 
İlçe Divan 
toplanatısına Bursa 
İl Başkanı Hilmi * 
Tanış, il yöneticileri 

ve il gençlik 
komisyonu Başkanı 
Ali Salih Molla da 
katıldı.
Toplantıda mahalle 
yönetim kurullarının 
çalışma raporları ile 
birim başkanlarının 

çalışma roporları 
okundu.
SP İlçe Gençlik 
Komisyon düzenleği 
piknikli İlçe Divan 
toplantısı akşam 
saatlerine kadar 
sürdü.

Tahtalıköy yükseliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmara'nın en 
uzun sahiline sahip 
Kurşunlu 
Beldesi'nde yapımı

na başlanan 
"Tahtalıköy" 
çarşısında dükkan
lar yükselmeye 
başladı.
Kurşunlu

Belediyesi'nin yap- 
işlet-devret mod
eliyle yüzde ellisini 
sattığı dükkanlar 
tamamen ahşap 
olarak yapılıyor.

— Zeminlerinin 
beton işleminin 
ardından getirilen 
ahşap dükkanlar 
Amerikan tarzı 
biçiminde. 
Ankara'dan getir
ilen ahşap 
dükkanların mon
tajının Haziran ayı 
sonunda bitirile
ceğini müjdeliyen 
Kurşunlu 
Belediye Başkanı

Bayram Demir, 
2200 metrekare 
alanda yapılan 
çarşının tah
tadan olduğu 
için isminin de 
Tahtalıköy kon
duğunu söyledi. 
Yapılan çarşının 
arka kısmında 
anfi tiyatro, pan
siyonlar, çocuk 
bahçeleri ile 
yeşil alanların 
bulunacağını 
söyleyen başkan 
Demir, 25 işy
erinden oluşan 
Tahtahköy'deki

peşin para ile aylarının dışında 
satarak elde ettik- Kurşunlu artık
leri gelirle çarşıyı Bursa'nın en çok
kurduklarını ifade ilgi çeken beldesi
etti. Demir, "Yaz olacaktır" dedi.

dükkanların yarısını



21 Haziran 2005 Sah Sayfa 5

iııılı Çiftlikleri denetleniyor

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Günümüzde en 
çok tüketilen 
beyaz et olan 
Tavuk çiftlikleri 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekip
leri tarafından 
denetleniyor. 
Gemlik merkez ve 

SENEN Balık ve iv Umleri tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Şakana Misina Ağları
* İp Ağ; 
y Fanya 
s/ Mantar, kurşun 
✓ İp Çeşitleri 
s Sandal Malzemeleri

Kürek
s Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* ve^trmaltemderileltivnetinrjlefiı

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

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

köylerinde bulu
nan toplam 
17 adet tavuk 
çiftliğinde her ay 
periyodik olarak 
denetimler yapan 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekip
leri kümeslerde 
tavuk ve yumurta 
kontrollerini 

sürdürüyorlar. 
Tavuk çiftlik
lerinde evrakların 
da düzenli tutul
ması gerektiğini 
bildiren elemanlar, 
ayrıca kümeslerde 
temizlik, tavuk
ların aşılan
malarını sürekli 
denetliyorlar.

Bursaspor'lular 
yönetim değiştirdi
Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Bursaspor 
Taraftarlar 
Derneği'nin birin
ci olağan kon
gresi dernek 
lokalinde yapıldı. 
69 kayıtlı üyeden 
41'inin oy kul
landığı seçimde 
Selim Pulat 
Gemlik 
Bursaspor 
Taraftarlar 
Derneği'nin yeni 
başkanlığına 
getirildi. 
Gemlik'te 
Bursasporlu 
taraftarları bir 
araya getirmek 
amacıyla kurulan 
derneğin ilk 
olağan kon
gresinde eski 
yönetimin 
yaptığı çalış
malar okunarak 
üyeler tarafından 
kabul edildi. 
Derneğin

Selim 
kurucu başkanı 
Doğan Kapar'ın 
bu kez aday 
olmadığı 
seçimde 
başkanlığa Selim 
Pulat getirilirken 
Yönetim Kurulu 
üyeliklerine ise 
Doğan Kapar, 
Ferhat Orhan, 
Halil Bilgin, Ali 
Tümer, Mehmet 
Titiz, Umut 
Karakaya, 
Muharrem Doğan 
ile Güray Ekinci 
seçildiler. 
Derneğin dene-

Pulat
tim Kurulu üye
liklerine ise 
Ahmet Çorum, 
Sanver Aksoy ve 
Harun Pir 
seçildi.
Yeni oluşan 
yönetimde 
başkanlığa 
getirilen Selim 
Pulat, 
amaçlarının 
Gemlik'te 
Bursaspor'u 
daha çok 
sevdirerek 
taraftar toplamak 
olduğunu 
söyledi.
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‘Reformların hayata geçtiği gösterilmeli’
Avrupa Birliği 
Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Franco 
Frattini, Türkiye'nin 
AB'ye tam üye ola
bilmesi için uzun yıl
lar gerekeceğini 
belirterek, aday 
ülkelerin daha sıkı 
bir şekilde mercek 
altına alınacağını 
şöyledi.Frattini, 
İtalyan 
gazetelerinden II 
Messaggero'nun 
bugünkü sayısında 
yayımlanan 
demecinde, 
"Genişleme süreci 
devam edecek. Ama 
Türkiye'nin daha

■ fazla sabretmesi ve 
istenilen reformları 
hayata geçirdiğini 
somut biçimde 
göstermesi gereke
cek?' dedi.
Fransa ve 
Hollanda'da AB 
anayasasına hayır 
denilmiş olmasının 
AB'nin genişleme 
sürecini de yavaşlat
acağını belirten 
Frattini, şunları kay
detti: "Genişleme 
sürecinin bugüne 

dek nasıl 
yürütüldüğü de 
Fransa ve 
Hollanda vatan
daşlarının eleştirel 
biçimde nazarı 
itibara aldıkları bir 
konuydu. 
Bulgaristan, 
Romanya, özellikle 
de Türkiye gibi 
ülkelerin artık daha 
kuvvetli bir mer
ceğin altına yatırıla
cakları açıktır." 
Frattini, AB'nin, 
aday ülkeleri özellik
le insan hakları 
konusunda daha 
sıkı biçimde 
incelemesi gereke
ceğine dikkati çek
erek, şöyle dedi: 
"Örneğin temel hak
lar meselesi: 
Cezaevi koşulları, 
yargının bağımsı
zlığı, ceza yasası 
reformu, ifade 
özgürlüğü. Bu 
meseleler, özellikle 
de Türkiye konusun
da bundan böyle 
çok daha titiz bir 
şekilde incelenecek- 
tir. "Frattini, 
Türkiye'nin

üyeliğinin AB'nin 
kimliği açısından bir 
sorun oluşturup 
oluşturmayacağına 
ilişkin bir soruya 
karşılık olarak da: 
"Bu reel bir risk. 
Ama İslam dünyası
na medeniyetler 
arası çatışmayı 
besleyenin biz 
olmadığımızı göster
memiz lazım. Kimlik 
kriteri değerlendirm
eye alınacaktır. Bu, 
Avrupa'nın bu 
(Müslüman) dünyay
la diyalogun 
öncülüğüne soyun
duğu bir dönemde, 
halkı Müslüman olan 
büyük bir ülkeye 
kapıları kapatmanın 
işimize gelip 
gelmediğini değer
lendirmek için kul
lanılacak." 
şeklinde konuştu.

HintOkyanusu’ndatsunami ihtimali
AvustralyalI bili- 
madamlarının, Hint 
Okyanusu'nda 
başka bir büyük 
tsunaminin gerçek
leşeceği konusunda 
hemfikir oldukları, 
ancak zamanı 
konusunda kesin bir 
bilgi veremedikleri 
bildirildi.
Geçtiğimiz yıl 
26 Aralık tarihinde 
gerçekleşen 
tsunami felaketinin 
üzerinden 6 ay 
geçtikten sonra 
bilimadamları, 
Endonezya'da 
halâ artçı şokların 
gerçekleştiğini ve 
deprem aktivitesinin 
arttığını kaydetti. 
Avustralya 
Hükümeti Sismik 
Hareketleri İzleme 
Organizasyonu 
Geoscience 
Australia Deprem 
Analizcisi Phil 
Cummins, "Deprem 
her an gerçekleşe
bilir; ancak bu, 
20 yıl da sürebilir, 
200 yıl da" şeklinde

bir açıklamada 
bulundu.
Cummins, dünyanın 
yüzeyini oluşturan 
tektonik plakaların 
hareket etmesi 
nedeniyle aktivitenin 
sürdüğünü belirtti. 
Cummins'e göre, 
Hint-Avüstralya 
tabakası senede 
5-6 cm'lik hareketle 
kuzeye doğru ilerliy
or. Yıllık hareketin 
çok görünmeyebile
ceğim belirten bili- 
madamları, ancak 
1 ya da 2 yüzyıldan 
beri süren hareket 
nedeniyle oluşan 
basıncın, yerin 
12 metreye kadar 

hareket etmesine 
neden olacak 
bir deprem 
meydana getirebile
ceğini işaret 
ediyor.
Melbourne 
Monash Üniversite- 
si'nden Profesör 
Ray Cas ise, küçük 
ölçekli depremlerin 
sayısında görülen 
artış nedeniyle 
büyük bir depremin 
gerçekleşme 
olasılığının az 
olduğunu belirterek, 
"Bu bölgede ne 
kadar küçük deprem 
olursa o kadar iyi" 
diyerek iyimser bir 
yaklaşım sergiledi.

I
MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP

^2 ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK 
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

ir j
V1 '

ADA PANSİYONKALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde

İ i

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w ................ .
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereagzı Mevkii • Buyukkumla / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. J *

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 . 1
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3 gün yağmur, sonra güneş
Yurdun kuzeyinde 
etkili olan yağmur 
perşembe günü 
yerini güneşe 
bırakacak.Sıcaklık 
mevsim normal
lerinin altında. İşte 
önümüzdeki 
3 günün raporu; 
Yaz ortasında yağ
mur perşembe günü 
sona eriyor, güneşli 
günler yeniden 
başlıyor. Pazâr 
günü Marmara'dan 
başlayarak yurdun 
kuzeyini etkilemeye 
başlayan sağanak 
yağışlar, yeni haf
tanın ilk üç 
gününde de devam 
ederken, perşembe 
günü hava açıyor. 
İstanbul ve Erzurum 
perşembeye kadar 
sağanak yağışlı. 
Hava sıcaklığı 
kuzey bölgelerde 
mevsim normal
lerinin altında 
seyrederken, 
perşembeden 
itibaren artmaya 
başlayacak.
Perşembe günü 
İstanbul 28, Ankara

26, İzmir 32, Antalya 
31, Adana 34 ve 
Erzurum 18 derece 
olacak.
BUGÜN yağışlar 
etki alanını 
genişletiyor.
Marmara, İç Ege, 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun büyük 
bölümü, Akdeniz ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi ve batısı 
günü sağanak 
yağışlı geçirecek. 
Trakya ve Kıyı Ege 
az bulutlu ve açık, 
diğer yerler parçalı 
bulutlu.
ÇARŞAMBA günü 
Doğu Marmara 
fiştanhıılV 
Karadeniz, 
Sivas çevresi ve 
Erzurum-Kars

bölümünde yağışlar 
sürüyor. Yağışlar 
özellikle Doğu 
Karadeniz ve 

‘Sakarya-Kocaeli 
çevresinde etkili. 
Ege, Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
güneş açıyor, 
diğer bölgelerimiz 
yine parçalı bulutlu. 
PERŞEMBE günü 
ise Batı ve Doğu 
Karadeniz'in kıyısı 
sağanak yağış 
alırken, yaz mevsi
mi yeniden başlıyor. 
Ege, Akdeniz yaz 
güneşine teslim 
olurken, yurdun 
kuzeyi parçalı 
bulutlu, diğer 
yerler az bulutlu 
ve açık olacak.

Sıfır otomi erde peşin alım furyası
Otomobil pazarında 
firmalar yazın 
gelmesiyle birlikte 
peşin alımlarda 
'astronomik 
düzeyde' indirim 
kampanyaları 
uygulamaya 
başladı. Hangi 
firma ne kadar 
indirim yapıyor 
Hyundai Santa Fe 
2.7 V6 H-Matic 
modelinin 86 bin 
914 olan fiyatını 
peşin atımlarda 10 
bin YTL'lik indirimle 
76 bin 914, Sonata 
2.7’yi ise 7 bin 
YTL'lik indirimle 62 
bin 146 YTL'ye 
satıyor. Orta sınıfa 
seslenen Accent 
1.3 HY otomatik kli
malı modelin fiyatı 
ise 5 bin 750 
YTL'lik indirimle 22 
bin 459 YTL oluyor. 
Bir diğer 
astronomik indirim 
ise Daihatsu 
tarafından uygu
lanıyor. Kompakt 
araç üreticisi 
Daihatsu YRV, YRV 
Turbo, Sirion,

Terios, Cuore ve 
Delta modelleri için 
geçerli olan yaz 
kampanyasında 
modelleri 3 bin YTL 
ile 7 bin YTL 
arasında değişen 
miktarda indirimler
le satışa sunuyor. 
Haziran fırsatları 
Kampanyada YRV 
Turbo'ya 7 bin YTL 
indirimle 29 bin 
YTL'ye, otomatik 
vites Sirion'lara 4 
bin 760 YTL 
indirimle 21 bin 990 
YTL'ye, YRV mod
ellere 4 bin 500 YTL 
indirimle 22 bin 
YTL'ye, Terios 
4x4'lere 4 bin YTL 
indirimle 25 bin 950 
YTL'ye, Cuore'lara 
ise 3 bin YTL 
indirimle 15 bin 750 
YTL'ye sahip olun

abiliyor. 
Daihatsu'nun hafif 
ticari aracı Delta 
ise 3 bin YTL 

indirimle 24 bin 990 
YTL'ye satılıyor. 
Daihatsu yaz kam
panyasını 30 
Haziran 2005 
tarihine kadar 
sürdürecek.
Citroen de 'büyük' 
indirim uygulayan 
firmalar arasına 
katıldı. Citroen'in 
Türkiye Genel 
Distribütörü Baylas 
Otomotiv, C4'ün 1.6 
motor serisinde 
kısa bir süre için 5 
bin 500 YTL'lik 
indirim yapacağını 
açıkladı. Bu seride 
fiyatlar 36 bin 750 
YTL ile 43 bin 534 
YTL arasında 
değişiyor.

flRELLI'DE KAMPANYA
~ ■ KAMPANYAMIZ

A STOKLARLA
1 SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ 
15 YTL’YE SAYIYORUZ

YENİ LASTİKLERİNİZE 
KREDİ KARTINA STAKSİTİMKANI SUNUYORUZ, 

ÖZKAYA OTOMOTİV 
GEMLİK BAYİİ 

llRELLI Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
"111C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

ARI TİCARET

0 
0 
0
0 
0 
0
0

A.Galip ARI
Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 

Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine
Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.

Plan-ProjeUygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi-Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 • 514 87 87
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Baykal;‘Türkiye’yi kimse zorlamasın’ Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu'nun 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a tür
ban konusunda yap
tığı öneriyi, 
"Türkiye'yi kimse 
zorlamasın. 
Türkiye'nin 
cumhuriyet kazanım- 
lannı tehlikeye soka
cak açılımlardan 
herkes uzak dursun" 
şeklinde değerlendir
di.Baykal, Türk 
Müteahhitler 
Birliği'nin Hilton 
Oteli'nde düzenlediği 
panele katılımından 
önce basın mensu
pların sorularını 
cevaplandırdı.

Baykal, Mumcu'nun 
"Anavatan'ın ve AK 
Parti'nin Anayasa'yı 
beraber değiştirme 
gücü var. Türban 
konusunu Meclis'te 
çözelim" önerisini 
değerlendirdi. Bu 
öneriyi Mumcu'nun 
kendilerine değil 
Başbakan Erdoğan'a 
yaptığını, CHP olarak 
bu önerinin cevabını 
beklediklerini ifade 
eden Baykal, cevabın 
olumlu olması duru
munda tavrının ne 
olacağı yönündeki 
soru üzerine şöyle 
konuştu: 
"Bu konuda görüş
lerimiz çok açık, çok 
net. Bu konuların 
güncel siyasete alet 
edilmemesi kanısın

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın ve çocuklarda obezite

dayız. Türkiye'yi hiç 
kimse zorlamasın. 
Türkiye'nin 
Cumhuriyet kazanma
larını tehlikeye soka
cak açılımlardan 
herkes uzak dursun. 
Gereksiz sorun, 
sıkıntı yaratmay
alım."
Türkiye'nin Anayasal 
düzeninin, 
Cumhuriyetin temeli
ni oluşturan en güçlü 
dayanak olduğunu

vurgulayan Baykal, 
bu gücü zaafa uğrat
acak açılımların kim
seye bir yarar 
getirmeyeceğini 
söyledi. Bunun 
herkes tarafından da 
takdir edileceğine 
inandığını belirten 
Baykal, kendilerinin 
partilerarası 
mücadele amacıyla 
köşeye sıkıştırma 
yaklaşımından uzak 
durduklarını kaydetti.

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer. ” 

Hen ry FORD

Vücutta yağ dokusunun fazlalığı sonucu 
ortaya çıkan kilo fazlahhğına obezite - şişmanlık 
diyoruz.

Obezitenin kalp ve dolaşım sistemi hastalık-j 
lan, karaciğer yağlanması ve yetişkin tipi şeker I 
hastalığı olmak üzere birçok hastalıkla yakın I 
ilişkisi olduğu biliniyor.

Kalın bağırsak, rahim, böbrek, pankreas, 
safra kesesi, karaciğer ve meme kanseri ile | * 
obezite arasında yakın ilişki vardır.

Özellikle menopazdan sonra kadınlarda 
obezite meme kanseri riskini %50 oranında t ' 
artırmaktadır

Çocukluk ve ergenlik çağında aşırı kilolu 
olmanın ileri yaşlar için taşıdığı risk göz önüne L 
alındığında ailenin ne kadar kilit bir role sahip ' 
olduğu kolayca görülür.

Çocukluk çağı pbezetisenin önlenmesinde [ 
6 ay boyunca bebekleri yanhz anne sütü ile 
beslemek, bebek doyduktan sonra mamayı 
bitirmek için zorlanmak şekerli gazlı içecekler | 
yerine su, ayran ve süt tercih etmet önem taşı-1 
maktadır.

Çocuklara yağ oranı yüksek yiyecekler yer- I 
ine sebze yemekleri, salata gibi besinler ver- H 
ilmeli ve öğün alışkanlığı kazandırmak, yemek
lerin yavaş, iyice çiğnenerek yenmesi geretiğini 
öğrenmek gereklidir.

Hareketsizliği azaltmak için oyun ve aktivit- i 
eye yeterli zaman ayırması, TV, bilgisayarbaşın- 
da geçen zamanım sınırlandırılması, mümkün 
olduğu kadar arabayla değil yürüyerek gidilme
si, asansör yerine merdiven kullanılması ve 
düzenli bir spor dalı ile uğraşmasının sağlan- r 
ması da son derece önemlidir.

e

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz,

Tel: (0.224) 513 10 71-514 44 44
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Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

NIİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Türkiye’ye 
rekor kredi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Voleybol Türkiye - Slovakya
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrew Vorkink, 
Dünya Bankası'nın 
Türkiye'ye rekor 
düzeyde kredi 
verdiğini, bunun da 
Banka'nın 
Türkiye'ye verdiği 
önemi gösterdiğini 
söyledi.
Vorkink, sadece 
Haziran 2004 ile 
Haziran 2005 döne
minde, 1 milyar 800 
milyon dolar kredi 
kullandırdıklarını 
vurguladı.
Türkiye'nin aldığı 
kredilerin yüksek
liğinin, gerçek
leştirdiği "başarılı 
reformlar ile hızlı 
dönüşümün" 
bir sonucu 
olduğunun 
altını çizen 
Vorkink, "Türkiye, 
Hindistan'dan sonra 
Dünya Bankası'ndan 
en çok kredi alan 
ikinci ülkesi konu
munda bulunuyor" 
dedi. Vorkink, 
devamla şunları 
söyledi: "Bütün 
bunlar, Banka'nın 
Türkiye verdiği 
önemin bir 
göstergesidir.
Dünya Bankası, 
Türkiye'nin güçlü bir 
potansiyeli olduğu
na inanıyor ve gele
cek projelerini, pro
gramlarını finanse

ediyor.
Bundan sonraki 
yardımlarımız, 
Türkiye'nin AB'ye 
daha çok yakınlaş
masını sağlamak 
için olacak." 
VVorkink bu arada, 
son günlerde gün
deme gelen, özellik
le özel okulların fay
dalanacağı 
eğitimdeki Katma 
Değer Vergisi (KDV) 

.oranının 
indirilmesinin, 
"gayet mantıklı bir 
hareket olacağını" 
söyledi.
Ayrıca Türkiye'nin, 
zaman zaman 
AB'ye tam üye olan 
Doğu ve Orta-Güney 
Avrupa ülkeleriyle 
kıyaslandığını 
hatırlatan Vorkink, 
bu kıyaslamanın 
doğru bir kıyaslama 
olamayacağını, 
çünkü bu ülkelerin 
piyasa tecrü
belerinin eski 
Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasıyla 
başladığını, 
Türkiye'nin ise

çok daha eski bir 
piyasa geçmişi ve 
tecrübesine sahip 
olduğunu kaydetti. 
Vorkink, "Türkiye, 
AB'ye tam üye olan 
Doğu ve Orta-Güney 
Avrupa ülkeleriyle 
değil, piyasa 
geçmişleri bulunan 
Ispanya ve İrlanda 
ile kıyaslanmalıdır. 
Ben Türkiye'nin 
reformları 
sürdürmesi halinde, 
ileride bir İrlanda ve 
bir İspanya olacağı
na inanıyorum" 
şeklinde konuştu. 
Dünya Bankası, 
Haziran 2003 ile 
Haziran 2004 
dönemi arasında 
Türkiye'ye 1 milyar 
586 milyon dolar, 
Haziran 2004 ile 
Haziran 2005 
döneminde ise 
1 milyar 800 milyon 
dolar kredi kul
landırdı.
Banka, gelecek 
yıl ise Türkiye'ye 
1.6 milyar dolar 
kredi kullandırmayı 
planlıyor.

Cumartesi günü üç sette 
yendiğimiz Slovakya ile 
Pazar günü saat:19.oo’da 
Bursa Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda oynadık.

Oynadığımız maçın ilk 
setini 21-18 kazandı.

Bu maçlar Avrupa Ligi 
maçları olarak oynanıyor.

İkinci servisinde Milli 
Takım’ımız 25aldı. Durum 2-0 
oldu.

Bu maçlardan sonra 
İspanya ve Çekoslavakya ve 
tekrar Slovakya’yla 2 şer 
maç daha oynayacağız. 
Alacağmız puanlar bizi 
voleybol grubunda bir yere

getirecektir.
Üçüncü sette ise 25-21’le 

maç kazandık. Voleybol Milli 
Takımı fevkalade bir oyunla 
bütün seyircileri kendine 
hayran bıraktı.

Seyirciler büyük bir jest 
yapıp Milli Takımı ayakta 
alkışladılar.

ATLETİZİM
Atletizimde Avrupa Birinci 

Lige çıkmaya hak kazandık.
Uzun zamadan beri 

Türkiye’de yapılan tletizim 
Şampiyona’sında Belarustan 
227 Türkiye ise 225 puanla 
Avrupa Şampiyon Lige gir
meye hak kazandı.

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik Büromuzda çalışmak üzere

$ Bilgisayar sertifikasına sahip 
$ Gemlik'te ikamet eden 
$ Boy eleman alınacaktır.
ARAM İNŞAAT ELEKTRİK 

Tel: 250 22 40 - 41

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?
ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN

Tunceli Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Berna KARACA

Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Okul Öncesi 
Eğitim bölümünden aldığım Öğrenci Kimlik 

Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Jale GÜREŞÇİ

KUMLADA KİRALIK YAZLIK
Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+l 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire

Özen Sitesi No:l l Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

KİRALIK

!■ 
EŞMEEŞM 

W 
HAKIZLÜDAİRE
513 96 83

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa 
meşrubat, 

çerez temin edilir
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Başarım şhti ta düşünmek ŞİİR KÖŞESİ
I Demir Ali BAYDAR

Kilo verme işinin 
esas kahramanları, 
kiloyu verip bunu 
koruyabilenler. Bu 
yazıda onların 
başarıya nasıl 
ulaştıklarını okuya
caksınız.
Kilo vermeyi ve 
bunu korumayı 
başaran kişiler, 
başarılarını uzun 
vadeli değişikliklere 
borçlular. Herkes 
size ince bir bedene 
giden yolun sırlarını 
satmaya çalışıyor. 
Ancak bu bilgiye 
sahip sıradan insan
lar, yani bunu başar
mış olanlar, sırlarını 
sizle paylaşıyorlar. 
Bundan sonrası ise 
size kalmış.
İnce düşünmek, 
günlük olarak hay
atınızda ufak tefek 
değişiklikler yap
makla ilgili, yoksa 
şu kadar zamanda 
şu kadar kilo ver
mekle ilgili değil. 
Yemek her yerde. 
Yani siz eve yemek
ten kaçındığınız şey
leri almasanız bile, 
dışarıda bunlarla 
karşılaşacaksınız.

Bu nedenle kilo ver
meye yönelik uzun 
vadeli planlarınızı 
destekleyecek bir 
yaşam tarzını yarat
manız gerekiyor. 
Başarılı diyetçilerin 
düşünme şekli 
nasıl?
Kolorado Üniversite
si Ulusal Kilo 
Kontrolü Sicil 
Dairesi, kilo vermeyi 
başarmış kişilerin 
günlük hayatlarını 
20 yıl önce incelem
eye başlamış. Şu an 
kayıtlarda ortalama 
30 kilo'nun üzerinde 
verip bunu 5 yıldan 
uzun süre korumayı 
başarmış 3000 kişi 
bulunuyor.
Katılımcıların kayıt
ları incelendiğinde, 
kilo verme ve bunu 
koruma işini başar
mış kişilerde 4 ortak 
davranış şekli belir
lenmiş.
Az yağlı ve yüksek 
karbonhidrat içeren 
bir beslenme şekli. 
Kahvaltının asla 
atlanmadan her gün 
edilmesi.
Gelişimin 
kaydedilmesi. Yani 

yedik
lerinizin ve 
her gün 
tartılarak 
öğrendiğiniz 
kilonuzun 
güncesinin 
tutulması. 
Bolca fizik
sel aktivite, 
günde bir 
saat kadar. 
Çoğu 
beslenme ve diyet 
uzmanı aslında her 
gün tartılmanın 
olumlu sonuç 
almayı engelleye
ceğini ve hayal kırık
lığına sebep ola
cağını iddia etse de, 
Kolarado Üniversite
sindeki kayıtlara 
bakınca işe yaradığı 
görülüyor.
İşte katılımcıların 
kilo vermedeki sır- 
ları:Katılımların 
yüzde 92'si belli 
bazı besinlerin 
alımına sınır koy
muş.Günde ortala
ma 1400 kalori 
tüketmişler. Çoğu
nun beslenme pro
gramı, az yağlı ve 
bol karbonhidratlı 
beslenmeye dayalı.

Aldıkları kalorinin 
yüzde 24'ü yağdan, 
19'u proteinden ve 
56'sı karbonhidrat
tan geliyor.
Ortalama günde 5 
öğün tüketmişler. 
Egzersiz yoluyla 
yaktıkları haftalık 
kalori miktarı ortala
ma 2800 kadar (gün
lük olarak yaklaşık 
400 kalori ediyor) 
Yüzde 75'in haftada 
en az bir kez tartıhy- 
ormuş.
Üçte biri verdiği 
kiloyu korumayı zor 
uı'aıaA nıteıerken, 
üçte birlik diğer bir 
grup kolayca, geriye 
kalan üçte bir de 
kolay olarak gör
müş.

Ben insanım

Evrensel dünyada bir sultan olsun 
Herkese bir gözle bakar giderim 
Zengin fakir demez, yoldaş olurum 
Sevgi tohumu eker giderim.

Senlik, benlik, ikiliği yenerim 
İnsanlığa yüzüm yere şeririm 
Beni taşlayana bakar gülerim 
Saçlarını okşar, çeker giderim

Cennetle cehennem insan özünde 
Herşey varoluyor insanlar bazında 
Ne ararsan senin oğlun kızında 
Hiç kusur aramam, çıkar giderim.

İsa ’yım, Musa ’yım, Muhammed Ali 
Beni ayrı gören vallahi deli 
Akıl insanlığın canlı rehberi 
Bunu bil mey ini satar giderim.

İnsanları fıkra fıkra bölenler
Çıkar için bin bir türlü yalanlar
Rüşveti ganimet bilip alanlar 
Bunları ateşe atar giderim.

Demirali dünyaya etmesem minnet 
İstemem dünyaya ayrı bir devlet 
Hepsi bir soydandı, hepsi bir millet 
Dünyaya bayrak diker giderim.

HAÇİN 43
Yazan : Zebercet COŞKUN

Bahardan güze dek. Aşye bacının evi 
hep gül kokar... Bulaşığını bâhçede yıkar 
havalar ısınınca. Bir leğen ahr önüne, 
kirli suda kapıları ovalar, çevirir... Sara 
sorar: “Nasılsın, Ayşe bacı?” “Ellerim 
ağğrıyor güzel kızım!” “Ver bulaşığını 
ben durulayayım.” Sahanı, tencereyi 
kucaklar Sara, çeşmenin başına geçer. 
Boyu öyle küçüktür ki, Çeşmenen akarı 
tepesine değer. Girişir bulaşık durula
mağa. Tencereler, sağanlar Sara’nın 
kucağına sığmaz. Kocaman açar kol
larını, sahanlarla beraber kendi de 
çevrilir.Bulaşıklar Sara’nın üstü, başıyla 
birilikte çdurulanır. Yanaklarında yaşlar 
var Sara’nın. Sokak karanlık, bir kendi 
biliyor ağladığını. Evler kapkara şimdi, 
renkler Sara’nın gönlünde..Ayşe bacının 
sarı duvarları, Naime’lerin8 evin pembe 
bahçe kapısı, sarmaşık güllerinin sarısı, 
pembesi... “Bir daha ne zaman görün- 
rüm? Bilinmez ki!.. Sağlıcakla kal Ayşe 
bacı! Sağlıcakla kal Naime, Faik ve de 
İsmail! Hacın’ın taşı, toprağı, kalesi, kilis
esi, camisi, Kirtot, sokaklarda oynayan 
çocukların tümü, Türkü, Ermenisi... Hiç 
birine kinlenmiyorum... Bizi yerimizden • 

ettiler diye kinlenmiyorum kimseye... 
Sağhcakala kalın! Bir daha dönermiyim 
Tanrı bilir...” s

- Sizi yürüyün dedi Osman efendi jan
darma dairesinin önünde.

Hayvanların ardı sıra yürüdüyler. 
Yanlarında bir jandarma ile Osman efendi 
az sonra ulaştı onları. Aram çavuşun 
kavli... Onları Haçin’den çıkaracak... Bu 
jandarmaa, gerekirse yardım edecek. 
Rüzgar zehir gibi kesiyor açıkta kalan 
yerlerini. Dere yolun kıyısında şıkırda
yarak inice ince akıyor.

- Aşağılarda bu ayaz kesilir! diyor 
Osman efendi. Hancının soğuğuna bak
mayın! Oburuğun havası çöktü 
üstümüze. Aşağı indikçe Aşağı indikçe 
kesilir ayaz. Aşağısı Çukurova...

Eşekleri dürtüyorlar, arada Osman 
efendi birşeyler söylüyor; kadınlarda ses 
yok. Çocuklar öksürüyorlar, sümüklerini 
çekiyorlar küfelerin içinde. Hamurcu 
Gediğinin orada büyük bir ateş 
yanıyor.yolun kıyısında, koca kayanın 
tepesinde... Gökyüzünün karası kayanın 
orada turuncuya dönüşmüş. Kızıl alev
lerin önünde kara, kurşini gölgeler 
oynaşıyor. Havaya iki el ateş ettiler. 
Osman efendiler durdu.Tam ktayanın 
dibindeler şimdi. Ateşin çevresinde 
kımıltılar oldu, sonra tepeden aşağıya 
inmeye başladılar gölgeler. Patır patır 
atlıyorlar Yolun üstü doluverdi. Sara’nın 

bacaklarına bir titreme geldi. Az önce 
ayakları sürçüyordu, Haçin den gööçüş 
göğzlatıyordu. Şimdi bir dakika önce şu | 
koca kayanın dibinden uzaklaşmak istiy
or. Annesi kolunu dürtükledi, Sara belini I 
büktü. Bir sürü jandarma sarmışlar 
çevrelerini. Yüzlerine yüzlerine eğiliyor
lar.

- Benim avaratlar bunlar! Küfedekiler 
de çocuklar!..

Aram çavuşun yanlarına kattığı jandar- I 
ma ötekilere bir şeyler söyledi. Usul usul i 
konuştular. Aram çavuşun, bir de kuman
dan Ohannes’in adı geçti. Yine öksürük 
tuttu. Osman efendiyi. Sara titriyor, 
annesi adaklar adıyor adını bildiği tüm 
yatırlara...

- Geçin! dediler sonunda.
Ve geçtiler... Sopa ile dürtüklediler 

eşekleri... Yanlarındaki jandarama ötekil- R 
erle kalmıştı... Haçin’den çıkarmak kavil... II 
Buraya dek... Olanca hızlarını ayaklarına 1 
verdiler, yürüyorlar. Çamların aralarında ’ 
yer karanlık. Tek yıldız yok gökte. Bir 
yanda kızıl rüzgar uğulduyor. Dönüp 
baktı Sara ardına. Her alevler yukarı 
doğru dil uzatıyor, turuncuya boyuyor 
gökyüzünü. Alevlerin önünde kara göl
geler. Kıpır kıpır... Tüm dünyası şu karan* j v 
lıkların içinde kaldı Sara’nın. Kara göl
gelerin oynaştığı alevlerin ardında. Düş R 
mü, gerçek mi? Isıran ayazdan başka hiç j | 
bir şey gerçeğe benzemiyor.
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JontoMi ne sılli tüketmelisiniz?

İyi bir arkadaş 
çevresi olan 
yaşlılar, daha fazla 
yaşıyor.
Yapılan araştır
malara göre, yakın 
aile bağlarından 
ziyade iyi bir 
arkadaş çevresi 
olan yaşlılar daha 
uzun ömürlü oluy
or.
Avustralya'da 
1992'de yapılan 
araştırmada 70 ve 
üstü yaş grubun- 
dakilere sağlık, 
ekonomi ve sosyal 
geçmiş alanlarında 
sorular yönetildi. 
10 yıl sonra yapılan 
değerlendirme 
sonuçlarına göre, 
söz konusu yaş 
grubundakilerden 
arkadaş çevresi iyi 
olanların diğerler
ine nazaran daha 
çok yaşadıkları 
şaptandı.
İyi arkadaşlık bağı

kuran yaşlıların 
aynı dönemde 
çocukları ve akra- * 
balarıyla yakın bağ 
kuranlara göre, 
ölme riskinde 
yüzde 22'lik bir 
azalma görüldü. 
Arkadaş çevresinin, 
yaşlıları iyi beslen
meye ve spor yap
maya teşvik ettiği 
diğer yandan da 
sigara, alkol gibi 
zararlı alışkanlıkları 
terk etmede olumlu 
etkisinin olduğu 
belirlendi.
Psikolojik etki, yük
sek moral, öz saygı 
ve zorluklarla başa 
çıkma isteği gibi 
konularda da iyi 
arkadaş çevresinin 
büyük etkileri var. 
Söz konusu araştır
ma sonuçları, 
İngiliz Tıp Cemiyeti 
(BMA) tarafından 
yayınlandı.

Yaz aylarının 
vazgeçilmez tat
larından biride ren
garenk dondur
malar! Fakat yeme
den önce genellik
le; acaba kilo alır 
mıyım? Diyetimi 
bozar mı? İçeriğin
deki katkı mad
deleri sağlığa 
zararlı mı? gibi 
birçok soru akılları 
karıştırır.
Memorial Hastanesi 
Beslenme ve 
Diyet Uzmanı 
Seçil Kenar 
dondurma yeme
den önce kafanızı 
karıştıran bu soru
ların yanıtını verdi: 
"Dondurmanın 
yapımında süt ve 
süt ürünlerinin 
yanı sıra şeker, 

glikoz şurubu gibi 
tatlılık verici mad
deler, bitkisel yağ 
ve/veya süt yağı, 
çeşidine göre çiko
lata, kakao, meyve, 
fındık/f ıstık, 
karamel gibi besin
ler, sahlep, kıvam 
verici, doğal ve 
doğala özdeş aro
malar bulunmak

tadır. Yüksek mik
tarda süt içer
mesinden dolayı 
besin değerleri 
açısından 
zengindir.
Dondurmada pro
tein, karbonhidrat 
ve yağın yanı sıra 
A, B, C, D ve E 
grubu vitaminlerle 
birlikte kalsiyum, 
fosfor, magnezyum, 
sodyum, potasyum, 
demir ve çinko gibi 
mineraller de 
bulunuyor. 
Kilonuzu etkileme
si, günlük tüketilen 
kalori miktarı ve 
harcanan enerji 
miktarı ile ilişkilidir. 
Dondurmanın 
kalori değeri diğer 
baklava, pasta gibi 
hamurlu tatlılara 
oranla çok daha 
düşüktür. Eğer 
sağlıklı ve dengeli 
besleniyorsanız ve 
egzersizinizi yapıy
orsanız dondurma 
tükenmenizde 
hiçbir sorun 
yoktur" 
"Sağlıklı ve 
dengeli bir beslen
me programında

haftada 1-2 kez 
dondurma tüketimi 
önerilebilir. Önemli 
olan besinlerin 
tüketim sıklığı ve 
miktarının ayarla
narak beslenme 
programına kon
masıdır" diyen 
Dyt. Kenar, özellik
le çocuklarda fazla 
olan kalsiyum ihtiy
acının karşılan
masında ve enerji 
açığı olan çocuklar
da dondurma 
tüketimini önerdik
lerini belirtti. 
Dondurma 
seçimine dikkat! 
Dondurma seçi
minde ve tüketi
minde dikkat 
edilmesi gereken 
noktaları Dyt. Seçil 
Kenar şöyle anlattı:

"Süt mikroorganiz
maların kısa sürede 
üreyebileceği ve 
bireyde ciddi sağlık 
problemlerine 
sebep olabilecek 
bir besin öğesi 
olmasından dolayı 
dondurmanın 
mutlaka pastörize 
sütten yapılmış 
olması gerekiyor. 
Üretim esnasında 
gıda maddeleri 
tüzüğüne uygun 
olan katkı ve renk 
vericilerin kullanıl
ması, uygun 
paketleme ve 
etiketlemenin 
yapılmış olması, 
üretim sonrası 
dağıtımının soğuk 
zincire uygun yapıl
ması büyük önem 
taşıyor"

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 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 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. 5131° 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 Ûkitgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 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

21 HAZİRAN 2005 SALI 
FATİH ECZANESİ

GEMLİKrnö7m
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İBH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2162 

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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Umurbey'de Hint rüzgarı esecek
Uiiifiiefan’in en ünlü dsns orubu 27 Haziran 2005 tarihinde Umiirhpv’p nplprplc rificfariuanaralr I Imıırhau Ralarliua' Raekanı Fatih Mahmut

GEMLİK GEML'K’*N >LK GÜNLÜK GAZETESİ

Hindistan’ın en ünlü dans grubu 27 Haziran 2005 tarihinde Umurbey’e gelerek, gösteri yapacak. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Güler, Hindistan Başkonsolosu ile ilişkilerin sürdüğünü belirterek, ALEKHYA PUNJALA adlı grubu Umurbey’e davet ettiklerini söyledi. 2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
22 Haziran 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

20 bin memura 
sicil affı geliyor 

Memurlarla Diğer Kamu Görevlileri' nin 
Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkı'nda 
Kanun Tasarısı, TBMM Adalet 
Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıyla, 
23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005’e 
kadar kamu görevlilerinin işlediği fiiller
den dolayı disiplin cezalarının ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor. Sayfa 7’de

Sahipsiz bırakılan Terme Kaplıca Tesisleri çevredeki çocukların eğlence yeri oldu

Terme kaplıcaları çocuklara kaldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

sıkıntı içinde olduğunu anımsattı. 
Büyükşehir Belediye Yasası, 

belediyeleri mali sıkıntıya soktu.

Güne Bakış

Küçük belediyefer...
Dün, Gemlik Körfez’in manşetinde Kurşunlu 

Belediyesinde “icra şoku” başlığı vardı.
Belediye borcunu ödemiş olduğundan icra 

girişimi yapılamadı.
Bana bu durum küçük belediyelerin mali

tüm

Belediye bütçesinin yüzde 35’i Büyükşehir’e 
gönderilirken, su ve kanalizasyon giderleri 
ellerinden çıktı.

Şimdi Kurşunlu Belediyesinin gelirlerini bir 
düşünün.

Hâzineden alınan yardım yanında, en büyük 
gelir emlak vergileri ve su dan sağlanmaktay
dı.

Su gelirleri elden çıkınca tek emlak gelirleri 
ile 22 kilometre uzunluğundaki bir beldenin 
hizmetini gerçekleştirmek oldukça zor..
Küçük Kumla Belediyesi işçi ve 

mamurlarının maaşlarını aylarca ödeyemedi. 
Emlak vergileri gelirlerini bekledi günlerce, 
yazlıkçı gelirlerini bekler oldu belediye...

Bu geçici iönlemlerle küçük belediyeler bir 
yere varamazalar.

Hizmette üretemezler.
Bugün olmazsa yarın aldıklarını ödeyemez 

duruma düşebilirler ve yine icra kapıya daya 
nabilir.

Büyükşehir Yasası’nda gerekli değişiklikler 
için belediye başkanları milletvekillerine 
sorunlarını anlatmalı.

Yoksa sıkıntıdan kurtulamazlar.

Amacına uygun çalıştırılmadığı ve kirasının ödenmediği belirtilerek 
kapatılan Terme Kaplıca Tesisleri, son zamanlarda çocukların eğlence
merkezi haline geldi. Kapı girişindeki camları kırarak içeri giren 
çocukları, gün boyu havuzda yüzmenin keyfini çıkartıyorlar.

Kapatılarak, 
sahipsiz bırakılan 
Terme Kaplıca 
Tesisleri’ne çocuk
lar sahip çıktı. 
Camları kırarak 
içeri giren çocuk
lar, kendilerine 
gelebilecek 
zararlardan 
habersizce gün 
boyu eğleniyorlar. 
Çevre sakinleri, 
belediyenin biran 
önce Önlem 
almasını istiyorlar.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 4’de

Elma Şekeri minik erindenZeytin güvesi ile 
mücadele başladıj 

Zeytin ağaçlarının çiçek açma dönemlerin 
de görülen zeytin güvesi ile mücadelenin 
başladığını bildiren İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri, zeytin üreticilerinin önlem 
almasını istediler. Yılda üç nesil veren 
zeytin güvesinin yaprak neslinde müca 
delenin yapılmadığı ağaçlarda diğer 
zamanların ise çok kritik olduğu belirtildi. 
___________________Haberi sayfa 3‘de

unutulmaz gece
Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
yıl sonu etkinliklerinde minikler velilere 
doyulmaz anlar yaşattılar. Ana okulunu 
bitiren 14 minik keplerini havaya atıp 
belge aldılar. Küçükler birbirinden güzel 
gösterileriyle yürekleri hoplattılar. Syf 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Umurbey'e gelecek olan ALEKHYA PUNJALA dans grubu 
Celal Bayar Anıt mezarının bulunduğu meydanda gösteri yapacak.

■ Gürhan ÇETİNKAYA

Gün doğmadan neler doğuyor
Nerede kalmıştık.
Bağımsızlığımız ,laikliğimiz ve ulusal 

değerlerimiz..Gündemimizden düşmeyen 
tek ve değişmez konu.

Yazılarımızı yine oradan sürdürelim.
Gazetelerde okuyorsunuz...{
İktidarla ana muhalefet arasında bir 

satış meselesidir gidiyor.
İlhan Selçuk yazmış Cumhuriyet 

Gazetesi’nde:
Ana Muhalefet Partisi liderine sor

muşlar.. •'"<
Başbakanlar memleketi satar mı 

diye?..
O da yanıt vermiş :
Damat Ferit Paşa satmadı mı?
Başbakan esmiş gürlemiş.
"Birazsaygılı olun."
Allah Allah..
Başbakan'a ne oluyor?
Bir şiddet bir celallenme..
İnsanın aklı karışıyor.
Damat Ferit kim başbakan kim..
Yoksa Başbakanla Damat Ferit'in bir 

akrabalığı mı var?
Ya da Başbakan Damat Ferit'in avukatı 

mı?
Tarihsel belgelerle memleketi sattığı 

kanıtlanan bir sadrazama "bugünkü idari 
yapılanma biçimine göre başbakan" 
sahip çıkmak da neyin nesi,kimin fesi..

Tarihe sahip çıkmak böyle bir şey mi?
Yabancılar öyle yapmıyor ama..
Başbakanın kankasının ülkesi İtalya 

da tarihine sahip çıkıyor.
Ama , kirli pisli işlere bulaşmış olan

ları aforoz ediyor, anmıyor bile..
Onlarda tarihe sahip çıkmak geçmişte 

yaşanan uygarlıkları gün ışığına çıkar
mak anlamına geliyor.

Tarihsel derinliği olan ulusal değerleri 
tartışmamak olarak algılanıyor.

Ülkenin zenginliklerini korumak ve 
kollamak olarak değerlendiriliyor.

Biz de;
Çok farklı..
Neyi düşünüyorum..
Bizim kazandığımız Ulusal Kurtuluş 

Savaşı'nın üçte birini İtalyan, 
Fransız,Yunan,Alman yaşasaydı yanları
na yaklaşılmazdı.Burunlarından kıl aldır
mazlardı.

Biz ne yapıyoruz.
Tarihsel geçmişimizi inkâr ediyoruz.
Ulusal değerlerimize sahip çıkmıy

oruz.
Kırmızı çizgilerimizi kısa vadeli "dar 

grup" çıkarları uğruna feda ediyoruz.
Türbanla uğraşıyoruz .sıkma başı gün

demin ilk sırasına oturtuyoruz.Dinle 
devlet işlerini birbirinden ayırmayı ne 
hikmetse beceremiyoruz.

Sonra da Ana Muhalefet Partisi Lideri, 
Damat Ferit'i hatırlattı diye 
kızıyoruz,esiyoruz,gürlüyoruz...

Bunları geçicen..
Ülke meselelerine bakıcan..
Bakmazsan baktırırlar gülüm.
Kurguladıkları senaryo da cafcaflı bir 

rolü de sana verirler .oynatırlar gülüm.
Uyanık olalım uyanık..
İş işten geçmeden.

Umurbey’de Hint rüzgarı esecek
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Hindistan'ın en 
ünlü dans gru
plarından olan 
ALEKHYA
PUNJALA
27 Haziran'da 
Umurbey’de gös
teri yapacak.
Daha önce
Umurbey'e 
ziyarette bulunan 
Hindistan'ın
İstanbul
Başkonsolosu'nun 
arzusu ile 
Umurbey'e gelecek 
olan dans grubu 
Celal Bayar Anıt 
mezarının bulun
duğu meydanda 
gösteri yapacak.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, yap
tığı açıklamada, 
Hindistan
Başkonsolosu ile 
ilişkilerinin 
sürdüğünü 
belirterek
"Kendisinin
Umurbey'e yaptığı 
ziyarete karşılık git
tiğimizde bize Hint 
dans grubunun 
geleceğini va 
Umurbey'e de 
gelebileceklerini 
söyledi. Çok mutlu 
olduk ve kendileri

ni Umurbey'e 
davet ettik" dedi. 
Sakarya ve 
Yalova'da yapacak
ları gösterilerden 
sonra 27 Haziran 
Pazartesi akşamı 
Umurbey’de gös
teri yapacak olan 
Hint Dans 
Grubunun yanı sıra 
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
ekibi de gösteri 
yapacak, i ' 
Her iki ekibin iki 
ülkenin çeşitli 
yörelerinden 
sergileyecekleri

gösterilerin beğe
nileceğini söyleyen 
başkan Güler, 
27 haziran akşamı I 
herkesi Umurbey'e I 
gösterileri izlemeye I 
davet etti.

TEŞEKKÜR 
Eczanemizin açihşını onuriamisrari 
Sn. Vali Yardımcısı Ahmet ÖZTÜRK 
Sn. Gemlik Kaymakamı Mehmet BAYGÜL 
Sn. Belediye Başkanı Mehmet TURGUT 
Sn. Emniyet Müdürü Ali Kemal KURT 
Sn. Liman Başkanı Harun ÖZMADEN 

Olmak üzere açılışımıza katılan tim 
dostlarımıza ve müşterilerimize 

teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
Ecz. Yeşim ARTAR 
Uzm. Dr. Ömer ARTAR

ELEMAN ARANIYOR [|

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10

ELEMAN ARANIYOR
BÜRODA TELEFONLARA BAKACAK 

MÜŞTERİ İLE DİREK TEMAS KURACAK 
BİLGİSAYAR KULLANMASINI İYİ BİLEN

DİKSİYONU DÜZGÜN
BAYAN SEKRETER ARANIYOR

Müracaat etmek isteyenlerin 
özgeçmişlerini içeren CV’lerin 

0 224 514 40 31 Notu faksa 
gönderilmeleri gerekmektedir 

İşyerimiz Gemlik merkezindedir I



Sayfa 3 HABER 22 Haziran 2005 Çarşamba

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri zeytin üreticilerini uyardı

M »i ite âdili başladı
İKlV/cdanca

v - —■ H

Zeytin ağaçlarının çiçek açma dönemlerinde görülen zeytin güvesi 
ile mücadelenin başladığını bildiren İlçe Tarım Müdürlüğü yetk
ilileri, zeytin üreticilerinin önlem almasını istediler. Yılda üç nesil 
veren zeytin güvesinin yaprak neslinde mücadelenin yapılmadığı 
ağaçlarda diğer zamanların ise çok kritik olduğu belirtildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytin 
ağaçlarının 
çiçek açma 
döneminde 
görülen ergin
lerinin 7-8 mm 
boyunda, gümişi 
gri renkli kelebek 
olan zeytin 
güvesi ile 
mücadele 
dönemi başladı.' 
Yılda üç nesil 
veren zeytin 
güvesi, yaprak 
nesli, çiçek nesli 
ve meyve nesli 
olarak biliniyor. 
İıçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
zeytin güvesi 
başlamış zeytin 
ağacı çiçeklerini 
getiren üreticiler, 
verilen bilgi 
üzerine, 
ağaçlarında 
mücadeleye 
başlıyorlar.
Zeytin 
Güvesi'nin ilk 
nesli olan 
yaprak neslinin 
gelişmesi şöyle: 
Meyve neslinin 
kelebekleri 
kasım aylarında 
yumurtalarını 
yapraklara 
bırakırlar.
Yumurtalardan 
çıkan larvalar 
yaprağın içinde 
galeriler açarak 
beslenirler.
Kışı yaprakta 
geçirirler.
Mart ayından 
itibaren genellik
le yaprakların 
arasında 
pupa olurlar. 
Çiçek nesli : 
ilkbaharda ergin 
çıkışları başlar. 
Mayıs ayı orta

İlçe Tarım Müdürlüğü'ne zeytin güvesi başlamış zeytin 
ağacı çiçeklerini getiren üreticilerden verilen bilgiler 
üzerine, zeytin güvesi ile mücadeleye başlaması istendi.

larında somaklar 
yeşilken erginler 
yumurtalarını 
çiçek tomur
cuğunun çanak 
yaprakları 
üzerine bırakır
lar. Yumurtadan 
çıkan larvalar 
çiçek tomurcuk
larında organları 
yiyerek, ağları ile 
sarıp kurutarak 
zarar verirler. 
Gelişmelerini 
tamamlayan 
larvalar pupa 
olurlar. Meyve 
teşekkülünün 
başladığı Haziran 
ayında pupalar
dan ergin 
çıkışları görülür. 
Meyve nesli: 
Kelebekler 
yumurtalarını 
saçma büyük
lüğündeki 
meyvenin taç 
yapraklarına 
bırakırlar.
Yumurtadan 
çıkan larvalar 
sapın dibinden 
meyvenin içine 

girerek, 
çekirdeğe doğru 
ilerler. Bu sırada 
dökümlere sebep 
olurlar. Fakat asıl 
zararı Ağustos- 
Eylül aylarında 
dökülmeler 
şeklinde görülür. 
Meyvedeki gelişi
mini tamamlayan 
larva yaklaşık 
Ağustos sonu, 
Eylül başında 
meyveyi terk 
ederek pupa 
olur. Ekimde de 
ergin görülür.
Yaprak neslinde 
mücadelenin 
yapılmadığı 
ağaçlarda diğer 
zamanların ise 
çok kritik olduğu 
belirtilen 
mücadelenin 
çiçek neslinde 
başlatıldığına 
dikkat çekilerek 
"Çiçek somakları 
sararmaya 
başladığında ve 
yumurtalardan 
kurtçuklar çık
maya başladığın

da mücadele 
yapılmalıdır, 
(ilk 2 ilaç diğer
lerinden 1-2 
hafta önce 
kullanılır.
Yumurta 
görülünce) Bu 
ilaçlama yapılı 
yorsa varsa zey 
tin pamuklu biti 
ile de mücadele 
yapılmış olur. 
Meyve neslinde 
ise, daneler iri 
karabiber 
(5 nolu saçma) 
büyüklüğüne 
geldiğinde yüzde 
10 bulaşma 
varsa, yumurta
lardan larva 
(kurtçuk) çıkışı 
görüldüğünde 
mücadeleye 
başlanmalıdır. 
İlaçlamada, 
çiçek neslinde 
çiçek somak- 
larının, meyve 
neslinde 
danelerin iyice 
ilaçlanması 
gerekmektedir" 
denildi.

Aliş’im, Kurşunlu’da damdan dama atlayarak 
Gemlik’e giden kediciğin öyküsünü dinlemiş yıllarca..

Damdan dama yolculuklar yapmak ..
O damaltında buluşan kaçak aşıklar...
Bugün biraz daldan dala atlayalım mı?
Günümüzde sıkıntılı insan güruhundakileri bir 

nebze olsun keyiflendirmek yazıyla, sözle..
Bunun için de doğru insanla diyalog önemlidir!..
Eflatun’un Devlet kitabındaki Sokrates’in 

diyaloglarını bugün sahneye koysanız, sayfalarca 
anlatılan ‘doğru insan’ tanımındaki tartışmayı sonuç
landıramadığınız gibi, çekirdek yaşamının içine 
sığışan, ona nefes verecek olan elma kurduna kapıları
na kapatan sığ insana keyif vermek de zordur.. Keyif 
alacağına, keyfinin bozulma derdine düşer..

Bu tür insanlar kapılarını aralık bile tutmazlar..Yeni 
fikirlere yeni arkadaşlıklara açılmanın, özlü sözlü 
sohbette bulaşmanın keyfini bulduklarında aralanan 
kapılarını kapatıverirler.

Doğru insan mı? kuşkusu bir kurt gibi beynini tır
malar..

Elma kurdu çekirdeğine zarar verir ya...
Oysa ki, o kurt olmasa o meyve doğal değildir.

Elma kurdu zararlı ortamda yaşamaz ki..
Yoooo..
Elma dediğin kurtsuz olmalı.. Tabağına sıraladığın

da aynı boyda ..Aynı kalıpta.
Kurşunlu’da elmalı bir çiftliğimiz vardı, yaralı 

elmalan.Her çeşidi..Ama hepsi aynı kalıptan çıkmış 
gibi değildi. Elmayı dalından koparıp tozunu kaza
ğınızda silip ısırdığınız an ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ı 
zehirleyen elmadan da kırmızıdır.. Kurt kafasını 
korkusuzca elmadan çıkardığı an ise , ölümünün 
habercisiydi1..

Kalıplı yaşamlar kalıplı beyinlerle gelir..
Oysa ki,
Yaşamın içinden 'cımbızladığımız' konuları, 

diyalogları yakalayabiliyor muyuz?
Paylaşmanın keyfini alabiliyor muyuz?
Siz buna ne derseniz deyin..
Aydın Boysan’ın deyişiyle ‘Avunma Garantisi’nde 

insanlar..
Avunuyorlar...
Damdan dama atlayan kedinin öyküsünde...
Kurtsuz elmanın lezzetinde..
Sığlaştırılmış sözcüklerde ...
Kapılarını aramamama avuntusunun garantisinde.
Bir edepsiz atasözü var ya, “bana dokunmayan 

yılan bin yıl yaşasın” aynen öyle..
Ancak, işlerini geldiğinde de, cımbızla, olmayan kılı 

almak da da üstlerine yok..
Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak 

için, kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur, hemen beni 
kendilerine çeker, içimdekinden uzaklaştırırlar...
Zaman yürür gider beni dertlendirmeden;

"İnsanlar ne olduğunu anlayıp da, 'ne olacağı' 
sonucunu çıkarabilseler, iyi olacak. Düş kırıklığına 
uğramayacak, kafalarını duvara vurmayacaklar.

Bu olgunun sevimli bir örneğini, Jo Herbst veriyor
du.

Kendisi Münihli bir aktör ve yazardı. “Zoraki “diye 
bir sözcüğümüz var. Dilimizin en yakışıklılarının başı
na gelir. Hiçbir işin, hiçbir şeyin zoraki oluşundan zevk 
doğmaz. Zorakilik, öyle güçsüz bir yakıştırmadır ki, hiç 
yerine oturmaz. Sanki tükürükle yapıştırılmıştır.

Şu anda aklıma Moliere'in Ahmet Vefik Paşa çevirisi 
'Zoraki Tabip' oyunu geliyor. Yine Moliere oyunlarında
ki zoraki kibarlıklar, zoraki insanların ciğerini ortalığa 
döker, iyi de, bunun tersi, hiç yok mu? Hiç zoraki 
olmadan, olağanüstü içtenlikle yapılmış, parlak bir 
incelik yok mu?

Var. Çok kibar bir adam, mezar taşına şöyle yazdır
mış:

Lütfen kusura bakmayın, ayağa kalkamıyorum." 
Daldan dala bir yazı
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Sahipsiz bırakılan Terme Kaplıca Tesisleri çevredeki çocukların eğlence yeri oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
amacına uygun 
çalıştırılmadığı 
ve kirasının 
ödenmediği ileri 
sürülerek, 
kapatılan Terme 
Kaplıca Tesisleri 
şimdi çocuklara 
kaldı.
Tesislerde 
bulunan 
malzemelerin icra

memurları ve 
Avukat aracılığıyla 
boşaltılarak 
kapısına kaynak 
vurulan 
kaplıcada her 
gün onlarca çocuk 
yıkanmanın 
zevkini çıkartırken, 
gelebilecek 
tehlikeden 
habersizler. 
Kapı girişinde 
bulunan camları 
kırarak içeri giren

çocuklar havuzda 
gün boyunca sıcak 
suda rahatça 
yıkanmanın 
zevkini 
çıkarıyorlar.
Hiçbir denetimin 
ve kontrolün 
yapılmadığı 
kaplıca tesislerine 
kırılan camdan 
giren çocuklar, 
toplu olarak 
girdikleri 
havuzda her 
türlü mikrobu 
da alabilecek 
dürümdalar.
Sahipsiz bırakılan 
tesisler çevredeki 
çocukların 
eğlence yeri 
olurken geceleri 
ise boş 
odalar madde 
bağımlılarının 
adeta yeni barınma 
merkezi olmaya 
aday durumda.

Camları kırarak Terme Kaplıcalarının içine giren çocuklar, 
gün boyu sıcak havuzun keyfini çıkarıyorlar.

Gemlik'in 
şifalı suyuyla 
meşhur 
kaplıcalarının 
bu terkedilmiş

ve her türlü 
tehlikeye açık 
durumu çevrede 
yaşayanları da 
endişeye

sürüklerken, 
Belediye'nin 
biran önce 
önlem alması 
isteniyor.

Karsak Deresi temizleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Karsak Deresi’nin 
İlçe içindeki en 
geniş yeri olan 
giriş köprüsü ile 
terme önündeki 
köprü arası 
temizlenmeye 
başladı.
Gelen suyun 
burada akıntı 
olmadığı için 
kaldığı ve adeta 
batak durumuna 
geldiği 
gözlenirken, 
çevreye yaydığı 
koku yüzünden de 
devamlı şikayet 
konusu oluyor. 
Dere yatağının yan
larında bulunan 
otlar ile zeminde 
bataklaşan tortuyu

temizleyen 
Belediye Temizlik 
Ekipleri, çare 
bulmaya • 
çalışıyorlar.

Durgun suyun 
bulunduğu dere 
yatağında zeminde 
bataklaşma 
olduğun dan

sivrisinek ve 
koku sıcak akşam
larda evlerinin 
balkonlarına çıkan 
insanları etkiliyor.

Küçük Emin 
pazarda kayboldu

Sah pazarında 
annesinin yanından 
ayrılarak, kaybolan 
isminin Emin olduğu 
belirlenen küçük 
çocuğa zabıta 
sahip çıktı.
Pazarda alış veriş 
yaptığı anda 
annesinin yanından 
ayrılarak bir anda 
kalabalık içinde kay
bolan 3-4 yaşlarında 
olduğu tahmin 
edilen küçük çocuk 
ağlamaya başladı. 
Denetimlerde bulu
nan Belediye Zabıta

Ekiplerinin bulduğu 
çocuk elinde şeker 
ve çikolata ile avu
tulmaya çalışıldı. 
Belediye hopar
löründen anons edil
erek ailesi aranan 
küçük çocuğun 
adının Emin 
olduğunu söyleyen 
komşuları sahip 
çıktı. İkinci BİNİ 
alışveriş merkezinin 
yakınlarında otur
dukları belirlenen 
küçük Emin, komşu
larının kucağında 
evine gönderildi.
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Elma Şekeri miniklerinden unutulmaz gece
Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu etkinliklerinde minikler velilere 
doyulmaz anlar yaşattılar. Ana okulunu bitiren 14 minik keplerini havaya atıp 
belge aldılar. Küçükler birbirinden güzel gösterileriyle yürekleri hoplattılar.
Elma Şekeri 
Gündüz Bakımevi 
Kreş ve Anaokulu 
öğrencilerinin 
Belediye Kültür 
Merkezi’nden 
yapılan yıl sonu 
etkinliklerinde 
öğrencilerin 
velileri doyulmaz 
anlar yaşadılar. 
Miniklerini 
sunuculuğunu 
yaptığı gecede, 
rondlar oynandı, 
folklor gösterileri 
yapıldı, şiirler 
okundu; Manga 
rock grubunun 

| taklitleri yapıldı, 
i Bu yıl anaokulunu 

bitiren ve ilköğre
tim çağına gelen 
14 öğrenciye 
başarı belgeleri 
verildikten sonra 
küçükler keplerini 
havaya atarak 
anaokulunu 
bitirirken büyük
lerini aratmadılar. 
Yaşları 3 ile 6 
arasındaki Elma 
Şekeri öğrencileri 
öğretmenleri ve 
Okul Müdürleri ile 
birlikte bir yıl 
boyunca edindik
leri birikimleri 

Küçük efeler, birbirinden güzel 
oyunlar sergilediler

ittiren minikler mezun olmanı! 
erini havaya atarak kutladılar.

SlÜMHıM 
HUmMÜ

ÜKaaSKi;

ıws

sahnede 
büyüklere taş 
çıkarırcasına 
sahnelerken, 
anne, baba ve 
yakınları da 
Belediyle Kültür 
Merkezi’ni tama
men doldurdular. 
Veliler küçük 
sanatçıların 
birbirinden 
güzel sunumlarını 
alkışlarıyla

desteklerken, 
geceye
Belediye Başkanı 
Mehmet
Turgut, eşi 
.Nuriye Turgut da 
katıldı.
Başkan ve eşi 
küçük torunları 
Batuhan’ın da 
sahnede yaptığı 
etkinlikleri 
alkışlarıyla 
desteklediler.
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Abbas ■ Şaron görüşmesine gölge düştü
İsrail, bugün 
Başbakan Ariel 
Şaron ile Filistin lid
eri Mahmud 
Abbas'ın yapacak
ları görüşme 
öncesinde, İslami 
Cihad'a yönelik 
operasyon başlattı. 
İsrail güvenlik güç
leri, İslami Cihad 
üyesi olduğu öne 
sürülen yaklaşık 50 
kişiyi gözaltına aldı. 
Operasyonun ardın
dan, güvenlik 
konusunun Abbas 
ve Şaron'un bugün 
yapacakları görüş
menin ana gündem 
maddesi olması bek
leniyor.
Operasyon, 
geçtiğimiz birkaç 
gün içinde düzenle
nen saldırılarda 
3 İsrailli'nin 
öldürülmesini izli
yor. İslami Cihad, 
gerçekleştirdiği 
saldırılarla, İsrail'in 
ateşkes ihlallerine 
karşılık verdiğini 
öne sürüyor.
İsrailli bir kaynak, 36 
zanlının Batı

Şeria'nın güneyinde
ki El Halil ve 
Beytüllahim, 14 zan
lının da Batı 
Şeria'nın kuzeyinde
ki Ramallah, 
Kalkilya ve Cenin'de 
gözaltına alındığını 
belirtti.
Associated Press 
haber ajansı, İsrail 
ordusundan bir 
askeri yetkilinin İslâ
mî Cihad'ı ateşkese 
aykırı davranmakla 
suçlayarak, "Örgütle 
bağlantısı olduğunu 
bildiğimiz herkes 
bize göre meşru 
hedeftir" dediğini 
duyurdu.
Ancak Filistin tarafı, 
bugünkü görüşmede 
bu konuya odaklan
mayı düşünmedik
lerini dile getiriyor 
ve Gazze'den çek
ilme işlemi ile ilgili 

ayrıntıların daha alt 
seviyede 
görüşüldüğünü 
belirtiyor.
Filistinliler iki lider 
arasındaki bu 
görüşmeyi, başka 
konuları gündeme 
getirme vesilesi 
olarak görüyor. 
Mahmud Abbas'ın 
İsrail tarafından, 
işgal altındaki 
topraklardaki 
Filistinliler'in 
günlük hayatını 
kolaylaştıracak tavi
zler talep etmesi 
bekleniyor. Bunların 
başında da, daha 
fazla hareket özgür
lüğü, İsrail'deki iş 
olanaklarının arttırıl
ması ve cezaev- 
lerindeki ilistinlil- 
er'in daha fazlasının 
serbest bırakılması 
geliyor.

Azerbeycan’da 100 mahkuma af çıktı
Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, 100 
mahkum için bir af 
kararı imzaladı. 
Azerbaycan Adalet 
Bakanlığı'na bağlı 
bir ekip bugün, 
sabahın erken saat
lerinde cezaevlerine 
giderek kararı uygu
ladı. Kararın uygu
lanmasına başkanlık 
eden 
Azerbaycan Adalet 
Bakanlığı Baş İdare
si Karargah Reisi 
Albay Musa

Sünniler, ABD’nin Irak’tan çıkmasını istiyor
Irak'ın başkenti 
Bağdat'taki Umm 
Kura Camii'nde 
basın toplantısı 
düzenleyen Sünni 
Birliği, ABD'nin 
Irak'tan çekilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Sünniler adına 
konuşan Sünni 
Birliği Şura 
Üyesi Dr.
Muhammed Beşşar 
El Feydi, baskıların 
daha da arttığını 
belirterek, "Son 
günlerde

Hummbetov, 
"Cumhurbaşkanımız 
İlham Aliyev, imzal
adığı af kararı ile 100 
mahkumu cezaevin
den azat etmiştir. 
Sizi de bu münase
betle tebrik ediyor, 
gelecek hayatınızda 
başarılar diliyoruz" 
dedi.
Affedilen mahkum
lar, belgelerini aldık
tan sonra İlham 
Aliyev'e teşekkür 
etti. Affedilen 
mahkumlardan 
Ramazanov Vidadi,

Amerikalılar, kadın
larımızı tutuklamaya 
başladı. Bu kabul 
edilemez" dedi. 
ABD'nin El Kaim 
operasyonuna da 
değinen Dr. 
Muhammed Beşşar 
El Feydi, 
operasyonda 
masum sivillerin 
de hedef aldığını 

söyleyerek, 
"El Kaim böl
gesinde El Kerable 
köyüne saldırı 
yapılmış. Masum

"Çok mutluyum. 4 
sene 6 ay cezaevin
de kalmam gerektiği 
halde, 2 yıl cezamı 
çektikten sonra 
affedildim. İlham 
Aliyev'e çok 
teşekkür ederim" 
dedi.
Mahkumların 
anneleri, serbest 
kalan çocuklarını 
görünce 
gözyaşlarını tuta
madı, cezaevi 
önünde duygusal 
anlar yaşandı.

insanlara saldırıyor
lar. Bölgede 
direnişçi yok, köy 
halkı var. Neden 
orayı vuruyorlar?" 
diye 
konuştu.
Irak yönetimine de 
seslenen 
Şünni Birliği Şura 
Üyesi Dr.
Muhammed Beşşar 
El Feydi, "Irak 
hükümeti; seçimle 
geldiniz, ama bütün 
Irak sizin için 
sandığa gitmedi.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 

car- VESTİYER - KOMİDİN 
o- KARYOLA - ŞİFONYER

KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

I

“? 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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Bakanlıktan 
sıcak uyarısı

20 bin memura sicil affı qe iyor
Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye'de yaşanan 
ölümlerin birinci 
sırasında yer alan 
kalp ve damar 
hastalıklarına özel
likle yaz aylarında 
dikkat edilmesi 
konusunda vatan
daşları uyardı.
Bakanlık'tan yapılan 
açıklamada, erken 
ölümlere yol açan 
ve kişilerin yaşam 
kalitesini olumsuz 
etkileyen kronik 
hastalıklardan 
korunmanın alı
nacak koruyucu 
önlemlerle 
mümkün olduğu 
vurgulandı.
Açıklamada, dünya
da her yıl yaklaşık 
17 milyon kişinin 
hayatını kaybetme
sine yol açan kalp 
damar hastalık
larının Türkiye'de 
de en önemli halk 
sağlığı sorunların
dan olduğu 
kaydedildi.

Türkiye'de yaklaşık 
2 milyon koroner 
kalp hastası bulun
duğu ve hastaların 
yılda 130 bininin 
hayatını kaybettiği 
ifade edilen açıkla
mada, şunlar 
kaydedildi: 
"Özellikle sıcak 
yaz aylarında, hay
vansal kaynaklı 
gıdaların yoğun 
tüketimi, yemeklerin 
aşırı yağlı pişirilme
si, meyve ve sebze 
tüketiminin 
yeterli düzeyde 
olmaması ve 
fiziksel aktivitenin 

yetersizliği, yüksek 
tansiyon, sigara ve 
alkol kullanımı, şiş
manlık ve diyabet, 
kalp damar hastalık
larına yakalanma 
riskini artıran fak
törlerin başında 
yer alıyor." 
Açıklamada, 
"Özellikle yaz 
aylarında sigaradan 
hem aktif hem de 
pasif içici olarak 
uzak durun.
Meyve sebze 

tüketimini artum, 
şeker ve tuzu 
az tüketin" 
uyarısı yapıldı.

Memurlarla Diğer 
Kamu 
Görevlileri'nin Bazı 
Disiplin Cezalarının 
Affı Hakkı'nda 
Kanun Tasarısı, 
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Tasarıyla 23 Nisan 
1999 tarihinden 14 
Şubat 2005'e kadar 
kamu görevlilerinin 
işlediği fiillerden 
dolayı verilmiş disi
plin cezaları, bütün 
sonuçlarıyla 
ortadan kaldırılıyor. 
20 bin 543 memu
run bu kapsamda 
olduğu bildirildi. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in de 
katıldığı komisyon 
toplantısında ele 
alınan tasarıyla, 23 
Nisan 1999 tarihin
den 14 Şubat 
2005'e kadar kamu 
görevlilerinin 
işlediği fiillerden 
dölayı verilmiş disi
plin cezaları, bütün 
sonuçlarıyla 
ortadan kaldırılıyor. 
CHP'nin de destek

verdiği tasarı kısa 
sürede komisyonda 
ele alınarak benim
sendi.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Şahin, 
yaptığı açıklamada, 
bu kanun kapsamı
na giren memur 
sayısının 20 bin 543 
olduğunu ifade 
ederek, suçlarını ve 
sayılarını şöyle 
açıkladı: 
"Uyarma cezası 9 
bin 361, Kınama , 
cezası 5 bin 682, 
Kadro ilerletmenin 
durdurulması bin 
551, Devlet 
memurluğundan 
çıkarma 639 ve 
diğer bazı sebe- 
pler."Tasarı, omisy- 
on'da verilen tek
liflerle birleştirilerek 
ele alındı.
Görüşmelerde bazı 

önergeler de kabul 
edilmedi.
Görüşmeler sırasın
da söz alan 
Komisyon üyesi AK 
Parti Milletvekili 
Hüsrev Kutlu, 
"Bizim aldığımız 
cezalar affedilecek 
mi?" diye sordu. 
Kutlu'nun bu söz
leri komisyonda 
gülüşmelere sebep 
oldu. Bakan Şahin 
ise açıklamalarında 
yasa tasarısının 
sivil toplum örgüt
leri ve ilgili kurum 
ve kuruluşlarla 
görüşülerek hazır
landığını belirterek, 
bir değişiklik dikler
ine işaret etti. Şahin 
tasarının gelecek 
hafta genel kurulda 
ele alınmasını ve 
yasalaştırılmasını 
planladıklarını da 
belirtti.hrelltde kampanya

KAMPANYAMIZ 
STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ
IS YTL'YE SAYIYORUZ

I YENİ LASTİKLERİNİZE
KREDİ KARTINA 4 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ.

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

linrı ıj Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
C İ"U Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224)513 13 71 -514 87 87
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Yeni TCK’da değişiklik Temmuz
I Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın Sağlığı Köşesi
" ' Te,: 514 29

ayından önce yapılacak
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen yeni 
Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik öngören yasayı TBMM Genel 

Kurulu’ndan 1 Temmuz 2005 tarihinden önce çıkacak.
Adalet ve Kalkınma Başbakan Recep Cumhurbaşkanı hakim oldu.
Partisi (AK Parti), Tayyip Erdoğan’ın tarafından veto Bu çerçevede,
Cumhurbaşkanı başkanlığında edilen yeni Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer gerçekleştirilen ve TCK’da değişiklik Sezerin iki
tarafından veto gece geç saatlere yapan maddesini veto
edilen yeni Türk kadar süren yasanın da Genel ettiği yasanın bu
Ceza Kanunu’nda AK Parti Merkez Kurul'dan hafta içerisinde
(TCK) değişiklik Yürütme Kurulu çıkarılması TBMM Adalet
öngören yasayı, (MYK) toplantısında kararlaştırıldı. Komisyonu’nda
1 Temmuz’dan önce Meclis'in çalışma Parti yönetiminde, yeniden ele
TBMM Genel takvimi de ele alındı. izinsiz Kuran alınmasına
Kurulu’ndan Meclisin günde kurslarına ceza karar verildi.
çıkartmayı minde bulunan indirimi öngören AK Parti,
kararlaştırdı. yasa tasarılarının düzenleme Cumhurbaşkanı
Parti yönetimi, 1 Temmuz’a nedeniyle tartış Ahmet Necdet
yasanın değiştir yasalaştırılması malara yol Sezerin
ilmeden Köşk’e konusunda açan yasada gerekçelerini dikkate
gönderilmesi görüş birliğine herhangi bir almadan, yasayı
konusunda prensip varılırken, değişiklik yapılma aynen Köşk’e
kararı aldı. bu süreçte ması görüşü gönderecek.

Fazla kilolu kadınlarda 
doğum kontrol haplarının riskleri

Doğum kontrol hapı aldığı halde hamile 
kalma riski kilolu bayanlarda daha 
fazladır. Zira, doğum kontrol hapları şiş
man kadınlarda daha az etkilidir. Haptaki 
etkili hormonlar kanda dolaşmak yerine, 
beden yağlarında depolanmaktadır. Ayrıca 
şişmanlardaki özümleme süreci de daha 
hızlı olduğundan ilacın etki süresi 
kısalmaktadır.

Şişman kadınların bedenlerinde daha 
fazla etki maddeler indirgeyen karaciğer 
enzimleri üretildiği için de olasılıkla daha 
fazla hormona ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak şişman kadının kalp hastalığına 
yakalanma riskinin daha fazla hormonda 
daha da artacağı göz önüne alınırsa, 
doğum kontrol hapı yerine kondom veya 
spiral kullanılması daha uygundur.

ABONE OLDUNUZ MU?
GEKI

ez
GÜNLÜK SİVAS* GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ ATEŞ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YTL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TİCARET
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyaları 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Kat Kaloriferi 
Doğalgaz Sobası 
Kalorifer Petek ve Malzemeleri
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 30
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Toplu konutlarda 
geri sayım başladı

Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi'nin 
(TOKİ) Balıkesir 
merkezde yaptığı 
792 konutun, 27 
Haziran tarihinden 
itibaren satışa 
sunulacağı bildirildi. 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
başkanlığının resmi 
internet sitesinde de 
açıklanan Balıkesir 
merkezdeki 1. etap 
toplu konutların 
satışıyla ilgili vatan
daşlar belediyeden 
ve www.toki.gov.tr 
sitesine girerek 
gerekli bilgiyi ala
bilecek. Belediye 
Başkanı Sabri Uğur, 
önümüzdeki hafta 
başında başlayacak 
müracaatların 14 
Temmuz 2005 tari
hinde sona ereceği
ni, 16 Temmuz'da 
kura çekimi, 14 ay 
sonra da anahtar 
teslimi yapılacağını 
bildirdi. Kurada adı 
çıkmayan vatan
daşların müracaat 
için yatırdıkları par
aların ise, 21 
Temmuz tarihinde 
iade edileceği 
kaydedildi. Hak 
sahipleri, aldıkları 
dairelerin KDV'sini 
kendileri ödeyecek. 
Belediye Başkanı 
Sabri Uğur, Noter 
huzurunda yapıla
cak kura çekiminde, 
kurada çıkanların 
doğrudan seçme 
hakkının olacağını 
hatırlattı. Konut 
sayısını aşan bir 
talep olmadığı

takdirdeyse daireler 
başvuru sırasına 
göre yine tercih 
haklı olarak teslim 
edilecek. Belirtilen 
ödemelerdeki fiyat 
artışlarının 2006 
yılından itibaren 
memur maaş zammı 
oranında yapılacağı 
duyuruldu. Belediye 
Başkanı Sabri Uğur, 
dünya standartların
daki kalitenin kul
lanıldığını özellikle 
vurguladığı toplu 
konut inşaatlarıyla 
ilgili yayılan söylen- 
tilerinmaksatlı 
olarak çıkarılmış 
asılsız dedikodudan 
ibaret olduğunu 
belirtti.
Öte yandan, 2. etap 
toplu konutlar için 
240 dönümlük bir 
alan daha belediye 
tarafından TOKİ'ye 
tahsis edildi. 2. etap 
birinci kısımda yer 
alan bin 250 konut
tan alt gelir grubuna 
ait 750'si için (2+1, 
67-76 metrekare) 7 
Temmuz 2005 tari
hinde ihale yapıla
cak. Geriye kalan 
konutlar da 11 
Temmuz tarihinde 
ihale edilecek.
Tamamlandığında 11 
bin nüfuslu bir ilçeyi 
andıracak toplu 
konutlarda okullar, 
sosyal mekanlar, 
alış veriş merkezleri, 
gölet, kreşler, cami 
gibi tüm unsurlar 
yer alacak.
Birinci etapta yer 
alan B Tipi (192 
adet), C Tipi (256

adet) ve D Tipi (344 
adet) olmak üzere 
toplam 792 adet 
konutun fiyatları ve 
taksitleri büyüklük
lerine göre değişiy
or. B Tipi konutlarda 
(83,08 metrekare, 
2+1) en az vade 8 
yıl, en düşük fiyat 32 
bin 542 YTL, 
başlangıç taksiti 
305,08 YTL, 9 yıl 
vadeli 256,11 YTL ve 
10 yıl vadeli 203,38 
YTL, en yüksek fiyat 
42 bin 137 YTL'nin ♦ 
vade süresi 8 yıl, 
taksitler 395,03 YTL, 
9 yıl vadeli 331,63 
YTL, 10 yıl vadeli 
263,36 YTL C Tipi 
konutlarda (119,42 
metrekare, 3+1) en 
düşük fiyat 46 bin 
880 YTL, 8 yıl vadeli 
439,50 YTL, 
9 yıl vadeli 368,96 
YTL, 10 yıl vadeli 
293,00 YTL, en yük
sek fiyat 60 bin 
799.00.YTL, 
8 yıl vadeli taksit 
569,99 YTL, 9 yıl 
vadeli 478,51 YTL, 
10 yıl vadeli 379,99 
YTL, D Tipi konutlar
da (119,59 
metrekare, 3+1) en 
düşük fiyat 47 bin 
443,00 YTL, 8 yıl 
vadeli taksiti 444,78 
YTL, 9 yıl vadeli 
373,39 YTL, 10 yıl 
vadeli 296,52 YTL. 
En yüksek fiyat 60 
bin 769,00 YTL, 
8 yıl vadeli 569,71 
YTL, 9 yıl vadeli 
478,27 YTL ve 10 yıl 
vadeli 379,81 YTL 
şeklinde ödenecek.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Almanya - İspanya
Genç Milli Takımımız Cumartesi günü saat 14.30’da 

Arjantin ile oynadığı maçı 1-0 kaybetti.
Her iki devrede de Arjantin Genç Milli Takımı Almanya 

karşısında çok üstün oynayarak grubunu birinci olarak 
bitirdi.

Genç Milli takımımızın muhtemel rakiplerinden birisi 
İspanya. j|k yanşmaS|

Türkiye’de ilk olarak İzmir’de sörf yarışması yapıldı. 
Bayanlarda 4 kişinin götürdüğü yarışı ünlü mankan Çağla 
Kubat kazandı. Kazanan yarışmacılar Türkiye’yi Avrupa’da 
temsil edecekler.

Dansı Bursa Gemlik Su Sporları Kulübüne... Umarım 
Gemlik Körfez’inde martılar gibi yelkenleri de görürüz.

Türkiye - Slovakya
Bursa’da oynanan Türkiye - Slovakya Erkekler Voleybol 

maçının ilk seti 25 -21, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 
25 -12 aldı. Avrupa erkekler Voleybol Şampiyonası 
20.6.2005’de saat: 19.oo’da Bursa Atatürk Kapalı Spor 
Salonun’da gene aynı takımla (Slovakya) tekrar maç 
oynayacak.  20.6.2005

GENLİK

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

KONGRE İLANI
CHP İlçe Kongresi 10 Temmuz Pazar 
günü Saat: 15.oo’de Esnaf Kefalet 
toplantı salonunda yapılacaktır. 
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı 

yer ve aynı günde Saat: 16.oo’da yapıla
caktır.
Kongre delegelerimize duyurulur. 
GÜNDEM
1-Açılış
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet raporunun okunması 
görüşülüp oylanması
5- Mali raporun okunması, görüşülüp 
oylanması.
6- Dilek ve temenniler
7- Başkan adaylarının konuşması
8- Seçimler
9- Kapanış. B - 2968

KAYIP
Bursa
Bölge 

Müdürlüğünden 
aldığım sağlık 

karnemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Osman AYDIN

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Askeri Kimlik Kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Mustafa ÖZKARAYANIK

KamffDfl KİRftUK YAZLIK
Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+l 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire

Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

KİRALIK

EŞME EŞME 
n 

HAVUZLU DAİRE 
513 96 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

http://www.toki.gov.tr
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Mayo alırken aldanmayınl ŞİİR KÖŞESİ
Celal

Yaz mevsiminin 
gelmesi ve deniz 
sezonunun başla
masıyla birlikte en 
çok konuşulan 
konular arasında yer 
alan "mayo seçi- 
mi"nde sadece 
estetik yöne değil, 
kalite standartlarının 
da dikkate alınması 
gerektiği bildirildi. 
Uluslararası boyut
larda tanınmış fir
maların 700 YTL'ye 
ulaşan, fason üretim 
yapan firmaların da 
5 YTL'ye kadar 
düşen fiyatlarla 
satış yaptığı may
olarda, yılın modası, 
çiçek ve çizgi 
desenlerin ön plan
da tutulduğu, el 
örgüsü motifler, 
pullar, parlak taşlar 
ve işlemelerle 
süslendiği 
görülüyor.
Plajlar sezonun 
modası mavi, yeşil, 
turuncu, beyaz, sarı, 
siyah ile ren
klenirken, estetik 
özelliklerin yanında 
"kaliteden ödün ver
ilmemesi" uyansın- 
da bulunan uzman
lar, "Standarda 
dikkat" diyorlar.

Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından hazır
lanan standartta, 
mayo, "genel olarak 
su sporu yapmak 
maksadıyla giyilen, 
örülmüş veya 
dokunmuş kumaş
tan mamul, bir veya 
iki parçalı giysi" 
olarak tarif ediliyor. 
TSE, mayoda, kul
lanılan astarlık 
kumaşın yüzde 100 
poliamid iplikle, 
kumaşına uygun ve 
her iki yönde uzama 
özelliği gösterecek 
şekilde örülmüş 
olmasını zorunlu 
tutuyor.
TSE Adana Bölge 
Müdürü Reşit 
Özuğur, mayonun 
dikişlerinin kumaşın 
özelliklerine uygun 
şekilde olmasının 
yanında dikiş 
adımlarına da 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Dikiş dayanımının, 

dokunmuş 
kumaşlarda kopma 
mukavemetinin, 
örme kumaşlarda 
ise patlama 
mukavemetinin 
yüzde 70'inden az 
olmaması gerektiği
ni belirten Özuğur, 
"Dikişler bittiği 
yerde sökülmeyecek 
şekilde pekiştir- 
ilmeli, sarkan ipliğin 
uçları temizlen- 
melidir" dedi. 
Özuğur, aksesuar 
olarak kullanılan 
metal veya plastik 
parçaların deniz ve 
havuz suyuna 
dayanıklı olması 
gerektiğini vurgula
yarak, şunları 
kaydetti: "Ayrıca, 
yüzeylerinin sivri ve 
keskin kısımları 
bulunmamalıdır. 
Erkek ve erkek 
çocuğu mayolarında 
bel lastiği yerine 
kordon da kullanıla
bilir. Kadın ma 
yolarında vatka kul

lanıldığında, düzgün 
görünüm verecek 
şekilde sütyen 
kalıbına göre 
kesilmiş olmalıdır. 
Sütyen kısmında, 
balen kullanılması 
halinde bu konuda 
metalden kaçınılmalı 
ve uçları yuvarlatıl- 
malıdır. Balen 
sütyenin kısmının 
içine dikilen yuva 
içerisinden geçir
ildikten sonra üç 
kısımları iki sıra dik
işle kapatılmalıdır." 
Özuğur, boyutlarının 
da modaya ve diğer 
hususlara bağlı 
olarak imalatçısı 
tarafından belirlen
mesi, etiketinde 
gösterilenle ölçülen 
fiili boyutlar arasın
daki farkın oranının 
yüzde biri aşmaması 
gerektiğini kaydetti. 
Özuğur, kalite stan
dartları belirlenirken 
ürünün daha uzun 
süreli kullanımı 
yanında insan 
sağlığı konusunda 
vücudu sarma 
unsurundan güneş 
ışınlarının etkisine 
kadar birçok 
etkenin dikkate 
alındığını vurguladı.

AĞAÇ ve KUŞLAR

Yeşili çaldı hava
Dağıldı ağaçtan kuşlar
Şimdi viranelik çatı altında
Gövdeleri içeride, çıplak başları dışarıda
İnce gagaları sarkık
Ürpertiyle, gelecek ılık baharı özlüyorla,

Kış geçer mi?
Bahar gelir mi? I
Yapraksız, kalın dallı, köklü ağaç yenidir 

yeşerir mi?
Kış geçer. Bahar gelir. Ağaç yeşerir.
Yeter ki: Küflü havayı;
Virane çatının çatlak kalasını değiştirelim 

be kuşlarım! I

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

0.535. 378 18 00

SATILIK \SH_1_A
Utnurbey Polatkan 

Caddesi 'nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

HAÇİN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Deh! Deh!
Sessizliği içinde Osman efendinin 

solup alıp verişi iyice belli oluyor. 
Göğsünde hışırtı, üöksürük... Hiç 
yavaşlamıyor ama, tümünün önü sıra 
yürüyor... Yorulunca hayvanlara binip, 
iniyorlar. Gittikçe yumuşor hava. Soğuk 
almasına yine soğuk, ama, ısırmıyor. 
Oğlanlar yine sümüklerini çekiyorlar. 
Saıra ter içinde. Her adımda biraz daha 
ateş basıyor.

Gece yarısına doğru Tırtat hana 
vardılar. Hancı hemen sobayı tutuşturdu. 
Yere üç ayak senrdi, çocukları küfelerden 
alıp odaya getirdi. Uyumuşlar, sıcak 
odaya girince de açılmadı uykular.

- Sabahı burada bekleceğik! Burdan 
öte qek korku yoktur ama, gine de hazır
lıklı olmalı....

Yatakların içinde usul usul konuşuyor
lar. Sara birkaç kat soyundu, ötekiler üst- 
lerindekilerle yattılar. Atkılarını, 
çarşaflarını ve pabuçlarını çıkardılar 
kadınlar, Osman efendi de paltosunu ve 
sarığını. Ayakkabıları yatakların yanı 
başında... Yorgunluktan bitmişlaer ama, 
uyuyamıyorlar. Bedenleri sızlıyor ne 

yanra dönseler rahat edemiyorlar. Osman 
efendi arada dalıyor, fakat öksürük koy
muyor ki..

- Yüzükler, bilezikler kimde?
- Sara’da!
- Ver onları bana! Belli olmaz, 

bakarsınız başımız sıkışır yollarda.
Sara yatağın içinde oturdu, belindeki 

kuşağı çözüldü.
- Verdme diye fısıldıyor analığı. 

Gavurlara dağıtacağımız bitmedi mi ola? 
Sarı gavurun avucuna goca elmas ger
danlığı içi sızıldamadan goyuverdi.

- Dua et seni Vardı da verdik, ona dua 
etti. Bir gerdanlık, bir kaç yüzük, bilezik, 
bir küp sarı lira bunca çor çocuğun 
başıyın gözüyün sadakası olsun!

- Gaura sadaka mı olurmuş!
- Sözün geliyi o.. Sadaka tut. Canımızı 

kurtardı, sadaka sayılır.. Senin haberin 
var mı? Vay haline' Hacında kalanın.

Yine Naime’yi düşündü Sara.. Sarı 
saçlar iki kalın örgü olmuş belini dövüy- 
onr. Yeşil iOek kurdeleseler. Naime de 
Haçin’de kaldı.. Vay haline Hacında 
kalanların. Bir şey ederler mi? Yok 
canım.. Gavur geldi geleli hep böyle 
söylendi... Ne kestilyer kimseyi, ne bir 
şey... Karakolda dövüp salarlar olsa 
olsa.. Biz bird yolunu bulduk, onlarda 
bulur. Çıkına sarılı yüzük, bihlezikleri 
babasına uzattı. Hemen kuşağının arası
na soktu Osman efendi. Yataklarıda 
yatıyorlar, dönüp duruyorlar, uyudular

mı, uyumadılar mı anlamadılar ama, bir 
baktılar gün ışımaya dönmüş.

Osman efendi yatağın içinde doğrudu. 
‘Of’ dedi. Hava açık olacak, karşı tepenin 
üstü pembe. Zaten Hamurcu Gediğinden 
öte yağmur, kar görmediler. Serpiştirdi ? 
biraz ama, ıslatmadı. Yine inledi Osman 
efendi. Beli tutulmuş, kıpırdayamıyor. 
Ovundu kendi kendine. Etleri bıçakla 
doğranıyormuş gibi acıyor. İnildeyerek ] 
doğruldu.

- Kalkın! Yolcu yolunda gerek! 
Canımızı Fekeye atın da orda üç gün, üç 
gece uyuyon galan!

Sara’nın yüzü sararmış, göz çevreleri 
halkalanmış, morarmış. İki anne hemen * 
fırladılar yataktan. Onların da yüzleri 
şiş... Sara gözünü açtı, sonra yine 9 
kapadı.

- Kalkın! diye bağırıyor Osman efendi.
Oda kapısı tıkırdadı o sırada.
- Sabah ekmeğinizi hazır ettim...
Birer birer yan odaya geçtiler. Soba 

yanıyorn. Orta yerde koca bir sini. Peynir, 
pekmez, yufka ekmeği.

- Çorba yok, kusura bakmayın... 
Avratlar kölyde, yanaşmayı da dün 
saldım köye..

- Avratlar neden yok? J.
- Üçü de köyde kalıyor.. Ortalık karışık. 

Handa diş ahnleti. Nasılsa yakın bizim 
köy. Bir yanaşmeyle nöbetleşe varıp 
getiriyor köyden..

Devamı var.
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Aşırı ağlayan ve gülen çocukta 
fıtık tehlikesi

Numune Hastanesi 
Çocuk Cerrahisi 
Uzmanı Dr. Vedat 
Bakan, çocukların 
aşırı derecede 
gülmesinin veya 
ağlamasının fıtık 
oluşumuna neden 
olabileceğine 
dikkat çekti. Dr. 
Bakan, “Aşırı ağla
ma veya gülme 
anında karın 
kasları basınç 
yapar. Basınç altın
da kalan karıniçi 
organları yumur- 

■ talıkiara ve kasığa 
I doğru boşluk oluş- 

turur. Oluşan bu 
boşluk da fıtığa 
neden olur" dedi. 
Doğuştan itibaren 
vücutta var olan 
boşlukların aşırı 

k reflekslerle fıtık 
| yatağı haline

gelebileceğini ifade 
I eden Dr. Vedat 

i Bakan, “Bir kaç 
I aylık olan çocuk- 
I. ların çok fazla 
I gülmesi, ağlaması 
। veya öksürmesi

karın zarıyla 
yumurtalık arasın
daki boşluğun açıl- 

' masını sağlar.
Böyle durumda

anne babalar 
çocuğun karın içi 
bölgesinde herhan
gi bir şişlik farket- 
tikleri zaman mut
laka bir çocuk cer
rahi doktoruna 
müracaat etsinler. 
Başlangıçta 
karın 
bölgesinde var 
olan şişlik 
farkedilmediği 
zaman erkek 
çocuklarda bağır
sak ve idrar tor
bası, kız çocuk
larında ise yumur- 

taıîR ve tüplere 
kadar ulaşır.
Fıtık oluşumunda 
tek yol ameliyattır. 
Ameliyatla alın
mayan fıtık, kan 
zehirlemesi yoluyla 
kangren yapabilir. 
Zamanında müda
hale edilmeyen fıtık 

vakaları ölümle 
sonuçlanabilecek 
kadar tehlikelidir" 
diye konuştu.
Fıtığın çocuklarda 
doğuş anında veya 
doğuştan hemen 
sonra da ortaya 
çıkabileceğini 
kaydeden Dr.
Bakan, “Görülme 
sıklığı yüzde 1-5 
arasında olan fıtık 
yumurtalıklardan 
dolayı erkek 
çocuklarında daha 
fazla olur.
Ayrıca erken doğan 
çocuklarda da çok 
sık görülür. Aileler 
çocuklarının çok 
gülmesini mem
nunlukla k 
arşılıyorlar.
Ancak gülmenin v 
e ağlamanın 
fazlası bazen zarar
lı olabiliyor" dedi

Konya Dr. Faruk 
Sükan Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
Başhekimi Dr. 
Adnan Tekin,"Yeni 
doğan bölümüne 
gelen bir ziyaretçi 
ya da elini yıka
mayan bir görevli 
de ünitedeki bütün 
bebeklerin 
ölümüne yol aça
bilir" dedi.
Dr. Adnan Tekin, 
hastanelerin yeni 
doğan bebek 
ünitelerinde, 
bebeklerin enfek
siyon kapabileceği 
en az 20 çeşit bak
terinin bulun
duğunu belirterek, 
"Yeni doğan 
dıntimüne geren bfr 
ziyaretçi ya da elini 
yıkamayan bir 
görevli de ünitede
ki bütün bebeklerin 
ölümüne yol aça
bilir" dedi.
Tekin, enfeksiyon 
sonucu ölümlerin 
dünya genelinde

yaşanan ciddi 
sağlık sorunları 
arasında yer 
aldığını söyledi. 
Trakya Üniversitesi 
Edirne Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
yaşanan olayların 
her hastanede ola
bileceğini ifade 
eden Tekin, bazen 
hastanelerde bebek 
ölümlerinin yüzde 
10'lara bile ulaşa
bileceğini belirtti. 
İlgili görevlilerin 

üniteye girerken 
özellikle ellerini 
özel olarak temi
zlemesi gerektiğini 
vurgulayan Tekin, 
"Hava yoluyla 
enfeksiyon kapma 
riski binde bir 
civarındadır. Yani 
bulaşmanın hava 
yoluyla gerçek
leşmesi neredeyse 
olanaksızdır. 
Enfeksiyon genel
likle dokunma 
yoluyla kapılır" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
I

IM

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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

- 2
)0

10
*- OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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
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İlçe Spor Müdürlüğü tarafından her yıl açılan yaz spor okullagna öğrenci kayıtları s örüyor

Yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor
İlçe Spor Müdürü Burhan Arıkan, yaz spor okullarının 29 Haziran 2005 Çarşamba günü 9 branşta açılacağını duyurdu, 
müracaat formlarının İlçe Stadından alınacağı ve kurslara katılım ücretinin 20 YTL olduğunu bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Fen ■ Edebiyat 
zorunluluğu kalkıyor 
TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda 
yeni üniversite kurulurken 
fen-edebiyat fakültesi bulunması 
zorunluluğunu kaldıran, 

\ YÖK'ün karşı çıktığı kanun 
tasarısı kabul edildi, ayfa 7’de

Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği’nin organize ettiği 4 günlük gezi için yola çıkıldı

Kardeş şehir Kios yolcıılugu başladı 
Gemlik’in Yunanistan’daki kardeş şehri Nea 
Kios’un Belediye Başkanının da veti. üzerine 
Yunanistan’a yola çıkan Gemlik Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği ve Gemlik Halk Dansları Ekibi’ni 
Kaymakam Mehmet Baygül uğurlarken, “Türkiye’ye 
ve Gemlik’i layık bir şekilde temsil edin” dedi.
Kardeş şehir Nea 
Kios’u ziyaret 
edecek olan 
Gemlikliler, dün 
İskele Meydam’n 
dan İlçe Kayma
kamı Mehmet 
Baygül tarafından 
uğurlandı.
23 -27 Haziran 
2005 tarihleri 
arasındaki 
ziyarete Gemlik 
Halk Dansları 
Folklör Derneği 
ekibi de katılıyor. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kios yolculuğu...
Gemlik Girit ve Rumeliler Derneği ve folklor- 

cölerimiz Yunanistan’daki kardeş şehrimiz 
Nea Kios’u ziyaret için dün yola çıktılar..

Kios, Gemlik’in rumca adı....
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan 

askerlerinin Anadolu’ya ayak basarak, Bursa 
ya kadar ilerlemesi sırasında Gemlik ve çevre
si de işgal altında kaldı.

Mustafa Kemal’in başlattığı Ulusal Kurtuluş 
Savaşı sonrası ise, Yunan ordusu yenilip 
denize döküldükten sonra, Gemlik’te yaşayan 
Rumlar da korkularından, doğdukları toprak
ları bırakıp Yunanistan’a göç ettiler.

Uzun yıllar Türklerle kardeşçe yaşayan Rum 
lann, işgalden sonra yaşananlar nedeniyle 
korkulan doğaldı...

İstemeyerek bu topraklardan gidenler gittik
leri yerde Nea Kios’u kurdular.

Yani Yeni Gemlik’i...
Birkaç yıldır Kioslular ilçemizi ziyaret edi 

yorlar.
Belediye Meclislerinden kardeş kent olmak 

için karar çıkardılar.
Eski düşmanlıkların yerini dostluklar alınca 

karşılıklı ilişkilerin de artması insanlık açısın
dan çok yararlı.

Bizim her zaman savunduğumuz tez halk- 
lann birbirine düşmanlıkları yoktur. Düşman 
tıkları siyasiler körükler..

> Bu gezide, Belediye yetkililerinin de bulun
masını isterdim.
( Kentimizi temsil eden kurum Belediyedir. 
r Bu gezinin İki kentin daha da yakınlaşmasına 
vesile olmasını diliyorum.

Kredi kartında 
büyük tehlike
ABD'de kredi kartlan İşlemi yapan 
CardS-ystems Solutions adlı şirketin 
güvenlik sistemini delerek 40 milyon 
müşteriye ait kredi kartı bilgilerini ele 
geçiren internet korsanları kendilerine ait 
sitelerde Türkiye'den kartların da bulun
duğu bilgileri satışa çıkardı. Sayfa 5’de

Karşılıksız çek* 
sayısı azaldı

Merkez Bankası tarafından bankalara 
duyurulan toplam karşılıksız çek 
sayısı, Mayıs ayında bir önceki aya & 
göre yaklaşık yüzde 2.7 oranında 
azalarak 86 bin 4'e indi. Sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Büluşma
Bir Kaymakam yazısı...

“Terme Kaplıcaları çocuklara kaldı” başlıklı haberimiz ses getirdi

Kaymakam var.. Kay-makam var.
Eğitime öncülük edeni de var..Öğren

ciyi gözaltına aldıranı da..
Kaymakamlar işi gücü bıraktı..
Şairlerle şiirlerle uğraşıyor..
Düne kadar devlet böyyüklerinin kafayı 

taktığı .oradan oraya sürdüğü , 
süründürdüğü şairler şimdi de kay
makamlardan yakasını kurtaramıyor.

Ama haksızda sayılmazlar hani..
Çünkü kaymakam devletin ilçedeki, 

gözü kulağı..
Sahip çıkmak zorunluluğu ve sorumlu

luğu var..
Dingonun ahırı mı burası?
Önüne gelen istediğini söyleyecek.
Kafaları karıştıracak..
Haddini bilecek haddini..
Hele Nazım Hikmet’miş, aydınlan

maymış, gerçekleri dillendirmekmiş gibi 
konulara burnunu hiç sokmayacak.

Soksun da görelim..
Kaymakam “beğ” eser gürler,haddini 

bildirir..
Son günlerde dikkat ediyor musunuz ?
“Kaymakam” müdahalelerine sıklıkla 

rastlanır oldu..
Kaymakamların güneydoğudaki adam 

dövme eylemleri..
Kitap toplatma girişimleri..
Sür okuyan çocukları gözaltına aldırma 

talimatları..
Şairleri ve şiirleri eleştirme ve yasakla

ma düşünceleri..
Özellikle de Nazım Hikmet’e saldırıları..
Ne oluyor?
Ne değişiyor?
Bir tasarım yaşama mı geçiriliyor?
Eskiden kaymakamlar ilçelerde aydın

lanmanın temsilcileriydi..
İlçenin gelişmesi, ilçe halkının mutlu 

biçimde yaşaması için siyasal otoriteye 
rağmen yoğun çaba gösterirlerdi.

Halk için halkla birlikte hareket ederler
di.

Ya şimdi;
Siyasal otoritenin karşısına düşmemek 

için, siyasi partinin dümen suyunda 
hareket etmek için çabalıyorlar adeta..

Çünkü karşı duranlar soluğu ya kızakta 
ya da Anadolu’nun ücra köşelerinde alı - 
yortar.

Bu durum doğal olarak inancı ve diren
ci kırıyor.

Ama şu da bir gerçek ki Türkiye’de 
yönetici profili değişim gösteriyor.

Sıkma başlı kaymakam, vali eşleri, 
kadın eli sıkmayan kaymakamlar, valiler 
ildeki, ilçedeki siyasal parti yöneticisinin 
“vizyonu”oranında illerini, ilçelerini 
yönetenler neredeyse her gün gazete 
sayfalarında yerlerini alıyorlar.

Dolayısıyla aydınlanmayan ve çalış
mayan kafalar dönem içinde örümcek- 
leniyor ve düşünceleri tozlanıyor.

Tozlu düşünceler taşıyan yöneticilerle 
de ülke ancak böyle yönetilebiliyor.

Vay halimize..

Terme Kaplıca Tesisleri’nin 
kapısına parmaklık takıldı I
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki gün 
gazetemizde 
yayınlanan ve 
camları kırılarak 
içeri girilen terme 
Kaplıca tesislerinin 
kırılan camlarına 
parmaklık takıldı. 
Hizmet dışı 
bırakılan ve 
kapıları kapatılan 
Terme Tesislerinin 
camlarını kırarak 
içeri giren 
çocuklar burada 
havuza girerek, 
hem yıkanıp hem 
de eğleniyorlardı. 
Belediye

I ekiplerinin 
i devamlı camlarını 

takarak önlem 
âlmaya çalıştıkları 
kaplıca kısmında 
kapı ve camların 
yine de kırılmakta 
olduğu görülünce 
çareyi açık 
yerlere parmaklık

buldular.. 
Geceleri gençler 
ile madde bağım
lılarının merkezi 
olan kaplıca 
tesislerinin 
kırılan camlarının

almak için bilinmiyor.yerine takılan

oto

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

0.535. 378 18 00

koymakta « parmaklıkların gelen vatan-
yine de buralara 
girilmeyi önlemede 
yetersiz kalacağı 
belirtiliyor.
Çevre sakinleri 
ile dışarıya akan 
temiz sudan

daşların boş 
bırakıldığı 
için devamlı
şikayette 
bulundukları 
tesislerin akıbe
tinin ise ne olacağı

ELEMAN ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10
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Gemlik Girit ve Rumel^ Türkleri Derneğimin organize ettiği 4 günlük gezi için yola çıkıldı

Gemlik’in Yunanistan’daki kardeş şehri Nea Kios’un Belediye Başkanının da 
veti üzerine Yunanistan’a yola çıkan Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği ve 
Gemlik Halk Dansları Ekibi’ni Kaymakam Mehmet Baygül uğurlarken, 
“Türkiye’ye ve Gemlik’i layık bir şekilde temsil edin” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemiik'in kardeş 
şehri olan 
Yunanistan'ın 
Nea-Kios Kenti 
Belediyesi'nin 
daveti üzerine 
düzenlenen 
geziye için 
yolculuk başladı. 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Derneği’nin 
ornanizasyonu 

| ile beş günlük 
I geziye Gemlik 

Halk Dansları 
Folklor Ekibi'nden 
üyeleri de 
katılıyor.
Dün, İskele 
Meydanı’ndan 
hareket eden 
kafileyi Kaymakam

Mehmet Baygül 
uğurladı.
Kaymakam Baygül, 
kafileye katılanlara 
"Türkiye'yi ve 
Gemlik’i layık 
şekilde temsil 
edin" dedi.
Gezi otobüsünün 
içine girerek 
geziye katılanlara 
iyi yolculuklar 
dileyen Kaymakam 
Baygül, "Her ne 
kadar gittiğiniz 
yer AB ülkesi 
olsa da, bizim 
ülkemizin de 
oralardan daha 
iyi olduğunu 
onlara anlatın " 
şeklinde konuştu. 
Gezinin kafile 
başkanlığını yapan 
Gemlik Girit ve

Yunanistan'ın Nea-Kios Kenti Belediyesi'nin daveti üzerine yola çıkan 
heyeti, otobüste ziyaret eden Kaymakam Baygül, iyi yolculuklar diledi.

Rumeli Türkleri 
Derneği Başkanı 
Nusret Mutman, 
katıldıkları kültür 
ve tanıtım gezisine, 
19'u Gemlik Halk 
Dansları ekibi 

olmak üzere 39 
kişi olarak çıktık
larını söyledi.
Mutman, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da 
davetli olduğu 

ancak işlerinin 
yoğunluğu 
nedeniyle, 
geziye katılamadığı 
belirtti.
Mutman, 
yurt dışına çıkış 

fonu aldırmayarak 
büyük destek 
veren Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile 1.800 YTL 
maddi destekte 
bulunan BP 
şirketine 
teşekkür etti. 
Katılacakları 
gezide çeşitli 
gösterilerde 
bulunacak olan 
folklorcular ile iki 
kent arasında 
ilişkilerin daha da 
ileriye gitmesi 
için çaba 
göstereceklerini 
söyleyen 
Mutman, 27 
Haziran Pazartesi 
günü Gemlik'e 
döneceklerini 
bildirdi.

Yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Spor 
Müdürlüğü tarafın
dan her yıl 
açılan yaz spor 
okulları için 
öğrenci kayıtları 
sürüyor.
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
yaptığı açıklama
da, her yıl açtıkları 
yaz spor okulların
da birçok öğrenci 
yetiştirdiklerini 
belirterek, 
"Buradan gele
ceğin sporcuları 
yetişecek" dedi. 
Müracaatların

İlçe Stadında 
bulunan Gençlik 
ve Spor İlçe 
Müdürlüğü’ne 
yapılacağı 
duyuran Arıkan, 
açılışın 
29 Haziran 2005 
Çarşamba günü 
saat 17.30 da 
İlçe Stadında 
yapılacağını 
söyledi.
Yaz Spor 
Okullarının, 
futbol, basketbol, 
voleybol, güreş, 
satranç, judo, 
karate tekvando, 
masa tenisi ve 
yelken branşların

da olacak. 
Basketbol, 
voleybol ve masa 
tenisinde yaş 
sınırının 24 olduğu 
bildirilirken, diğer 
branşların ise 
7-14 yaş 
grubunda 
açılacağını 
hatırlatan İlçe 
Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
müracaat 
formlarının İlçe 
Stadından 
alınacağı ve 
kurslara katılım 
ücretinin de 20 
YTL olduğunu 
söyledi.

İlçe Spor Müdürü Burhan Arıkan, yaz spor okullarının bu yıl 9 branş 
ta açılacağını ve 29 Haziran 2005 tarihinde başlayacağını duyurdu.
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Pis kokular yayılar Çarşı Deresi için çevre sakinleri belediyenin önlem almasını istedi

Çarşı Deresi’nden pis kokular yayılıp
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çarşı Deresi’nde 
yazın sıcaklığıyla 
birlikte başlayan 
pis kokulardan 
şikayetçi olan 
vatandaşlar 
önlem alınmasını 
istiyor.
Çarşı deresine 
Belediye 
Temizlik İşlerine 
ait fosseptik 
kuyusundan 
basılan pis 
suların yaydığı 

koku nedeniyle, 
akşam saatlerinde 
evlerinin 
balkonlarına 
çıkamadıklarını 
öne süren 
çevre sakinleri 
dereyi vatandaş mı, 
yoksa belediyenin 
mi pislettiğini 
merak ettiklerini 
dile getiriyorlar. 
Yıllardan beri 
çevrede toplanan 
pis kanalizasyon 
sularının toplandığı 
ve dereye 
basıldığı

Eşref Dinçer 
Mahallesindeki 
pompa istasyonuna 
çare bulunmasını 
isteyen vatandaşlar 
"Dereye çıkan 
hattın 50 metre 
uzatılarak kapalı 
olan kısmın 
altına verilebilir" 
diyerek çözüm 
üretiyorlar. 
Dertlerini 
anlattıkları hiç 
kimsenin çare 
bulmada 
yardımcı 
olmadıklarını 
dile getiren 
dere 
boyu sakinleri 
"Bu kokuyu 
yok etmek duru
munda oiârı 
Belediye neden 
önlem almayıp 
bizi evimize 
hapis ediyor 
anlamak mümkün 
değil" diyerek tepki 
gösteriyorlar.

Kurum isimleri alan adı olabilecek
İnternette ikinci 
nesil alan adı 
olarak kabul edilen 
üst seviye alan adı 
Top Level Domain 
(TLD), sistemi 
Türkiye Bilişim 
Derneği koordi
natörlüğünde 
Türkiye'de 
hizmete girdi 
İstanbul'da 
düzenlenen basın 
toplantısıyla 
kamuoyuna 
duyurulan 
TLD sistemini 
anlatan Dernek 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Turhan 
Menteş, Unified 
Identity 
Technology ile

yaptıkları işbirliği 
sonucu TLD 
sisteminin 
Türkiye'de ilk. 
kez uygulamaya 
başlanacağını 
bildirdi.
Sistemle şimdiye 
kadar internette 
.com, .net, .org 
ve .tr gibi alan 
ve ülke kısaltmaları 
yerine, yeni 

sistem sayesinde 
isteyen kurum ve 
kuruluşların kendi 
isimlerini alan adı 
olarak kullanabile
ceğini anlatan 
Menteş, şirketlerin 
alan adlarının alt 
versiyonlarını iste
dikleri gibi dağıtma 
hakkına da sahip 
olacağını söyledi. 
Buna göre, 

www.aa.com.tr 
örneğinde .tr en 
üst seviye alan 
adı olurken, 
www.aa.com 
örneğinde ise .com 
üst seviye alan adı 
konumuna geliyor. 
TLD'de ise .org., .tr 
gibi uzantıların 
yerini, "www.aa" 
gibi şirket veya 
kurum isimleri 
alabilecek, 
sözü edilen isim
lerde Türkçe 
karakter 
kullanılabilecek. 
İstenilen alan 
adının kullanılması 
karşılığında 1.000 
dolar ödenmesi 
gerekiyor

Garnizon Komutanı 
tayin oldu

Yaklaşık üç yıldan 
bu yana Gemlik 
Garnizon 
Komutanlığı 
görevinde bulunan 
Tank Kurmay 
Albay Selami 
Saruhan tayin 
oldu.
Aynı zamanda 
Askeri Veteriner 
Eğitim Araştırma

Okul Komutanlığı 
görevini yürüten 
Selami Saruhan'ın 
Ankara Eğitim ve 
Doktrin Komutanlığı 
emrine tayin 
olduğu öğrenildi. 
Selami Saruhan'ın 
yerine ise Kara 
Harp Okulu'ndan 
Topçu Albay Özen 
Şenyiğit atandı.

http://www.aa.com.tr
http://www.aa.com
http://www.aa
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İyi ki Seni tanıdım!... Haşan Dillioğlu..
1964 yılı bir sonbahar 

akşamıydı. Balıkpazarı’nda, 
rahmetli Ferit Uslu’nun 
kahvesinin bahçe kısmında. 
Yine rahmetli andığım ve aynı 
zamanda köylüm Nurettin Özel 
abimizinde bulunduğu bir grup 
la oturup kendileriyle 
tanıştığım, çoğu rahmetli olan 
isimlerini sayamadığım abile 
rimle orada tanıştım. Haşan 
Beyi de orada tanıdım. O tanış
mamızdan sonra ki günlerde 
kader bizi birlikte siyaset ve 
cemiyet hayatına taşıdı. 
Rahmetli ile uzun yıllar 
beraberliğimiz devam etti. 
Haşan Bey, AP Gemlik İlçe 
başkanlığını, İl Genel Meclis 
üyeliğini, ben de AP Gemlik 

I İlçe Gençlik Kolu başkanlığının 
ve Belediye Meclis üyeliğini 
birlikte yaptık. İşte izah etmeye 
çalıştığım, beraberliğim böyle 

I gelişti. İyi ki seni tanıdım
HAŞAN Bey....

Ben çok değerli bir abimi 
| kaybettim. Gemlik çok değerli 
] bir iş adamını, çok iyi bir 
: siyasetçi ve çok iyi bir

başkanı, her sözü ile bizlere 
örnek olacak bir değeri kaybet
ti.

Seni iyi ki tanıdım Haşan 
Bey....!

Bizler, bir çoğumuz bir yer
lerde bulunuyorsak, senden 
almış olduğumuz; bilgi, eğitim, 
insan sevgisi ve en önemlisi 
dürüstlüğü kazandık. Bizler 
senin talebeleriniz. Topluma 
faydalı olmayı senden 
öğrendik, eğer birşeyler yapa- 
biliyorsak ve dua alıyorsak 
(Allah razı olsun) diyenler var 
ise mutlaka çoktur. Senin de 
bu hayır dualarından hakkın 
olduğuna inanıyorum.

Seni hiç ama hiç unutmaya
cağız *Hasan Bey, sen yerinde 
rahat yat.

Allah rahmet eylesin, ruhun 
şad olsun geride bıraktığın 
ailene ve dostlarına allah 
sağlık, mutluluk sabırlar 
versin. Bütün seni sevenlerine 
ve Gemlik halkına tekrar 
başsağlığı diliyoruz.

Aziz hatırası önünde saygı 
ve dualarımızla eğiliyorum.

SENEN UvekUemeleıiImli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

Sayfa 5

Kredi kartında büyük tehlike
ABD'de kredi kart
ları işlemi yapan 
CardS-ystems 
Solutions adlı şir
ketin güvenlik sis
temini delerek 40 
milyon müşteriye 
ait kredi kartı bilgi
lerini ele geçiren 
internet korsanları 
(hackerlar), kendi
lerine ait sitelerde 
Türkiye'den kart
ların da bulunduğu 
bilgileri satışa 
çıkardı.
CardSystems 
Solutions şirke
tinin bilgisa
yarlarından bir 
virüs aracılığıyla 
çalınan kredi kartı 
numarası, son kul
lanma tarihi, 
güvenlik kodu ve 
kart sahibinin 
annesinin kızlık 
soyadı gibi bilgiler 
60 ile 120 dolar 
arasında fiyatlarla 
satılmaya başlandı. 
Kartları Avrupa ve 

| Amerika diye iki 
gruba ayıran 
hackerlar Türkiye, 
İsveç, Avusturya, 
İtalya gibi ülkelerin 
vatandaşlarına ait 
kart bilgilerini, 
kartın limitine bağlı 
olarak değişik 
fiyatlardan satışa 
sundu.
Türkiye'den bir 
tüketiciye ait limiti

fazla yüksek 
olmayan bir kredi 
kartının fiyatı 70 
dolarken, Premium 
adı verilen yüksek 
limitli kartlar ise 
120 dolara alıcı 
bekliyor. Limiti 10 
bin doları aşan 
gold kartların fiyatı 
ise 200 dolar. Kredi 
kartını alan kişi’, 
kartın gerçek 
sahibi ekstresini 
alana kadar yani 
yaklaşık 30 gün 
boyunca internet 
üzerinden kartla, 
alışveriş 
yapabiliyor. Bu 
alışverişlerde 
genel olarak eBay 
ğıör açrfc artırma 
sitelerini kullan
maları yönünde 
uyarılan 
'müşteriler', ürün
ler için de alıcı 
bulamadığı için 
uzun süredir boş 
kalan evlerin 
adreslerini 
kullanıyor.
Böylece yakalanma

riskini de sıfırlamış 
oluyorlar.
Bankalar neden 
iptale yanaşmıyor? 
Kendilerine 
"Uluslararası Suçu 
Yaygınlaştırma 
Birliği" adını veren 
internet korsanlan 
önceki günlerde 
gerçekleştirilen ve 
internet tarihinin 
en büyük kredi 
karti hırsızlığı 
olarak tanımlanan 
olayı "Burjuvazinin 
kıyamet günü" 
olarak nitelendirdi. 
Uzmanlar yakın 
zamanda ABD'ye 
seyahat etmiş ve 
kredi kartını kullan- 
mrş Avrupalılar'm 
da bu duruma 
oldukça temkinli 
yaklaşması g 
erektiğini 
kaydediyor.
Yani son aylarda 
Türkiye'den 
ABD'ye gidip orada 
kartını kullanan 
binlerce kişi deK 
tehlike altında.

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 
DAVETİYELERİ 

EN UYGUN FİYATLARLA ...

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Fatura & Gider Makbuzu 

Sevk. İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 
İrsaliyeli Fatura & El İlanı 

Broşür & Kartvizit 
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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KKTC ve Türk bayrağını istemediler
CTP ile Papadopulos’un partisi DİKO'nun görüşmesine bayrak krizi damga vurdu. 
Rumlar, toplantı salonundaki Türk ve KKTC bayraklarının kaldırılmasını istedi.

CTP Genel Sekreteri 
Ömer Kalyoncu, 
DİKO’nun görüşm
eye gelmemesinin 
nedenlerini açık
larken, "Bu tür takın
tıları yaşarsak, bir
birimize bu haksı
zlıkları yaparsak 
hiçbir yerde, hiçbir 
biçimde görüşme 
yapamayacağız" 
dedi.
Kalyoncu, "DİKO ile 
bir görüşme plan
ladıklarını, ancak 
dün Demokratik 
Seferberlik Partisi 
(DİŞİ) ile yapılan 
görüşmede her 
zaman kullandıkları 
toplantı salonunun 
fotoğraflarının 
basında yer aldığını, 
orada bulunan 
bayrakların DİKO 
tarafından problem 
haline getirildiğini ve 
böyle bir salonda 
toplantı yapmak 
istemediklerini

duyurduklarım" kay
detti.
"Rumlarla bu tartış
manın bir süre 
devam ettiği için 
basının bekletildiği
ni" ifade eden 
Kalyoncu, "Söz 
konusu salonun 
herkesin aşina 
olduğu bir yer 
olduğunu, geçmişte
ki toplantıların 
tümünün aynı tert
ibatta aynı salonda 
yapıldığını, bu parti
lerin hiçbir sorun 
çıkarmadan kendi
leriyle görüştüğünü, 

kendilerinin de 
onların salonlarında 
problem yaratmadan 
toplantılara katıldık
larını" söyledi.
Kalyoncu, şöyle 
konuştu: 
"Geçenlerde 
Demokrat Parti (DP) 
ile bir görüşme yap
tılar. Orada tertibat 
nasıldı bilmiyoruz 
ama araştırıp baka
cağız. Biz salonu
muzu bu görüşme 
için değiştiremezdik, 
çünkü kendi 
kendimize ve ondan 
önceki partilere hak

sızlık etmiş olurduk. 
Bu salon herkesçe 
bilinen, herkesin 
aşina olduğu ve bu 
görüntüleri kabul
lendiği bir salondu. 
Değiştiremeyeceğimi 
z için DİKO bugün 
burayı ziyaret etmiy
or. Bu buluşma belki 
başka koşullarda 
gerçekleşir, buna 
bakacağız ama şim
diden hangi 
koşullarda gerçek
leşeceğiyle ilgili bir 
taahhütte buluna
nlayız.
Bizim için önemli 
olan partiler arası 
görüşmeler ve 
bunun içeriğidir. Bu 
tür takıntıları 
yaşarsak, birbirimize 
bu haksızlıkları 
yaparsak hiçbir 
yerde, hiçbir 
biçimde görüşme 
yapamayacağız 
demektir." şeklinde 
konuştu.

I3M Genel Sekreteri 
IKofi Annan, ulus- 
lların, dünyanın 
yeniden yapılan
maya çalıştığı bu 
dönemde Irak'ı 
destekleyeceğinin 
garantisini vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Annan, Brüksel'de 
düzenlenen "Irak'ın 
geleceği" konferan
sının açılışında 
yaptığı konuşmada, 
"Uluslararası toplu
luğun Irak hüküme
tini ve halkını 
destekleyeceğine 
ve Irak'ta yeniden 
yapılanmanın 
başarılı olması 
konusundaki karar
lılığımıza dair hem 
Irak'ta, hem de 
başka yerlerde 
açıkça duyulacak 
önemli bir mesaj 
veriyoruz" dedi. 
Irak'ta şiddete son 
vermenin tek yolu
nun "uzlaşma" 
olduğunu söyleyen 
Annan, "İraklılar, 
birbirlerine el 
uzatabilmeli, anlaş
mazlığa düştükleri

konuları ele ala- | 
bilmeliler" diye 
konuştu.
Annan, Irak'ta 
kurumların kök 
salarak gelişmesi 
ve hukuk devletinin I 
kurulması isteniy
orsa, insanlara 
güven verecek tarz- I 
da siyasi sürecin 
işletilmesinin hay- I 
ati önemi bulun
duğunu belirtti.
Irak Başbakanı 
İbrahim Caferi de, I 
Irak'taki yabancı 
birliklerin varlığının 
"geçici" olması 
gerektiğini söyledi. I 
Konferansta 
konuşan Caferi, 
"Irak, kendi 
üzerine düşen 
görevleri yerine 
getirmeli" dedi.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

;“TS“Ü ADA PANSİYONfiyatta olçu

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tşl: (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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Fen - Edebiyat 
zorunluluğu kalkıyor

İflll I IIV d II VI I

TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu'nda yeni 
üniversite kuru
lurken fen-edebiyat 
fakültesi bulunması 
zorunluluğunu 
kaldıran, YÖK'ün 
karşı çıktığı kanun 
tasarısı kabul edildi. 
Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilat 
Kanunu'nda değişik
lik öngören tasarı, 
yeni üniversite veya 
yüksek teknoloji 
enstitüsü kuru
lurken, bünyesinde 
en az 3 fakülte 
olmasını zorunlu 
kılarken, bunlar 
arasında fen-edebiy- 
at fakültesi bulun
ması şartını kaldırıy
or. Tasarı önümüzde
ki günlerde Genel 
Kurul'da ele alı
nacak.
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu'nda 
bugün, 
Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilat 
Kanunu'nda değişik
lik öngören tasarı ele 
alındı. Tasarıyla ilgili

komisyona bilgi 
veren Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Türkiye'deki 
toplam 94 fen ede
biyat fakültesinde 
157 bin öğrenci 
bulunduğunu, ancak 
bu okullardan mezun 
olan çocukların 
çoğunun işsiz 
kaldığını ifade 
ederek, "Biz fen-ede
biyat fakültelerini 
kaldırmıyoruz, 
sadece yeni üniver
site kurulurken 
bulunmasını zorunlu 
olmaktan çıkarıy
oruz" diye konuştu. 
Çelik, aynı tasarıyla 
yeni üniversite 
kurulması için bazı 
kriterler de getir
ildiğini belirterek, 
dolayısıyla üniver
site kurulmasını

kolaylaştırmadıkları
na dikkat çekti. AK 
Parti Çankırı 
Milletvekili Hikmet 

,Özdemir'in,
"Hükümet ile YÖK 
arasındaki gerginliği 
azaltmak lazım. 
Komisyon olarak bu 
da bizim görevimiz" 
sözlerine karşı çıkan 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, durumdan 
vazife çıkarılma
masını isteyerek, 
"Birileri arabulucu
luğa soyunursa yan
lış eder. RTÜK, TRT, 
TÜBİTAK gibi YÖK 
de özerk bir kuruluş
tur. YÖK de bu 
devletin bir kuru
ntudur, hükümet de. 
Bunlar arasında bir 
arabuluculuğa gerek 
yoktur" diye 
konuştu. »

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç, 
bugün yük
seköğretime giriş 
sisteminde yapıl
ması öngörülen 
düzenlemeyle 
ilgili bilgi vermek 
amacıyla basın 
toplantısı 
düzenleyecek. 
YÖK Genel Kurulu 
Toplantısı, bugün 
saat 11.00'de, 
Teziç başkanlığın
da İstanbul 
Üniversitesi'nin 
Baltalimanı 
Tesisleri'nde 
gerçekleştirilecek. 
Toplantının ardın

dan Teziç, yük
seköğretime giriş 
sisteminde 
öngörülen

GBUK

günlük siyasi gazete hm

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

değişikliklerle 
ilgili bilgi vermek 
amacıyla saat 
13.00'te basın 
toplantısı 
düzenleyecek. 
Bu arada, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
bugün YÖK Genel 
Kurulu'nun 
yapacağı toplan
tının YÖK'ün 
kendi içinde 
gerçekleştireceği 
teknik bir toplantı

olduğunu 
belirterek, bu 
toplantıya katıl
mayacağını 
söyledi.
Çelik, YÖK Genel 
Kurulu'nun, 26 
Haziran Pazar 
günü Ankara'da 
yükseköğretime 
giriş sistemi 
konusunda 
yapacağı toplan
tıya katılacağını 
bildirdi.

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ
15 YTL'YE SAYIYORUZ

I YENİ LASTİKLERİNİZE 
KREDİ KARTINA 4 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ.
ÖZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİİ|"î"S"jc"LÎ_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK K‘ Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHEpM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 13 71 - 514 87 87 
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‘Askeri sır' yeniden tanımlanacak Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Daha önce "devlet 
sırrı" ve "ticari sır" 
kavramlarının 
yeniden tanımlan
masına ilişkinyasa 
taslakları hazırlayan 
Adalet Bakanlığı’nın, 
"askeri sır" 
kavramının da 
yeniden tanımlan
ması için çalışma 
yaptığı ortaya çıktı. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
AKP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır’ın Dünya 
Bankası’nın yolsu
zluk ve yönetişim 
endeksi ile 
hükümetin yolsu
zlukları önleme 
konusunda aldığı ve 
alacağı tedbirlere 
ilişkin soru öner
gesini yanıtlarken, 
yolsuzlukla 
mücadele konusun
da Adalet

Bakanhğı’nda 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Şener, 2003 yılında 
Adalet Bakanı’nın 
onayıyla yolsuzluğa 
karşı özel bir çalış
ma grubu kurul
duğunu ve grubun 
tepıel görevinin yol
suzluk ve usulsüzlük 
yapanlara verilecek 
cezaları caydırıcı kıl
mak için önerilerde 
bulunmak olduğunu 
bildirdi.
Şener, 2003 yılında 
yine Adalet 
Bakanı’nın onayıyla 
yolsuzlukla 
mücadele konusun
da bir başka çalışma 
grubu kurulduğunu 
belirtirken, bu 
grubun "devlet 
sırrı", "ticari Sır" ve 
"bankacılık sırrı" 
gibi kavramların yanı 
sıra, "Askeri sır" 
kavramını da

yeniden tanımlayan 
bir çalışma yaptığını 
ilk kez açıkladı.
Şener, "Çalışma 
grubunun görevi, 
farklı yasalarda 
geçen ticari sır, 
bankacılık sırrı, 
askeri sır, 
mahremiyet, gizli, 
gizlilik gibi kavram
ların kurum bazında 
yeniden tanımlan
masına imkan veren 
ve-ulusal güvenlik 
hariç-gizliliği teşvik

eden tüm unsurları 
inceleyecek bir 
uzmanlık raporu 
hazırlamak ve 
devlet, bankacılık, 
ticari ve müşteri sır
rını daha somut ve 
dar bir şekilde 
ortaya koymaktır" 
dedi. Şener, bu çalış
ma grubunun 
"Devlet Sırları.^ 
Yasası" ile "Ticari 
Sır Yasası" tasarı 
taslaklarını hazır
ladığını da anımsattı.

| Op. Dr. Yaşar ALTUN 

Meme kanseri ve mamografi 
Kadınlarda en sık görülen kanser türü 

meme kanseridir. Meme kanserinde sağ kalımı 
etkileyen en önemli faktör erken tanıdır. 
Düzenli kanser tarama programları ile gelişmiş 
ülkelerde ölümler %30 oranında azaltılmıştır. 
Meme kanseri tarama programlarının en önem
li ayağını mamografi incelemesi oluşturur.

Mamografi klinik bulgular oluşturulmadan 
önce kanseri gösterebilen güveniler bir yön
temdir. Tarama yapan ülkelerde 40-50 yaşın 
üzerindeki kadınlar yılda bir kez tarama yaptır
malıdırlar. Taramaların sağlık politikası haline 
getirilmesi tamamen sivil toplum örgütleri, 
kadın dernekleri ve basın sayesinde olacaktır. 
Taramada sağlıklı kişilerde kanser varlığı 
araştırılmakta olduğundan, meme kanseri tara
ması ciddi bir iştir.

Mamogramlarda milimetreden küçük kireç 
tanecikleri ve milimetrik kitleler araştırılmak
tadır. Bunların görülebilmesi için filmlerin çok 
yiüksek kalitede elde edilmesi ve değer
lendirilmesi gerekir. Bu nedenlerle meme 
kanseri tarama programlarının en önemli 
basamağını kalite kontrolü oluşturur. Yoksa 
kalitesiz tekiklerlebirçok kadının canı yanar ve 
kamu kaynakları boşa harcanır. Bu konuda en 
önemli görev kadınlara düşmektedir.

Kadınlarımızın yapacağı tek şey güvendik
leri doktorlar tarafından yönlendirilmektir. 
Kısacası kaliteli mamografi ile meme kanseri 
radyalog tarafından %90 oranında erken teşhis 
edilebilmektedir.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland 
Traktörlerinde

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri

Piyasadaki En Düşük
Sabit Ziraat Bankası

Kredisi ile 3 YTL Vadeli Olarak

Trakmak 
kampanya!

satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TİCARET 
Tel : (0.224) 573 27 7İ 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyaları 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Kat Kaloriferi

* Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri

=> Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 30
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Sosyal güvenlik raporu 
alt komisyonda

fa* Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
Tasarısı'm alt 
komisyona şevketti. 
AK Parti Afyon 
Milletvekili Said 
Açba başkanlığında 
toplanan Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
IMF'nin 1 
Temmuz'dan önce 
yasalaşmasını iste
diği tasarılardan biri 
olan Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanunu Tasarısı'm

görüştü.
Tasarının geneli 
üzerinde yapılan 
müzakerelerin ardın
dan sözkonusu 
tasarının bir alt 
komisyona 
sevkedilmesine 
karar verildi.

Komisyon Başkanı 
Sajd Açba, 
kurulacak alt 
komisyonun çalış
malarını
27 Haziran Pazartesi 
gününe kadar 
tamamlayacağını 
açıkladı.

İstek

Karşılıksız çek sayısı azaldı
Merkez Bankası 
tarafından 
bankalara duyuru- . 
lan toplam karşılık
sız çek sayısı, 
Mayıs ayında bir 
önceki aya göre 

I yaklaşık yüzde 2.7 
I oranında azalarak 

86 bin 4'e indi. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
karşılıksız çek 
sayısı Nisan 
ayında 88 bin 387 
idi. Karşılıksız çek
lerin 78 bin 291 ’i, 
banka ve özel 
finans kuramlarınca 
Merkez Bankası'na 
yapılan bildirimlere 
göre Banka tarafın
dan duyurusu 
yapılan çeklerden, 7 
bin 713'ü ise 
mahkemeler 
tarafından yapılan 
bildirimlere göre 
Merkez Bankası'nca 
duyurulan

yasaklama karar
larından oluşuyor. 
Banka ve özel 
finans kuramlarının 
bildirimlerine göre, 
Merkez 
Bankası tarafından 
duyurusu yapılan 
çek sayısı, Mayıs 
ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 5.1 arttı. 
Nisan ayında bu 
kapsamdaki 
karşılıksız çeklerin 
sayısı 74 bin 467 
idi. Mahkemeler 
tarafından yapılan 
bildirimlere göre, 
Merkez Bankası 
tarafından duyuru
lan yasaklama 
kararı miktarı ise 
Mayıs ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 44.6 azalış 
gösterdi. Bu çek
lerin sayısı, 
Nisan ayında 13 bin 
920 olarak belirlen

mişti. Öte yandan 
banka ve özel 
finans kuramlarınca 
Merkez Bankası'na 
yapılan bildirimlere 
göre Banka tarafın
dan duyurusu 
yapılan 
karşılıksız kaldıktan 
sonra ödenen 
çek sayısı da Mayıs 
ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 7.5 
gerileyerek 50 bin 
512'den 46 bin 
728'e indi. Bu arada 
2005 yılının ilk beş 
ayında karşılıksız 
çek sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yaklaşık yüzde 
15.5 artarak 443 bin 
994 oldu.
Geçen yılın aynı 
döneminde karşılık
sız çek sayısı 
384 bin 297 
olarak 
belirlenmişti.

Gemlik’li spor severler ve 
Gemlik’lilere çağrı..

Kim olursa olsun bulun
duğumuz yöreye ne yapar, 
bir eser bırakırsa ona 
şükranlarımı belirtirim. Ne 
varki 1959 yılımda gelmiş 
olduğum Gemlik’te bu güne 
kadar kayda değer doğru 
dürüst bir tesis yapılmadı.

Evet yapılması gereken 
futbol sahası yapıldı. 
Mademki bu yerde futbol 
oynanıyor olacaktı.

Devlet tarafından 
14 seneden beri bitmeyen 
(İnşallah 2006 yılında 
kavuşuruz) Kapalı Spor 
Salonumuz var.

Beden Terbiyesi’ne ait ve 
epey zaman evvel şu 
sporları altında yelken, 
kürek için yapılmış 
kayıkhanede tesisimiz var. 
O tesis epey zaman evvel 
bir faaliyette bulunmuş bir 
hayli de Gemlik gençliğine 
faydalı olmuştu.

Ne olduysa buradaki 
faaliyet, spor 
malzemelerinin alınmasın
dan sonra faaliyeti durmuş
tu.

Bir seneye yakın zaman
da burası futbol, pinpon 
tescilli olan spor dallarına 
kulüp binası olarak kötü 
olmamakla bazı gençleri bir 
araya toplayarak bir kulüp 
haline gelmişti.

Şimdi ise bu tesis 
Gemlikspor adına, 
Gemlikspor başkanı tarafın
dan Beden Terbiyesinden 
kiralanmış durumda. 
Tahmin ediyorum kira akti 
2008 yılında bitecek.

Şu varki Gemlikspor 
Kulüp Başkanlığı burayı 
özüne çevirmeye niyet 
etmişti ki Borusan A.Ş.’ye

anlaşma yapılmış, finansör
lüğünü Borusan’ın yaptığıı 
ve su sporları Yelken 
Kulübü altında bir kaç ay 
sonra faaliyete geçecek.

Ne yapılırsa yapılsın, kim 
yaparsa yapsınhepsine 
şapka çıkarırım.

Tabi Borusan’ın yapmış 
olduğu bu güzel jeste 
karşılık, ileride burada bu
lunan futbol kolu tescil edil
ense bir de pinpon dalı var. 
Burada gençler hala pinpon 
oynuyorlar.

Bursa’da çok yakın 
zamanda (Futbol nasılsa) 
bir pinpon ligi kurulması 
için düşünülüyor.

Bu gençlerin içinde, pin
pon da Türkiye üçüncüsü 
var.

Bu gençlerin düşünüle
ceğini umuyorum.

Gene Beden Terbiyesi 
memurlarından Gemlikspor 
Müdürü Burhan Arıkan’ın 
her sene açmış olduğu yaz 
okulu bu sene Gemlikspor 
adına açılacakmış.

Ne güzel bunu alkışlamak 
lazım.

Sayın Burhan Arıkan 
Bey’in 18 Haziran 2005 ta
rihli köşe yazımı da oku
masını isterim. Bu da 
Gemlik’te faaliyet gösteren 
Gemlik’i temsil eden Gemlik 
Zeytin Spor Bayan Futbol 
Takımı.

İmkanı yokmu bu bayan 
takımı Bursa’da değilde 
içimizde olan çocuklara 
burada idman verebilsek.

Tabi bu bazılarına göre 
teknik iş oluyor. Bu takım 
Türkiye’de deplasmana git
tiği zaman isimi söyle 
anılıyor.

GEMLİK ZEYTİNSPOR

KİRALIK KAYIP
Yunuslar karışısında denize cepheli. 

2+1,2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire 

Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla 

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

M....... Iıdıiflll

MLA’DA

EŞYALI VE EŞYASIZ 
KİRALIK 

HU DAİRE 

513 96 83

Bursa Bağ-Kur 
İl Müdürlüğünden 

aldığım Bağkur 
sağlık karnemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Osman AYDIN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
O ' '' V •'

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Bebeğinizin uykusu nasıl?
Bebeğiniz uyuyor. İlk 
çocuğunuz ve onu 
her şeyden sakını 
yorsunuz. Peki gece 
uyanmaları, acık* 
malar, bunların 
hepsi normal mi? 
Özellikle yeni anne- 
baba olduysanız, bir 
süreliğine uykunuza 
veda etmek zorun
dasınız. Üstelik ilk 
zamanlarda 
muhtemelen 
panikleyecek, 
bebeğinizin düzenli 
nefes alıp almadığını 
kontrol etmek için 
defalarca yatağınız
dan kalkacaksınız. 
Sizi biraz olsun 
rahatlatmak amacıy
la annelerin bu 
konuda en sık sor
duğu soruları cevap
larıyla derleyelim 
istedik.
1. Bebeğimi sırtüstü 
mü uyutmalıyım? 
Uzmanların tavisyesi 
bebeklerin uyutu
lurken sırtüstü, ya 
da yanları üzerine 
yatırılması gerektiği 
doğrultusunda. 
Bebeğinizin yaşı 
biraz büyüyüp de 
dönmeyi başara

bildiği zaman, en iyi 
uyuma pozisyonu 
bebeğin kendisini 
rahat hissettiği 
pozisyon olacaktır. 
2. Bebeğimin gece 
boyunca uyumasını 
nasıl sağlarım? 
Bebeklerin gecenin 
bir yarısında uyan
maları olağandır. 
Daha kesintisiz bir 
uyku için işe bir 
rutin tutturmakla 
başlayabilirsiniz. 
Ayrıca gün içerisin
deki beslenmesini 
artırıp, iyi aydın
latılmış bir yerde 
uykuya yatırmak da 
bebeğinizin geceleri 
daha iyi uyumasına 
yardımcı olabilir.
3. Bebeğimin uyku 
düzenini 
değiştirmem 
mümkün mü? 
Bebeklerin uyku 
düzeni genellikle 
yetişkinlerinkinden 
farklıdır. Eğer 
bebeğiniz gece 
kuşuysa, 
bebeğinizin uyku 
düzenini kendi- 
nizinkine yaklaştır
mak için uygulaya
bileceğiniz bazı 

stratejiler var: İşe, 
uyanık olduğu 
zamanı kademeli 
olarak artırarak 
başlayın. Bunu yap
manın bir yolu, 
bebeğinizi gün 
içerisinde daha çok 
kucağınızda taşı
maktır. Ayrıca daha 
sık beslemek ve 
akşamları da az ye 
sık beslemek 
bebeğin gece daha 
uzun bir periyod 
boyunca uyumasını 
sağlayabilir.
4. Bebeğim uykulu. 
Onu beslemek 
için nasıl 
uyandırabilirim? 
Yenidoğan çok 
uykulu olduğunda, 
ihtiyaç duyduğu 
halde, bu ihtiyacının 
altında beslenebilir. 
Ne kadar az 
beslenirse, uykusu 
da o denli artar ve 
bu durum bir kısır 
döngü halini ahr. 
Özellikle ilk haftalar
da bebeğinizin açlık 
işaretlerini izlemek 

son derece önem
lidir. Onun, onu 
görebildiğiniz ve 
duyabildiğiniz bir

yerde dinlenmesini 
sağlayın. Biraz kıpır
danmaya başlayıp, 
minik sesler çıkart
tığında ve ellerini 
ağzına getirdiğinde, 
besleme için iyi bir 
zamandır. Bezi dışın
da, giysilerini 
çıkarın. Bebeğin 
anneyle cilt temasın
da olması, bebeğin 
beslenmek için 
uyanık kalmasına 
yardımcı olur.
5. Emzirilen bebek
lerin çoğunlukla 
gece kuşu olduğu 
doğru mu?
Bazı araştırmalar, 
anne sütüyle besle
nen bebeklerin, 
mamayla beslenen
lere oranla daha sık 
uyandıklarını gös
teriyor. Bebeklerin 
gece uyanma sebep
lerinden biri beslen
mek. Aldıkları 
kalorinin yaklaşık 
üçte birini bu gece 
beslenmeleri sırasın
da kaybediyorlar, 
fenidoğanın midesi 

çok küçüktür -yak
laşık kendi yumruğu 
kadar- ve fazla mik
tarda sütü tutamaz.

Anne sütü 
hazmı hız
landırdığın
dan, bebek
ler daha sık 
beslenmeye 
ihtiyaç 
duyarlar. Sık 
beslen
menin, ani 
bebek 
ölümü 
sendromu 
riskini azalt
ma ve 
annenin 
doğurgan
lığını kontrol etmek 
gibi başka yararları 
da vardır.
6. Uyku eğitimi: 
Bebeğim için 
uygun olan bir yön
tem var mı?
Hangi yöntemi uygu
larsanız uygulayın, 
başarınız, seçtiğiniz 
yaklaşıma olan 
güveninize, bu yön
temin size verdiği 
rahatlık duygusuna 
ve bebeğinizle olan 
uyumuna bağlıdır. 
Eğer bebeğinizin 
ihtiyaçlarına cevap 
veriyorsanız, o da 
sizin sakin ve 
güvenli mesajınıza

cevap verir ve kendi 
kendine uykuya 
dalabilir.
7. Bebeğimin 
gerçekten de 
gece beslenmesine 
ihtiyacı var mı? 
Çoğu bebek 
ihtiyacı olan 
besleyenleri gece 
beslenmesi 
sırasında alırlar. 
Eğer bebeğiniz 
6 haftalıktan daha 

büyükse, sağlıklıysa 
ve normal bir 
şekilde kilo 
jtVj'o.rss, be.beninizi 
beslemek için 
gece uyandır- 
masanız da olur.

HAÇIN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

Sininin çevresinde toplandılar. Osman 
efendi hiç bir şeye el atmadı, yanakları 
kızarmış, gözleri çakmak çakmak. 
Oğlanlan çiğnemeden yutuyorlar peyniri, 
pekmezli ekmeği.

- Sen yemedin Osman efendi.
- Yiyesin yok, Haşan...
Haşan, Osman efendinin elini tuttu.
- Hastasın sen! Yangının var. Zatile 

sabah görür görmez bildim. Bugün de 
burda kalın! Hasta hasta yola çıkmak olur 
mu ola?

- Olur! Sesi kararlıydı Osman efen
dinin. Yolcu yolunda gerek. Hastalık gelir, 
geçer ama, gavur üç avradın başıya 
çöküverdi miydi geçmeyen işler olur o 
zaman. Tanrı izin verirse Feke’de yatarım, 
galan.. Bunca yılın Osmanı, muhare 
gördük, neler neler gördük, bir hastalığa 
mı dayanamayacağık?

- Sen eski Osman efendi değilsin 
galan! Benim gördüğüm... Bir hoşluk var 
sende. Ne var, ne oldu?

Kadınlar ses etmeden siniye uzatıyor
lar ellerini. Oğlanlar kapış kapış.... Sara 
dalgın bakışları camlarda gezdiriyor. 
Babasına, hancıya, duyarlara, gökyüzüne 
bakıyor... Gerçekte hiç birini gördüğü 
yok. - Yirmi gün mapus kaldım. Yirmi gün 

kuru ekmek ye, ahırda yat, kalk... Durma 
sopa ye, yirmi gün. Genç değilik galan, 
bize dokanır... Bir bohça dolusu ziynet 
olmayaydı, bir koca küp sarı lira olmayay- 
dı? Tanrı bilir salarlar mıydı, salmazlar 
mıydı? Başkatibin tırnaklarını gözümün 
önünde söktüler.. Sustu Osman efendi... 
Başka şeyler anlatacak gücü yok. İçini 
çekti, bakışlarını dışarı çevirdi. Çıt yok 
odada... Susuyorlar.. Lokmalarını ağı
zlarında döndüren oğlanların ağız 
şapırtılarından başka ses işitilmiyor.

Öğleye doğru Tırtat handan çıktılar. 
Haşan dönemece dek geçirdi onları...Sara 
yine kat kat giyinmiş, sarınmış, sarmalan
mış. Herkes bir gün önceki gibi, yalnız 
oğlanların başları açık. Buralarda havalar 
tatlı tatlı esiyor arada. Hayvanlar keyi
flendiler, kişniyorlar. Atın birine Osman 
efendi bindi. Soluğu hışırdıyor, gözleri 
kapanıp gidiyor. Hava ılındıkça kadınlar 
çözünüyorlar. Sara’yı yine ter bastı, onun 
için bir kat giysi bile atmak üstünden söz 
konusu değil. “Öte kilerin bir canları var” 
Sara bunun hiç çıkarmıyor aklından.
Yollar ıssız... Kimseler yok onlardan 
başka...

- Arı Kayası’na varaydık.. Diyor Osman 
efendi. Arada gözünü aralayıp. Git, git bit
miyor yollar.. Her dönemecin ardını Arı 
Kayası sanıyorlar, her karaltıyı Ermeni 
jandarması diye titriyorlar, dere çok 
aşağılarda akıyor şimdi, ara yerde uçu
rum var... Genişlemiş, zenginlemiş, 
Göksü burdan öte adı. Her yan dağ, bayır, 
çalılık, çamlık.

- Arı Kayası demek Feke demektir. 
Ordan öte selamet galan...

- Durun! Yanı başlarında bir ses. 
Karaltı ne de görmediler.. Nerden çık
tılarsa çıktılar. Beş altı jandarma dikiliyor 
yolun orta yerinde. Sara’nın kalbi güm
bürdemeye başladı, yüzü mü yere irdirdi. 
Osman efendi hayvanlan durdurdu, 
çocuklar küfelerden kafalarını uzattılar.

- Nereye?
- Feke’ye .. Fekeliyik.. Haçin’dan çıktık.
- Yol kapandı.. Giriş, çıkış yok...
- Biz dün gece gçıktık...Aram Çavuşun 

izniyinen... Hamurcu Gediğinin oraya dek 
biizi jandarma Gorgi...

Ben bilmem onu bunu... Döneceksiniz! 
Kadınları süzüyorlar jandarmalar.

- Kim bunlar?
- Benim avratlar.. Bunlarda çocuklar.
- Hayvanları döndürün! Jandarma 

gevşeks gevşek konuşuyor. Ötekiler 
kadınların üstlerindeki giysileri ölçüyorlar 
gözleri ile. Hayvandan aşağı atladı 
Osman efendi. Çocuklar şaşkın bakıyor
lar. Az da olsa anlıyorlar durumu...“Galan 
yedi kalıp sabunla yıkansak arınamayık” J 
diyor Sara’nın analığı içinden.

“Bu kiri dökemeyik üstümüzden!” 
Osman efendinin soluğu iyice hışıldıyor । 
şimdi. Sara’ nın gözü hep yerde. 
Korkmasına korku yor ama, annesinink- j 
inin yanında da hiç kalır onunki. Bir garip 
donukluk içinde. Osman efendinin eli 
kuşağı arasında girdi, küçük çıkıyı çekti, < 
çıkardı. İki kadının gözü düğümlü ak 
çevrede. Devamı var



ABD'de yapılan bir 
araştırma, halk 
arasında yaygın 
olarak bulunan, 
ancak insanlara 
herhangi bir zararı 
olmayan bir 
virüsün vücuttaki 
kanserli hücreleri 
yok edebildiğini 
ortaya çıkardı. 
Çalışmayı yürüten 
.araştırmacılar 
söz konusu

I virüsün yeni bir 
j kanser tedavisi 
geliştirmek için 
kullanılabileceğini 
ifade ettiler.
"Adeno-associat- 

ed virüs type 2" ya 
da AAV-2 olarak 
adlandırılan 
virüsün 
ABD genelindeki 

nüfusun yaklaşık 
yüzde 80'ini 
etkilediği belirtildi. 
Pennsylvania'da 
bulunan Penn 
State Tıp 
Fakültesi mikrobiy
oloji ve immünoloji 
profesörlerinden 
Craig Meyers, 
"Bizim elde 
ettiğimiz sonuçlar, 
nüfusumuzun 
büyük çoğun
luğunu etkilediği 
halde insanlara 
herhangi bir 
zararı bulunmayan 
AAV-2’nin, 
sağlıklı 
hücrelere do 
kunmadan pek çok 
türdeki kanserli 
hücreyi öldürdüğü 
yolundadır" dedi.

Sıcak Mrt telayı İM
Denizli Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Opr. Dr. 
Mithat Ekici, yaz 
aylarında besin 
tüketimine dikkat 
edilmesi konusun
da uyarılarda 
bulundu.
Yaz aylarının başla
masıyla birlikte 
beslenmeye dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirten Denizli 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Opr. Dr. 
Ekici, "Artan hava 
sıcaklıkları, 
sağlığımızı pek çok 
yönden olumsuz 
etkiler. Bu olumsuz 
etkilerin bir kısmın
dan korunmak, 
beslenmemize ve 
yiyeceklerimize 
dikkat etmeliyiz" 
dedi. Uzun yaz gün
lerinde geç saatlere 
kadar alınan ağır 
yemeklerin insan 
sağlığını etkilediği
ni ifade eden Ekici, 
"Sebze yemeklerine 
ağırlık verilmelidir. 
Çiğ sebze ve meyve 

grubundan yaklaşık 
beş porsiyon tüket
meye çalışılmalıdır. 
Özellikle tansiyon 
ve kalp krizinden 
korunmak için 
potasyum açısın
dan zengin, 
mümkün olduğunca 
az sodyum içeren 
bir beslenme diyeti 
uygulamak gerekir. 
Potasyum açısın
dan zengin besin
lerden, ıspanak, 
havuç, portakal 
suyu, kavun tüket
melidir" şeklinde 
konuştu.
Yaz aylarında su 
tüketiminin önemli 
olduğunun altını 
çizen Ekici, "İnsan 
hayatının 
vazgeçilmez
lerinden olan su, 
yaz mevsiminde 
daha da önem 
kazanmaktadır. 
Normalde bir 
yetişkinin ihtiyacı 
olan 2 litre su, yaz 
aylarında 2.5-3 litr
eye çıkarılmalı, 
vücudun susuzluk 

sinyali vermesi 
beklenmeden en az 
bu miktar kadar su 
alınmalıdır. Vücut 
ısısının artması, ter
lemeyle su kaybının 
artması nedeniyle, 
su alımı kesinlikle 
ihmal edilmeme
lidir. Alınan su mik
tarının yanı sıra 
serinlemek amacıy
la alınan kafeinli 
çay, kahve, alkollü 
içecekler, asitli içe
cekler, aslında geçi
ci bir serinlik 
verdikleri gibi, 
vücuda sıvı sağla
manın yanında, 
vücuttan su kaybını 
da kolaylaştırırlar. 
Bunu vücutta su ve 
tuz tutarak gerçek
leştirirler.
Bu nedenle serinle
mek amacıyla 
seçtiğimiz içecek
ler, meyve suyu, 
soda, ayran gibi 
içeceklerden tercih 
edilmelidir. Bu grup 
içecekler, vücudun 
özellikle terlemeyle 
kaybettiği su ve
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mineralleri karşıla
maları nedeniyle 
daha yararlıdır" 
dedi.
Yaz aylarında öğle 
ve akşam yemek
lerinde daha hafif 
yiyeceklerin tercih 
edilmesi gerektiğini 
belirten Ekici, "Et 
ve et grubu yiye
cekler ve hatta 
sebzeler, yağda 
kızartma veya 
kavurma, ızgara, 
fırında, haşlama 
veya kendi suyun
da pişirme yön
temiyle yemek 
yapılmalıdır.
Tahıl grubu ürünler 
tercih edilecekse, 
tam tahıl grubu ele 
alınmalıdır.
Kepekli ürünler ter
cih edilmeli, 
böylelikle alınan 
yeterli posa 
sayesinde, vücutta
ki toksinlerin uzak
laştırılmasına 
yardımcı olun
malıdır" 
diye açıklamalarda 
bulundu.
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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 1^74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

I vı

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

I

R

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

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

TÜP DAĞITICILARI

B

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

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

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

R 
i

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

23 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 
ENGİN ECZANESİ

GEMLİK _____

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2164 

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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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ D0ĞAL6AZ
Buderus Komb/

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ ««W
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜTYETKİLİ BAYİİ

ISISAN
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E

KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

TOPLU

ÜITtüketİm

SS
İ4T

ö

Saruhanlar Toplu Tüketim \

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR
Marketler 
Bakkallar 
Büfeler 
K.Yemişçiler 
Kantinler 
Restaurantlar 
Kafeteryalar 
Oteller 
Pastaneler 
Kahvehaneler 
Pazarcı Esnafı

MSARUHANM r TOPLU zs 
TÜKETİM r

doAçılış Gayemiz
se< 
AnGünümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 

Açmaktaki Gayemiz, 17 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
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A 
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yes 
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SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları gelecek aydan itibaren değişik oranlarda zamlı olacak

Emekli aylıkları Temmuz’da zamlanacak 
ksK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 6,7 ya da yüzde 8 oranında zam yapılacak. Buna SSK’nın en düşük aylığı 
«9,87 YTL den 445.06 YTL’ye eri yüksek aylık ise 755.18 YTL’den 800.49 YTL’ye yükselecek. Haberi sayfa 7’de

24Haziran 2005 Cuma korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

17 bin metrekare parke 
tası satın alınacak

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
ilçemizin köy ve beldelerindeki ilköğretim 
okullarımı) bahçelerine döşenmek üzere 
160.480 YTL lik yaklaşık 17 bin metrekare 
parke taşı satın alınacağı açıklandı. 
İhalenin 12 Temmuz 2005 tarihinde yapıla
cağı duyuruldu. Haberi sayfa 5’de

İl Daimi Encümen üyelerinden oluşan heyet, yapılması planlanan ek derslik binası ile Sunğipek arazisindeki binalarda inceleme yaptı.

Güne Bakış
■S*Kİ Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Özelleştirme...
Türkiye'de 1982 yılından beri kamu mallarının 

özelleştirilmesi kavgası yaşanıyor.
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği’nin dağıl

masından sonra, Türkiye giderek dış borç batağına 
sardı.

Dış bankalardan borç para bulmanın yolu 
İMF’den geçiyor...

Bu finans kuramlarının danışmanı sayılan kurum, 
borç alan (ilkelerin ekonomisini denetlemekle yetin 
miyor, giderek yönetiminin de de söz sahibi oluyor.

AK Parti kurulmadan önce bugünkü kuruçu- 
larının büyük çoğunluğu öğrencilik yıllarından beri 
Necmettin Erbakan Hoca’nın siyasi çizgişindeydi.

Neydi bu çizgi; batıya karşı olmak, anti 
Amerikancı olmak, İslami ülkeleri yakın olup, İslam 
ekonomik birliğini kurmak, siyasi birliğini kurmaktı 
amaçları...

Gel gör ki; Fazilet Parti döneminde parti içinde 
yaşanan koltuk kavgaları nedeniyle AK Parti 
doğdu..

Milli Görüşçü Erdoğan ve arkadaştan, 2003 genel 
seçimlerinde sandıktan çıkmadan önce yaptığı 
Amerika gezisi köprülerin atılmasına neden oldu.

Amerika’nın ortadoğu da uygulamaya koyduğu 
model için demokrat ve İslam Türkiye gerekliydi. 
Bunu da Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştirebilir- 
lerdl.

AK Partililer özelleştirmelere karşıyken, şimdi 
haraç mezat halkın malını yerli ve yabancı sermaye 
ye satıyorlar. Halkın Partisi olduğunu söyleyen AK 
Parti sırtını sermaye sınıfına ve ABD’ye dayadı.

İMF den dış borç alarak ayakta kalan bu İktidar, 
dış güçlere karşı görevini yerine getirdiği sürece 
iktidardır. İMF’ye verilen sözleri AK Parti aynen ye 
dne getiriyor.

İl Daimi Encümen üyelerinden oluşan Milli Eğitirh 
Komisyonu üyeleri, Kaymakam Mehmet Baygül ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Encümen’i ziyaret ederek, ilçede 
bulunan okullar ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldılar. Heyet 
daha sonra, ilçede yapılması planlanan ek derslik binası ile 
Sunğipek arazisinde verilen binalarda, Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu bahçesinde incelemeler yaptı.
Milli Eğitim Komis 
yonu üyeleri 
Sunğipek arazisi 
içinde Milli 
Eğitim için ayrılan 
binalarda inceleme 
ler yaparak, 
binaların mesleki 
liseler kampüsüne 
dönüştürülmesiyle 
birlikte ilçenin okul 
ihtiyacının büyük 
ölçüde çözüleceği 
belirttiler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlik Umanı’na gelen selülozları 
Bilecik’teki Toprak Kağıt Fabrikası’na 
taşıyan bir TIR’dakl selüloz balyaları 
tutuştu. Belediye İtfaiyesinin müdahalesi 
İle TIR'da tutuşan selüloz balyaları 
söndürüldü. TIR’dakl selülozlar başka 
bir araca nakledildi. Tutuşmaya sigara 
izmaritinin neden olduğu öğrenildi.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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^Haftada İki
DİŞ Hekimi Ozcan VURAL

* ozcanvural1933@hotmail.com 
• www.ozcanvural.tk

Bıktırdı artık şu türban
Birkaç gün önce toplanan Çiftçi 

kurultayında CHP Başkanı Deniz Baykal 
“ çiftçiye neden destek vermiyorsunuz “ 
diye İktidardan hesap soruyordu.

Aynı toplantıya katılan Başbakan 
Tayyip Erdoğan’da bunun olamaya
cağını bir başbakan gibi değil 
Kasımpaşalı gibi ifade ederek;" Bekara 
karı boşamak kolay gelir. “ gibi sözlerle 
cevaplıyordu..

Yıllardır Türkiye’ de durum budun..
Muhalefette atıp tutarsın, olmayacak 

şeyleri yapacağım der, iktidarın yan
lışlıklar içinde olduğunu söyler ama ikti- 
daragelirsen susarsın..

O söylediklerini unutur, yeni bir hava 
tutturursun... . . L

Halkın söylediği tabirle “ Karakol da 
doğru söyler mahkemede şaşar” sın.

Buna benzer en çarpıcı örneği; Bu 
günlerde halkın görmüş olması gerekir.

Türban takanları savunarak ve onların 
oylarını alarak iktidara gelen AKP 
Hükümetinin avukatları Avrupa Birliği 
İnsan hakları mahkemesinde Türban 
yasağını savundu..

Avrupa İnsan Hakları mahkemesine 
türban takma işi için başvurular oldu..

2004 yılında Mahkeme karar verdi... 
“Türkiye Laik bir ülkedir. Türbanla 
Üniversiteye -kamuya girilemez.

Türbanı engellemek insan hakları 
ihlali değildir. “

18 Mayıs 2005 de bu karara itiraz 
edenlerin temyiz duruşması yapıldı.

Türk hükümeti adına duruşmaya 
katılan avukatlar dedi ki “Türk hükümeti 
bu kararın devamını istiyor, yasak 
kararınızın altına bizde imza atıyoruz.”

E, şimdi bu ne demek.. ?
Dini siyasete alet ettiği için daha 

önceleri kapatılmış üç partinin 
devamıyım diye kendini göstereceksin, 
muhalefette “türban yasağı zulümdür” 
diyerek oy isteyeceksin; beğenmediğin 
rejim ve onun laik kurumlan senin 
demokrasi içinde yer almana hoş görü 
gösterecek, anayasayı dahi değiştire
bilecek sayıda milletvekili ile iktidara 
geleceksin, sonra da; “ Mahkemede tür
ban yasağı doğrudur altına bizde imza 
atarız.” Diyeceksin...!

Bu ne perhiz , bu ne lahana turşusu...
Gerçek şu: Türban semboldür. Ama 

türban kullananlar için değil.
Türban takanları kullananlar için....
Açıkça onlara söyle ; “Türban 

yasağını kaldırmaya kimsenin gücü yet
mez.

Temel yasalara ve kararlara uymak 
zorunda olduğum için bizden daha 
fazlasını beklemeyin.”

Her şey uzaktan bakanlara kolay gelir. 
Bu vatan için, Laik Cumhuriyeti kurmak 
için çok canlar verilmiş, kanlar akmıştır.

Genç ve Laik Türkiye Cumhuriyeti 
doğmuştur.

Onun hakiki evlatları da sonsuza 
kadar yaşatacaktır...

Can- kan vermek mi kolay - oy ver
mek mi?

Sen buna karar ver sayın Okuyucu...

Salonu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Duvarlarının tuğla 
örme işlemleri 
devam eden 
Kapalı Spor 
Salonu’nun çatı 
ihalesinin yapıldığı 
öğrenildi. 
Projesinde "Çatı 
konstrüksüyonu 
.uzay k^es ş»*?tem 
olup kaplama 
sandviç traper 
alüminyum" olarak 
ifade edilen çatı 
ihalesinin 
Ankara’h bir firma 
tarafından alındığı 
açıklandı.
2005 yılı için 800 
bin YTL ödenek 
çıkartılan ancak, 
daha sonra 
Spordan sorumlu 
Devlet Bakanı 
Mehmet Ali * 
Şahin’in talimatları 
ile yaklaşık 
3 milyon YTL 
daha aktarıldığı 
açıklanan Kapalı 
Spor Salonu’nun 
yıl sonunda 
bitirilmesi için

verildi

ardından 
sıva işlemlerine 
geçileceği 
bildirildi.

tuğla örme işlem
lerinin bitirilmek

Kapalı Spor 
Salonu’nun 
çatısının 
kapatılmasının

çalışmalar 
hızlandırılmıştı. 
Zemin katında

üzere olduğu 
inşaatın ikinci 
ve salon duvar 
örme işlemleri de 
yapılıyor.
Tuğla örme • 
işlerinin tamamlan
masının ardından
çatı kaplama 
işleminin başlatıla 
cağı açıklandı.

Sy-\TJLJX ÖTO
ELEMAN ARANIYOR

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

0.535. 378 18 00

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10

F 
E 
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h

İl D 
ver

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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İl Daimi Encümen üyelerinden oluşan heyet, yapılması planlanan ek derslik binası ile Sunğipek arazisindeki binalarda inceleme yaptı.

İl Daimi Encümen üyelerinden oluşan Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Kaymakam 
Mehmet Baygül ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Encümen’i ziyaret ederek, 
ilçede bulunan okullar ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldılar. Heyet daha sonra, 
ilçede yapılması planlanan ek derslik binası ile Sunğipek arazisinde verilen 
binalarda, Cumhuriyet İlköğretim Okulu bahçesinde incelemeler yaptı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Daimi Encümen 
üyelerinden 
oluşan Milli Eğitim 
Komisyonu üyeleri 
ilçede yapılması 
planlanan ek 
derslik binası 
ile Sunğipek 
arazisinden verilen 
binaları gezerek, 
incelemelerde 
bulundular.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin.
Milli Eğitim 
Komisyon Başkanı 
Hüseyin Güvenli, 
üyeler Haşan 
Aktürk, Ali 
Yılmaz ve Enver 
Özdemir ile İl 
Encümen üyesi 
İlhan Başaran'ın 
bulunduğu 
heyet önce 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'i ziyaret 
ederek ilçede 
bulunan okullar 
ve ihtiyaçları 
hakkında bilgi

aldılar.
Ercümen, 
komisyon 
üyelerine tüm 
okulların çift 
öğrenim yaptıkları 
ilçede okul ve 
derslik sıkıntısının 
olduğunu 
bildirerek önlem 
alınması 
gerektiğini anlattı. 
CUMHURİYET 
İLKÖĞRETİM 
BAHÇESİ GEZİLDİ 
Komisyon üyeleri 
daha sonra 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret ederek, bir 
süre görüştükten 
sonra Cumhuriyet 
İlköğretim
Okulu bahçesinde 
yapılması 
planlanan 18 
derslikli ek bina 
için incelemelerde 
bulundular. 
2005 yılında 
yapılması plan
lanan 18 derslik 
için binanın 
şimdiki okul 

binasına 
bitişik olarak 
yapılmasının 
uygun olduğu 
görüşünde 
birleşildi.
İKİNCİ OKUL 
YERİ GEZİLDİ 
Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtarı 
Mehdi Ağrı'nın 
incelemeler 
esnasında gelerek, 
Manastır 
Bölgesi’ne ikinci 
bir okul yapılması 
gerektiğini 
belirterek yerin 
görülmesini 
istedi.
Zeytin Dalı 
Sitesi’nin ön 
tarafında bulunan 
ve daha önce 
hazine arazisi 
olduğu belirtilen 
yerin daha sonra 
imar planına 
huzur evi olarak 
işlendiği 
hatırlatılarak, 
yeniden okul 
yeri olarak 
işlenmesi için

girişimlerde 
bulunulması 
kararlaştırıldı. 
MESLEKİ 
OKULLAR 
KAMPÜSÜ 
Milli Eğitim 
Komisyonu 
üyeleri daha sonra 
Sunğipek arazisi 
içinde Milli 
Eğitim için ayrılan 
binalarda 
incelemelerde 
bulundular. 
Fizibilite 

çalışmalarının 
tamamlandığı 
binalar için 
Mimarlar 
Fatih ve Aytül 
Aydın'dan 
bilgiler alan 
heyete, binaların 
mesleki liseler 
kampüsüne 
dönüştürülmesiyle 
birlikte ilçenin 
okul ihtiyacının 
büyük ölçüde 
çözüleceği 
anlatıldı.

Mimar Fatih 
Aydın, okullardan 
gelecek tadilatlar 
sonucunda 
proje çalışmasına 
başlayacaklarını 
söyledi. 
Hazırlanacak 
projenin 
Bayındırlık 
Bakanhğı'nca 
onaylanmasının 
ardından binalarda 
tadilat çalış
malarının başlaya
cağı öğrenildi.

İl Daimi Encümen üyelerinden oluşan Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, Sunğipek arazisinde 
verilen binaları da gezerek, incelemeler yaptı. (Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ- S. ŞEKERSÖZ)

Zeytin Dalı Sitesi ön tarafında bulunan ve daha 
önce hazine arazisi olduğunu belirtilen yerin 

imar planına huzur evi olarak işlendiği belirtildi.
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Optimist tekneleri geldi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sponsorluğunu 
Borusan Lojistik 
firmasının yaptığı 
Gemlikspor 
Gemlik Yelken 
Sporları Kulübü 
için 21 adet 
Optimist 
teknesi geldi.

Dün sabah 
saatlerinde 
nakliye firması 
tarafından 
Kayıkhane 
Tesisleri’ne 
getirilen tekneler 
merkezi İzmir'de 
bulunan Poltekin 
firması tarafından 

polyester 
olarak imal edildi. 
Optimist 
teknelerinde 
kullanılan tüm 
malzemelerin 
ithal olduğu 
bildirildi.
Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü’ne 

ait olan 
Kayıkhane 
Tesisleri 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafın
dan Başkanı 
olduğu 
Gemlikspor'a 
kiralanmıştı. 
Çevresinin 
parmaklıklarla 
ayrılarak spor 
kompleksi 
haline

dönüştürüleli 
Kayıkhane 
Tesisleri yeniden 
yapılan badana 
işlemlerinden sonra

güzel bir görünüme 
sahip oldu.
Temmuz ayının ilk 
haftasından 
itibaren sahilde

çalışmalara 
başlayacak olan 
Optimist tekneleri 
Körfez’e ayrı 
bir güzellik katacak
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17 bin metrekare parke
M taşı satın alınacak «Mim,

ıran

slek 
ıruru

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
ilçemizin köy ve beldelerindeki ilköğretim 
okullarının bahçelerine döşenmek üzere 
160.480 YTL lik yaklaşık 17 bin metrekare 
parke taşı satın alınacağı açıklandı.
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
ilçemizin köy ve 
beldelerin ilköğ 
retim okullarının 
bahçelerine 
döşenmek üzere, 
17 bin metrekare 
parke taşı 
satın alacak. 
Bursa İl Daimi 

^Encümeninin 
22 Nisan 2005 
gün ve 139 
sayılı karan ile 
ilçemizin

p Adliye, Büyük 
I Kumla, Cihattı,

Engürücük, 
Fevziye, 
Güvenli, Hamidiye, 
Karacalli, 
Katırlı, Muratoba, 
Narlı, Şahinyurdu, 
Şükriye ve 
Yeniköy 
köyleri ile 
Umurbey beldesi 
ilköğretim okulu 
bahçesine Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği tarafından 
160.480 YTL lik 
yaklaşık 17 
bin metrekare 
parke taşı

satın alınacak. 
Konu ile ilgili 
ihale 12 Temmuz 
2005 tarihinden 
saat H.oo’de 
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda yapıla
cağı duyuruldu. 
İhaleye katılmak 
isteyenlerin 
ihaleye ilişkin 
şartname ve ■ 
ihale dokümanının 
Gemlik Kaymakam 
lığından temin 
edilebileceği 
açıklandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

SENEN Balık ve ftvttemelen tali i
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
i bil
✓ Fanya
✓ Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek

✓ Macun

" rurnİZİ!-(M KTMC sintine pompası . - Tam

İlçemizin meyveci
likle uğraşan 
köylerinden biri 
olan Muratoba 
Köyü’ne, Seçköy 
ile bağlantılı 
yol yapılıyor. 
Meyvecilik 
konusunda büyük 
atılım yapan ve 
bölgenin meyve 
deposu olan 
Seçköy'e yapılmakta 
olan meyve hali 
yapımını gezen AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile İl 
Genel Meclisi Daimi 
Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı ve 
İlhan Başaran, 
yapılan yolun 
Muratoba Köyü’ne 
hayat vereceğini 
söylediler.
Muratoba Köyü ile 
Seçköy arasının

Engürücük 
üzerinden yaklaşık ' 
25 kilometre 
olduğunu söyleyen 
Avcı, iki köy arasın
daki alternatif yolun 
ise sadece dört 
kilometre olduğunu 
bildirdi.
Muratoba Köyü’nde 
yetişen meyvenin 
bozulmadan 
Seçköy'e getirilmesi 
için düşünülen

alternatif yol ile 
köylüler bundan 
sonra meyvelerini 
bozulmadan 
Seçköy'e götürerek 
pazarlayabilecek. 
Seçköy'de 
yapılmakta olan 
Meyve depolama 
binasını da gezen 
Nurettin Avcı, aynı 
binanın Muratoba 
Köyünde de 
yapılacağını söyledi.

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

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

Bursa 9. İcra İcra Müdürü Ali Gülfidan gazetemize açıklama yaptı

“Borç dosyaya ödenmemiş”
‘Kurşunlu Belediyesi’nin doğru anlaşmış
Belediye 2005/5245 olmadığını olabileceğini
si’nde haciz nolu dosyaya söyledi. de söyleyen
şoku’ adlı borcu Gülfidan, Bursa 9.
haberimiz yatırıldığı, yapılan İcra Müdürü
üzerine, buradan haczin Ali Gülfidan
gazetemizi alacaklının yasalara ilgili
arayan başka bir uygun olduğu dosyaya
Bursa 9. İcra borcuna nu söyledi. yatan
Müdürü mahsup Belediye herhangi
Ali Gülfidan edildiği Başkanı ile bir paranın
haberde şeklindeki alacaklı bulunmadığını
Kurşunlu haberin Avukatının bildirdi.
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Bush ve Blair İstanbul’da yargılanacak
Çalışmaları, dünyanın çeşitli ülkelerinde 2 yıldan bu yana sürdürülen Irak Dünya 
Mahkemesi'nin (WTI) nihai oturumu, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire salonlarında yarın 
başlayacak. 5 ayrı konuda birbirini izleyen toplantılarla 25-26 Haziran günlerinde de süre
cek mahkemede, Irak işgali ve sonrası, belge ve tanıklarla sorgulanacak, belgelenecek.
5 ayrı konuda birbiri
ni izleyen toplantılar
la 25-26 Haziran gün
lerinde de sürecek 
mahkemede, Irak 
işgali ve sonrası, 
belge ve tanıklarla 
sorgulanacak, belge
lenecek, ABD 
Başkanı George W. 
Bush ve İngiltere 
Başbakanı Tony Blair 
yargılanacak. 
Mahkemeye, farklı 
ülkelerden, dünyaca 
tanınmış 6O'ı aşkın 
barışçı, uluslararası 
hukukçu, yazar, eski 
diplomat; iddia 
heyeti ve jüri üyesi 
ya da tanık olarak 
katılıyor. Vicdan 
jürisinin başkanlığını 
Hintli yazar 
Arundhati Roy, iddia 
heyetinin başkan
lığını ise Profesör 
Richard Faik yapıyor. 
Türkiye'den Profesör 
Turgut Tarhanh, 
Profesör Ayşe Erzan, 
Profesör Murat

Belge, Profesör 
Baskın Oran ve 
başka bilim ve düşün 
adamlarının da yer 
alacakları 
mahkemede, İstanbul 
Barosu Başkanı 
Kazım Kolcuoğlu da 
gözlemci sıfatıyla 
bulunacak.
200'den fazla yabancı 
konuğun beklendiği, 
halen 500 civarı 
izleyicinin kayıt yap
tırdığı mahkemeye ait 
bilgiler, bugün 
yapılan basın toplan
tısıyla basın mensu
plarına aktarıldı.
Tanıtım toplantısında 
konuşan UNESCO 
Barış Ödülü sahibi 

uluslararası hukuk 
profesörü Richard 
Faik, "Irak Dünya 
Mahkemesi tarihi 
öneme sahip bir gir
işim. Dünyanın dört 
bir yanında gerçek
leştirilen, Irak 
Savaşı'nın hukuki 
boyutlarıyla ilgili 
mahkeme oturum
larının oluşturduğu 
sürecin son noktası. 
Dünyanın duyarlı 
insanlarının gerçek
leştirdiği bu kadar 
kendiliğinden girişim 
daha önce hiç 
olmamıştı. Irak 
Dünya Mahkemesi, 
savaş ve barış mese
lelerinde hiç bir 

devletin veya liderin 
hukuktan üstün ola
mayacağı inancıyla 
hareket eden ahlaki 
küreselleşme 
denilebilecek bir 
ifadeyi temsil ediyor. 
Irak Dünya 
Mahkemesi'nin, infaz 
gücü bulunmayan bir 
mahkeme olduğunun 
farkındayız. Daha 
ziyade duyarlı, 
bağımsız, tarafsız ve 
dürüst insanların 
gerçekleştireceği bir 
soruşturma bu. Irak 
Dünya Mahkemesi, 
saldırı savaşına, 
savaş suçlarına ve 
insanlık suçlarına 
karşı çıkıyor, 
hükümetlere veya 
BM'ye karşı çıkmıyor, 
mahkemenin 20 
ülkede yaptığı çalış
malardan elde ede
ceği kanıt ve bel
geleri uluslararası 
ceza mahkemesi 
savcılığına sunmayı 
düşünüyoruz.” dedi.

Avrupa Konseyi 
Parlamenterler 
Meclisi (AKPM), 
Ermenistan'a 
"anayasal reform 
sürecinin geciktir
ilmemesi" çağrısın
da bulundu.
AKPM genel kurulu, 
"Ermenistan'daki
Anayasal Reform 
Süreci" başlıklı 
rapor ve buna bağlı 
karar tasarını 5 
"hayır" oyuna 
karşılık, 52 "evet" 
oyuyla kabul etti. 
Kabul edilen rapor
da, "anayasa 
değişikliğinin gecik
tirilmesinin, 
Ermenistan'ın 
Avrupa demokratik 
normlarına ve stan
dartlarına ulaş
masını da gecik
tirdiği" kaydedildi. 
"Avrupa Konseyi'nin 

anayasa uzmanlık I 
kurumu 'Venedik » 
Komisyonu'nun, 
Erivan yönetimine I 
yaptığı tavsiyelerin ı 
vakit geçirilmeden 
yerine getirilmesi" 
istenen raporda, 
"Ermenistan'ın 
hazırlanacak 
anayasayı Kasım 
2005'ten önce mut
laka referanduma | 
sunması gerektiği" 
uyarısında bulunul
du. AKPM raporun
da, adli yargı siste
mi, yerel yönetimler, 
radyo ve televizyon 
yayınlarının kontrolü 
için bağımsız bir 
kurum oluşturul
ması, anayasa 
mahkemesine 
başvuru hakları 
konusundaki eksik
liklere özellikle 
dikkat çekildi.

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

ADA PANSİYON
1

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
j FİYATTA ÖLÇÜ’’

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 -....................... , af-iii iız

Tei: (0.224) 514 30 52 gemlik Dereagzı Mevkii • Buy ukkumla / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 3 7

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 7
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■MAUNLUK SİYASİ OAZETeH

Kamuya yeni 
memur ataması

Emekli aylıkları Temmuz'da zamlanacak
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
(ÖSYM) yapılan 
açıklamaya göre, 
bazı kamu kurum ve 
kuruluşlarının açık 
kadrolarına ilk defa 
atanacak personelin 
seçme ve yer
leştirme işlemleri, 
5-15 Temmuz 2005 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ilk 
defa atanmak 
isteyen adaylar, 
KPSS Tercih 
Kılavuzu ile 
Tercih Formunu 
5-15 Temmuz 2005 

tarihleri arasında 
ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticilikleri'nin 
açacakları başvuru 
bürolarından 3 YTL 
ödeyerek alabilecek. 
Tercih formunu 
kılavuzda 
yer alan kurallara 
göre dolduracak

olan adaylar, yer
leştirme ücreti olan 
5 YTL'yi kılavuzda 
yer alan banka 
şubelerine 
TC kimlik numar
alarını söylemek 
suretiyle 
kendilerine verilen 
2 dekont karşılığın
da yatırabilecek. 
Adaylar, bankadan 
aldıkları dekontun 
bir nüshasıyla tercih 
formunu 15 Temmuz 
2005 Cuma günü 
mesai saati bitimine 
kadar, formu aldık
ları ÖSYM başvuru 
bürolarına teslim 
edecek.
Tercih formlarını 

postayla ÖSYM'ye 
gtfnderen adayların 
başvuruları kabul 
edilmeyecek. 2005- 
KPSS Tercih 
Formunu doldurmak 
suretiyle kamu 
kurum ve kuru
luşlarına ilk defa 
atanmak isteyen 
adayların 
10-11 Temmuz 2004 
tarihlerinde yapılan 
KPSS'ye girmiş ve 
ilgili puan türünde 
geçerli bir puan 
almış olmaları ve 
2005-KPSS Tercih 
Kılavuzu'nda yer 
alan her kadronun 
koşuluna uymaları 
gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur 
emekli aylıkları 
gelecek aydan 
itibaren değişik 
oranlarda zam- 
lanacak. Aylıklara 
yüzde 6, 7 ya da 8 
oranında zam 
yapılacak. Zamlar, 
düşük aylıklara 
yüksek, yüksek 
aylıklara ise daha 
düşük oranda yan
sıtılacak.
Zammın ardından, 
SSK'da en düşük 
aylık 419.87 
YTL'den 445.06

YDS, Pazar günü yapılacak
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na geçen 
hafta katılan aday
lardan üniver
sitelerin yabancı dil 
ile ilgili bölüm
lerinde okumak 
isteyenler, 26 
Haziran Pazar günü 
Yabancı Dil 
Sınavı'na (YDS) 
girecek.
YDS'ye girebilmek 
için adayların 2005 
Nisan ayında sınav

YTL'ye, en yüksek 
aylık ise 755.18 
YTL’den 800.49 
YTL'ye yükselecek. 
En düşük Bağ-Kur 
emekli aylığı 

ücretini bankaya 
yatırmış olmaları 
gerekiyor. Sınav, 
Türkiye'de üniver
site rektörlüklerinin 
bulunduğu 40 
merkez ile 
KKTC'nin başkenti 
Lefkoşa'da; 128 
binada, 1374 salon
da gerçekleştirile
cek. Sınavda 39 bin 
982 aday ter döke
cek.
Saat 09.30'da

208.10 YTL'den 
224.75 YTL'ye; en 
yüksek emekli 
aylığı da 947.82 
YTL'den 1004.69 
YTL'ye çıkacak.

başlayacak ve 2.5 
saat sürecek olan 
sınav; Almanca, 
İngilizce ve 
Fransızca dillerinde 
gerçekleştirilecek. 
Adaylar, girmek 
istedikleri dili, sınav 
sırasında dağıtıla
cak cevap 
işaretleme kağıdının 
üst kısmında yer 
alan "Sınav Yabancı 
Dili" bölümünde 
belirtecekler.

TIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ
I5 YTL'YE SAYIYORUZ

YENİ LASTİKLERİNİZE
KREDİ KARTINA 6 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ.
ÖZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİİ
| IDCI |_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

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

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-ProjeUygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0,224) 513 13 71 -514 87 87
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Milletvekiline zammı Baykal önlemiş
Erdoğan'ın vekil maaşının 9 milyar çıkarılmasına olumlu yaklaşmasına 

rağmen Baykal’ın karşı koyduğu, bu nedenle vekilin memur maaş 
artışıyla yetindiği ortaya çıktı.

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

TBMM Başkanı 
Bülent Arınç 
başkanlığında 
toplanan Başkanlık 
Divanı sona erdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, toplantının 
sohbet bölümünde 
milletvekili maaşları 
gündeme geldi. 
Bunun üzerine 
Arınç, geçen yıl mil
letvekili maaşlarının 
artırılması yönünde 
yaptığı girişimi divan 
üyelerine anlattı. 
Arınç, geçen yıl 
Aralık ayında bütçe 
görüşmeleri 
öncesinde CHP 
Grup Başkanvekili 
Ali Topuz, AKP Grup 
Başkanvekili Salih 
Kapusuz ile 
Plan ve Bütçe

Komisyonu üyesi 
iki partiye mensup 
ikişer milletvekilinin 
katıldığı bir toplantı 
yaptıklarını ve vekil 
maaşlarının 9 milyar 
lira, milletvekili 
emekli maaşlarının 
da 4.5 milyar liraya 
çıkarılması konusun
da görüş birliğine 
vardıklarını anlattı. 
Arınç, yüzde 
30 ile 50 arasında bir 
artışa karşılık gelen 
bu zam için verile
cek teklif konusu 
nda kendisinin 
AKP, CHP ve YP’den 
birer imza istediğini 
de aktarırken, zam 
konusunda 
Başbakan 
Erdoğan’ın "olur" 
verdiğini ancak yanıt

için bir gün izin 
isteyen Topuz’un 
genel başkanı 
Baykal ile 
görüştüğünü ancak 
Baykal’ın bu artışa 
karşı çıktığını dile

getirdi.
Baykal’ın bu karşı 
çıkışı üzerine mil
letvekilleri ise 
memur maaş artışıy
la yetinmek 
zorunda kaldı.

I Op. Dr. Yaşar ALTUN
Kadınlarda yüksek tansiyon

120/80 ile 140/90 oranı değer, yüksek tansiyon 
öncesi değer olup, 140/90 olan veya daha yüksek 
değerler yüksek tansiyondur. İlk durumda beslen
me düzeninde ve yaşam tarzında yapılan düzen
lemelerle tansiyon düzebilir. 140/90’dan daha 
yüksek tansiyonların mutlaka tedavileri gerekir.

Yetişkinlerin üçte birinde, erkeklerde kadınlar
dan daha fazla görülür, böbrek hastalıkları, bazı 
tümörler, şeker hastalığı, hareketsizlik, şişmanlık, 
stres, sigara ve alkol genel sebeplerdir. Bu arada 
fazla tuz alimim da zikretmek gerekir. Bulguları 
siliktir, sinsi seyreder. Baş ağrısı, mide bulantısı, 
terleme, görme bozukluğu, soluk soluğa kalma, 
göğüs ağrısı, el ve ayaklarda soğuma gibi rahat
sızlıklar duyulabilir. Tedavi edilmezse inme, kalp 
krizi, ve böbrek yetmezleğine sebep olur. 
Hamilelerde premotüre doğumlara, ölü doğum
lara, nöbetlere veya ölüme neden olabilir.

NELER YAPILABİLİR?
1)- Sigarayı Bırakın; Sigara kalp atışını hız

landırırken kan damarlarını sertleştirir ve büzer 
bu durum da tansiyonu daha yükseltir neticede 
kalp damarları daha fazla zarar görür.Tansiyonun 
en kötü etkeni sigaradır.

2) Kilo Verin; Fazla kilo fazla kalp çalışmasını 
gerektirir bu da damarları zorlayarak taniyonu 
yötir. Ayrıca barsak çevresinde yeryeşen yağlar 
damarların gevşemesini sağlayan nitrik asitleri 
yok ederek tansiyonun daha da yükselmesine 
neden olur.

3)- Dikkatli Beslenin; Yağ, tuz, kolestrol, kır
mızı et ve tatlıdan uzak durun. Meyve, sebze, 
tahıl, balık, tavuk, fındık, fıstık, ceviz yiyin.

4)- Hareket Edin; Hergün yarım saat tempolu 
yürüyün.

5) Hekime başvurun, ilaçlarını düzenli kul
lanın.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Traktörlerinde kampanya!
New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
Nevv Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ S
* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası

Kalorifer Petek ve Malzemeleri
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ ' BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Elektrik dağıtımında özelleştirme
Unakıtan, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nda (EPDK) 
düzenlenen 
Edirne-Tekirdağ- 
Kırklareli doğalgaz 
dağıtım lisansı 
ihalesini izledi.
Bakan Unakıtan, 
ihale öncesi yaptığı 
konuşmada, 
EPDK'nın doğalgaz 
dağıtımında son 
derece başarılı ve 
son derece iyi 
işleyen uygulama 
gerçekleştirdiğini 
belirterek, bu şek
ilde Türkiye'nin her 
yanına kısa 
sürede doğal 
ulaştırılmasının 
mümkün kılındığını 
söyledi.
Devletin parasıyla 
bunların yapılamay
acağını dile getiren 
Unakıtan, "Devletin 
hem parası yok hem 

| de (ben yapacağım) 
diyecek.

> Devlet bunları yap- 
' saydı. Türkiye 

doğalgaza bakacak, 
doğalgazda 
Türkiye'ye bakacak
tı" dedi. Bu nedenle 
özelleştirmeye 
gidildiğini anlatan 
Unakıtan, şöyle 
devam etti: 
"Dünya nerelere git
miş biz hala

konuşuyoruz.
(Bu iş 
özelleştirilmeli mi 
özelleştirilmemeli 
mi?) diye. Devlet 
kaideyi 
koyacak, denetleye
cek, devlet 
devletliğini yapacak. 
Bu işin merkezinde 
özel sektör olmalı. 
Yolsuzluk oluyor
muş, birtakım yol
suzluklar oluyor
muş. Denetle 
efendim. Devletsen 
denetleyeceksin." 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, doğal- 
gazın arkasından 
enerji dağıtımındaki 
özelleştirmelerin 
geleceğini de 
ifade etti. Bunun 
için bir kanun 
değişikliğine ihtiyaç 
bulunduğuna dikkat 
çeken Unakıtan, 
"Onu bu sene

yaparsak... bu sene 
elektrik dağıtımında 
özelleştirmelere 
başlayacağız" açık
lamasında bulundu. 
Konuşmasında daha 
sonra doğalgazın 
Trakya bölgesine 
yapacağı 
katkılara değinen 
Unakıtan, 
Trakya'da halkın 
hala zehir 
teneffüs 
ettiğini, doğalgazla 
birlikte daha sağlıklı 
bir yaşama kavuşu
lacağını 
vurguladı.
Doğalgazın daha 
ucuz bir enerji kay
nağı olduğuna da 
işaret eden 
Unakıtan, doğal- 
gazın sanayicilerin 
rekabet edebilme
sine de katkıda 
bulunacağını 
kaydetti.

O Beko Casio 498 İR A1G 000 408 03 669 
Seri nolu yazar kasa ruhsatımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Veli KARAASLAN

O— 8 AF 003 00741 Seri nolu yazar kasa 
ruhsatımızı kaybetik. Hükümsüzdür.
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Barbaros BALMUMCU

Türkiye - İspanya

Barbarosca

Maça güzel başladık, yan 
paslarla birşeyler yapabile
ceğimiz hissiyatı vardı. Ne 
yazık ki yapılan pas hataları 
bize kötüye mal oldu.

Sağ kulvardan yapılan 
faul atışında müdafamıza 
çarpan top ters tarafa 
yönelip çaprazda boş olan 
Isypanyol oyuncunun 
önüne düşünce rahatlıkla 
gollerine kavuştular.

Milli Takım’ımızda durak
lama olur gibiydi.

Uzun oynanan topa sol 
bekimizi topu uzakyaştırın- 
cağı yerde, kafa pozuyla 
kalecisine vermeye kalkınca

Kamp yeri hazır tesis
8 Haziran 2005 tarihinde 

bu köşede yazmış olduğum 
Haşan Ağa Kampı, geçen 
sene satılığa çıktı, ama alıcı 
bulamadı.

Haşan Ağa Kampı için 
büyükler ne düşünürler 
bilmem ama işte Gemlik 
için hazırlanmış bir tesis, 
ufak bir tadilatla bütün spor 

top İspanya futbolcusunun 
öne düşü ve durumu 2-0 
yaptı.

İlk yarı böyle bitti. İkinci 
yarıda yaptığımız değişiklik 
fayda vermedi uzun toplarla 
gol aramak istediksede 
olmadı ve olamazdı.

İspanya 70. dakikada 
attıkları golle durum 3-0 
oldu.

Milli Takım’ımızda durak
lama isteksizlik ve mağlu
biyeti kabullenmiş gibiydik.

Ara sıra yaptığımız cılız 
akınlar netice vermeden 
maalesef oynayamadan 
yenildik.

branşlarını içinde toplaya
cağımız bir tesis. Futbol - 
Yüzme gibi sporlandan fay- 
danılanacak tesis.

Yer arayıp duruyoruz. 
İşte gençlerin boş zaman
larım değerlendireceği yaz 
ve kış aylarında faydalan
abileceği bir yer.

Kolombiya Arjantin
Çeyrek finale çıkabilmek 

için her iki takımda maça 
hızlı başladılar. Kolombiya 
Arjantin’e nazaran tedirgin
di. Zaman geçtikçe 
Kolombiya ağırlığını koyar 
gibiydi.

Nedense bilinmez 
Arjantin takımın en iyi olan 
kısmı orta sahahasıydı. 
Kolombiya ise bütün atan
larını hep orta sahaya yık
mıştı.

Arjantin orta sahanın sağ 
tarafında oynayan, bütün

sonra futbolun bütün yapıl
ması gereken hareketleri 
sergilemeye başladı ve çok 
kısa zamanda beraberliği 
yakaladı.

Ne varki Kolombiya bu 
gole razı olur gibiydi.

90 + 3 uzatmaların 
2. dakikası oynanıyorduk! 
Arjantinliler oynadıkları fut- 
bole yakır bir golle durumu 
2-1 yaptı hemin sonra maç 
bitti.

Eğer İspan’yayı yenersek 
rakibimiz Arjantin olacak.

hücumları 
geliştiren ve 
Arjantin Mili 
Takımına kadar 
yükselen genç 
oyuncusuyla atak
larını geliştiriyordu. 
Girdikleri gol 
pozisyonlarını her 
iki takım cömertçe 
harcıyordu.

Devre bu şekilde 
bitti.

İkinci yarı 
Kolombiye çok hızlı 
başladı ve 52. 
dakikada istediği 
fole kavuştu.

Arjantin golden

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 3130
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Bebeklere yazın ne yedirmeli? sür köşeli
Celal BAY

Henüz yaz tam 
anlamıyla yaşan- 
masa da, sıcaklar 
bastırdığında, 
çocuklar yetişkinler
den daha olumsuz 
olarak etkileniyor. 
Özellikle 0-3 yaş 
grubu çocukları 
sıcaktan korumak 
ise beslenmedeki 
değişikliklerle 
mümkün.
Yaz aylarındaki 
sıcaklardan sadece 
yetişkinler değil 
küçükler de 
etkileniyor.
Onları sıcaklara 
karşın doğru besle
mek görevi de anne 
ve babalara düşüy
or. Biz de yaz 
aylarında 0-3 yaş 
çocuklarının beslen
mesi hakkında

Beslenme Uzmanı 
Selahattin Dönmez 
ile söyleştik.
Yaz aylarında 0- 3 
yaş çocuklarının 
beslenmesinde 
dikkat edilmesi 
gereken noktalar 
nelerdir?
Selahattin Dönmez: 
1-3 yaş dönemi 
çocuklar için 
gelişme, büyüme ve 
sosyal davranışlar 
açısından önemli bir 
dönemdir. Bu yaşta 
çocuklar düzenli 
yemek yeme 
alışkanlığını kazan
maları için en önem
li süreçtir. Bu süreç 
doğru şekilde 
değerlendirilmez ise 
aile için yemek 
yeme problemlerinin 
artacağı anlamına 

gelmektedir. Bu 
yüzden ailenin 
bu yaştaki 
çocukları neyi, 
nasıl ve ne 
kadar yedire
cekleri 
konuş mda 
ellerince 
kılavuz olabile
ceği be«in 
rehberir.a 

ihtiyaçları 
vardır. 
Amerikan 
Diyetisyenler 
Birliği bütün 
sağlıklı 1-3 
yaş çocuk
larının 
tüketmesi 
gereken 
besinleri gru- 
pladı ve o yaş 
grubu çocuk
ları için 
günde ne 
kadar 
tüketileceğini açık
ladı. Bunun amacı 
çocukların 
beslenirken enerji, 
protein, vitamin, 
mineral, posa ve sıvı 
açısından gereksin
imlerinin karşılan
abilir olmasıdır. 
1-3 yaş çocuk
larının günlük 
tüketmesi gereken 
porsiyon miktarı 
şöyledir: 6 porsiyon 
tahıl grubu, 5 por
siyon sebze meyve, 
3 porsiyon süt ve 
süt ürünleri, 2 por
siyon et, tavuk, balık 
grubu, 
4 porsiyon yağ 
Terleme dolayısıyla

su kaybının çok 
fazla olduğu 
düşünülürse 
bebeklerin ve 
çocukların günde 
ne kadar 
su içmesi gerek
mektedir?
Selahattin Dönmez: 
Sıcak havalarda su 
kaybı artmaktadır. 
Düzenli bir metabo- 
lik aktivite için mut
laka kaybolan sıvıyı 
yeniden yerine koy
manız gerekir.
Her 1 kcal enerji için 
1 mİ sıvı önerilmek

tedir. Bu yüzden 
çocuklar ortalama 
alacakları tüm sıvı 
toplamı 1000-1500 
cc olmalıdır.

AĞLAYIŞINA ÖLÜRÜM

Yüce dağlar yo! vermez ki geleyim 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm 
Kışla hasretlikmiş nerden bileyim 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm

Nevresime seni anlatıp yattım 
Gece, hayalini rüyama kattım 
Göz yaşlarımı çarşaflara sattım 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm

Içtimada sesin gelir aklıma
Yeşil, askerinden bi'şey saklama 
Dökme gözyaşı, derde dert ekleme 
Bir gülüşüne, bin defa güldüğüm

Burası Hozat'tır karı erimez 
Baba-ç-çık yok ki sevdalar ekilmez 
Derler ki BA Y askerliği bitirmez 
Ağlama, ağlayışına öldüğüm

SATILIK. VİLLA
Unutrhey Pohıfl<(iıı

C 'addesi 'mit? restore edilmiş^ 
kullanımlı hazır

2 kutlı, htılıt;t?li, kut RtıluriJ'erii 
Sahihinden Sutılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

HAÇİN w
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Bunlar kaldı... Alın! Bunlar da sizin 
olsun! Helal olsun! Anayızın ak südü gibi. 
Döndürmeyin bizi! Nemiz var, nemiz yoksa 
bdağıttık Hacinda.. Bir bu çıkıdakiler kaldı... 
Gadanızı alayım... Dokuz kere gadanızı 
alayım... Çoluk, çoçuğunuzun, ana 
babayızın başı için döndürmeyin bizi!

Öndeki jandarma çıkıya uzandı, kalın, 
kıllı parmaklarıyla düğümünü çözdü bir 
solukta. Dört parmak kalınlığında üç altın 
'bilezik, bir çift zümrüt kepe, dört elmas 
ylüzük... Taşlar iri iri, taşlar pırıldıyor. 
Bakmıyor Osman efendi altına, elmasa.. İki 
kadın gözlerini takılardan ayıramıyorlar. 
Sara’nın gözleri yerde. Çocuklar jandar
maları tek tek inceliyorlar.

- Geçin! dedi öndeki jandarma.. Al çoluk 
çocuğunu! Biz hiç görmemiş olalım.. Öte
sine karışmam.. Ötelerde döndürürlerse hiç 
karışmam..

Geniş bir soluk aldılar, küçükler küfelerin 
içine çektiler kafalarını.. Jandarmalar yolun 
orta yerinde birbirlerine sokulmuş, fısıl- 
dasıyorlar. Osman efendi hayvana atladı. 
Delikanlı gibi.. Bu heriflerin sağı, solu 
olmaz bir de bakarsız vazgeçerler, 
döndürüverirler. Ya da birinden biri kızı 
işkiller... Sopasının ucu ile dürtükledi hay

vanı.
- Gayret! Hiç bir şeyimiz kalmadı galan... 

Elde avuçta ne varsa gitti. Bir Ermeniye 
daha karşı gelirsek bizi hiç bir bir şey kur
taramaz.

Yollarda kimseler yok. Ne felen, ni 
giden.. Hayvanların nal sesleri, aşağılarda 
deerenin şıırııltısı, bir de yüreklerinin güm
bürtüsü. Arada binip, iniyorlar hayvanlara...

- Arı Kayasına varaydık...
Yol gittikçe daralıyor, kötüleşiyor. Sol 

yan uçuyurm, aşağılarda incecik boz bir 
şerit gibi. Yolun sağ yanı kayalık, dizi dizi 
kayadan tepecikler yol boyunca uzanıyor. 
Yapraksız, kuru ağaçlar, bodur çamlar var 
ara ara. Osman efgendi attan indi, Sarayı 
bindirdi.

- Arı kayası göründü!
- Salamet galan!
Kocaman bakır rengi bir kaya yolun 

üstüne eğmiş başını. Devrildi, devrilecek... 
Yarıya dek kapatıyor yolu yukardan. 
Kayanın dibinde iyice daralıyor yol. Yakın 
görünmüyor ama git git varamıyorlar... Biri 
çıktı kayanın dibinden. Küçük bir kara 
gölge.

- Yandık!
Durdu Osman efendi. Ötekiler de durdu

lar. Tepelere döndürüvermeli mi hayvan
ları? Ya da her şeyi koyup kaçmah ... Atmış, 
eşekmiş, öte beteymiş... Can gerekli... 
Kaçmışın kaç para... Herif gördü bizi, 
ardımızdan tabanca sıkar...

- İn attan aşağı kız!
Sara yere atladı. Kayanın dibinde beliren 

karaltı git gide yakyaşıyor. Bir kişi. Atın

• üstünde. “Biz kaç kişiyik.. Baş ederrik 
sıkınca kadınca..” Düşüncelerin ardı arkası 
kesilmez... Her biri bir başka çıkar yol ana- 
makta... Atlı yakınlaşıyor ama, yüzü 
seçilmiyor. Çizmeleri, bir de fesi açığa çıktı 
şimdi.

- Püskülü yok! Oğlanın teki bağırdı.
- Püskülü yok!
- Bizikilerden..
Bir ağırlık kalktı üstlerinden. Haçin’e 

doğru gelen bir atlı. Olsa olsa Haçin’li Kim 
ola? “Bir de baktın İsmail... Yok canım... 
Olur mu? Aaaa! İsmail! Vallaha o!” Bunaldı 
Sara birden, sıcakladıb Üstündekiler! bir bir 
atmak istiyor, olanağı yok bunun. Öyleyse 
saklanmalı... Saklanmalı ki bilmebin kim 
olduğumu...” Oldukları yerde bekliyorlar, 
İsmail iyice yakınlaşıyor. Kalın, kara bir 
palto giymiş... Kalbinin gümbürtüsünden 
başka bir şey anlamıyor Sara. Eli atkısına 
gitti, sıkıca örtürdü. Bir de gözleri açıkta.

-İsmaha! dedi Osman efendi. Mürsel’in 
İsmaha! Hey İsmaha!

Elini kaldırdı İsmail.
- Hayrola? Göçüyor musunuz Osman 

Emmi? Bu kışta, kıyamette!..
-Göçüyok işte görüyon. Sen rereye?
-Hacına!... Ama yollar belli olmaz, şimdi J 

sizinle geleceğim, gideceğiniz yere dek...
- Dön sen de.. Burda dönmesen ötelerde t 

döndürürler... En son biz... Galan giriş çıkış | 
bitti. Ne içeri , ne dışarı..

- Ben girerim... Hep öyle derler ama, 
ellerine bir şey sıkıştırdın mı.. Yine kıpkır- j 
mızı olmuştu yüzü sonra sararmıştı. Sesi 
titriyor, dudakları seyiriyordu şimdi.
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! Bebek katili bakteri nasıl bulaşıyor?
Hastane enfeksiy
onu nedir, neden 
antibiyotiklerden 
etkilenmez, tehlikeli 

। olmasının nedeni 
i ne, en fazla hangi 

hastalar etkilenir, 
İ nasıl bulaşır?

Katil bakterinin 
kodları çözüldü.

i Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi

t Hastanesinde 8
| bebeğin ölümüne 

। SERRATA adı ver- 
l ilen bakteri neden 
[ oldu. Serrata, 

banyo gibi nemli 
yerlerde barınıyor, 

I özellikle iyi temi- 
ı zlenmeyen tıbbi

I cihaz ve malzeme-
• den bulaşıyor. 

Serrata ile ilgili 
sorulara Alman 
Hastanesi

| Enfeksiyon
I Hastalıkları Uzmanı
| ve Alman 

Hastanesi
[ Enfeksiyon
। Komitesi Başkanı 

Dr. Cengiz Uzun
: cevapladı.

* Nedir bu has
tane enfeksiy
onu?

Enfeksiyona neden 
olan mikrorganiz- 
manın hastaneden 
alınmasıdır. 
Bu konu tüm 
dünyada büyük bir 
sorun.
Hastanelere her 
çeşit hasta ve 
insan gelir. 
Çoğunda da farklı 
bakteriler vardır. 
Bu yüzden hem 
yoğunluk hem de 
çeşit fazladır.
* Nasıl mücadele 
ediliyor?
Hastanelerde 
enfeksiyonla 
mücadele için 
'Hastane 
Enfeksiyon 
Komiteleri' kurul
muştur. Son olarak 
Sağlık Bakanlığı da 
bu konuda bir 
genelge yayınladı. 
Bu komitenin göre
vi düzenli olarak 
kontrol yapmak, 
enfeksiyon olup 
olmadığım sapta
maktır.
* İnsan vücuduna 
nasıl bulaşıyor? 
İnsan vücudunda 
doğal bir koruma

kalkanı vardır. 
Hiçbir bakteri deriyi 
geçerek içeri gire
mez. Ancak gelişen 
tıp ve tedavi yön
temleri bakterilerin 
bu koruma kalka
nını geçmesini 
sağlamaya başladı. 
Örneğin bebekler, 
kanser hastaları ve 
yaşlılar bu bakteril
erden çok çabuk 
etkilenir. Bakteriler 
ise vücuda katater, 
sondq solunum 
cihazı yardımıyla 
girer.
* Sonda yoluyla 
bakteri nasıl 
bulaşır?
Sonda çok önem
lidir. Kesinlikle 
sonda torbasının 

yerde durmaması 
gerekir. Kimsenin 
elini yıkamadan bu 
torbaya ve hortuma 
dokunmaması 
gerekir.
Çünkü torba ya da 
hortuma bakteri 
değerse bu yoldan 
idrar yoluna girerek 
idrar yolu enfeksiy
onuna neden 
olabilir.
Bu yüzden biz 
sondanın gerekli 
oldqğu durumlarda 
takılmasını ve işi 
bittiğinde hemen 
çıkarılmasını 
tavsiye ediyoruz. 
Hatta altına kaçırıy
or diye bir hastaya 
sonda takılmamak. 
Onun yerine bez 

bağlanmalı. 
Böylelikle enfeksiy
on riski azaltılabilir. 
* Hastane enfek
siyonu 
tedavisinde 
antibiyotikler 
neden işe 
yaramıyor? 
Antibiyotik her 
yerde kullanılmaya 
başladı, bitkilerde 
ve hayvan yem
lerinde kullanılıyor. 
Bu yollarla insan 
vücuduna antibiy
otikler giriyor. 
İn-san vücudunda 
bulanan bakteriler 
bu yolla giren az 
sayıdaki antibiy
otikle karşılaşınca 
kendi içinde 
savunma mekaniz
ması kuruyor. 
Böylece o antibiy
otik o bakteriyi 
etkilemez hale 
geliyor.
Zaman içindeki bu 
süreç yüzünden 
artık bakteriler çok 
güçlü hale geldi. 
Öyle ki dezenfektan 
içinde bile yaşaya
bilen bakteriler 
ortaya çıktı.

Bu yüzden dezen
fektanların bile belli 
bir kullanım ömrü 
oluyor.
Pansumanı yaptık
tan sonra dezenfek
tan tüpünün belli 
periyodlarla temi
zlenmesi gerekiyor.
* Enfeksiyonlu bir 
hastadan diğer 
hastanın enfek
siyon kapması 
nasıl oluyor?
Hastalarda 
farklı bakteriler ola
biliyor.
Doktor ya da 
hemşirenin kon
trolü sırasında bak
teriler hastadan 
sağlık personeline 
geçebiliyor.
Bu çok doğal bir 
durum. Ancak bu 
noktada sağlık per
sonelinin kesinlikle 
bir hastaya baktık
tan sonra ellerini 
yıkatnası gerekiyor. 
Özellikle sıvı sabun 
kullanılarak 
el yıkanmasını 
tavsiye ediyoruz. 
Çünkü kalıp sabun 
sabit durduğu için 
bakteri üretebiliyor.
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C.Sa vcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

R

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

i

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

NÖBETÇİ ECZANE

24 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 
VEİZİROĞLU ECZANESİ

■■^■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YİL : 33 SAYI: 2165 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

D0ĞALGA2 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞRLGAZ Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58BİZİM İŞİMİZ



İlçemizde yaşa

B

Belediyelerde faaliyete geçirilen Kent
Gemlik Belediyesi tarafından başlat ı ^'Stemı nin ilçemizde de uygulanması için çalışmalara başlandı. 

1 an anket çalışmasının resmi ve yasal olduğu bildirildi. Haberi sayfa 4’de
GEMLİKİN İlk günlük gazetesiGEMLİK ■

Jjazıran 2005 C umartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.-000 TL.)

Dövizle askerliğe 
yeni düzenleme

Dövizle askerlik uygulamasına 
ilişkin esasları yeniden düzenle
yerek yükümlülere kolaylıklar 
getiren yasa tasarısı, TBMM 
Milli Savunma Komisyonu'nda 
kabul edildi. Haberi sayfa 7’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevaplamasını istediği önergeye yanıt geldi

tonlu w Gemsaz sahilleri tem çıktı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kentleşmeden köyleşmeye...
Geçtiğimiz sabah sevgili dostum Av. Ali Aksoy 

ziyaretimize geldi.
Aksoy’un uzun süredir, Orhangazi 

Yeniköy’deki babadan kalma zeytinliğine bir ev 
yapma düşüncesi vardı.

1978’ler siyasi ortamın kan ve barut koktuğu 
günlerdi. Ali, o günlerde kararını vermişti. Ama 
bunu gerçekleştirmesi uzun yıllar aldı.

Ali, şimdi doğayla başbaşa...
Zaman zaman Gemlik’e geldiğinde uğrak yer

lerinden biri de bizim büro oluyor.
Ali’nin ilk sözü Gemlik’te ne var ne yoktur..
Ben de, değişen birşeyin olmadığını söylüyo

rum.
Çocukluğumuzda Ali’nin yaşadığı

Orhangazi’nin adı Pazarköy’dü..
Sizin anlayacağınız Orhangazi kasaba bile 

değil, köy olarak anılırdı.
Biz ise, babamın manifaturacılık yaptığı gün

lerde ağabeylerimle Yalova pazarından sonra, 
pazartesi günleri de Orhangazi pazarına kumaş 
götürürdük satmak için.

Şimdi hatırlıyorum da Orhangazi o günlerde 
yeni yeni kasabalaşıyordu.

Orhangazi’ye bugünlerde giderseniz, 
Pazarköy’ün artık bir şehir olduğunu tanık olur
sunuz.

Gemlik’te cilt doktoru olmadığı için geçtiğimiz 
günlerde Orhangazi Devlet Hastanesi’ne gittim.

Çiçek tozlarından alerji olmuşum.
Gemlik’te oturan güleryüzlü doktor hanımın 

İlaçları ile sağlığıma kavuştum.
1960 ve 70’11 yıllarda çevrenin en sosyal kenti 

olan Gemlik giderek köyleşiyor.
Nüfus artıyor ama, ilçemiz modernleşme yer

ine köyleşiyor..
İlçe girişinden çevre yoluna kadar gezin bunu 

gözlerinizle göreceksiniz.

Deniz suyunda toplam koliform, fekal koliform ve fekal 
streptekok parametreleri üzerinden yapılan ince
lemelerin sonuçlarına göre Burgaz, Burgaz Altınkum, 
Zeytinbağı, Eşkel, Eğerce, Bayramdere, Narh ve 
Kumsaz halk plajlarının kirli olduğu ortaya çıktı.
CHP Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ’a 
Bursa sabilerindeki 
kirlilik ve alınan 
önlemlerle ilgili soru 
önergesi verdi. 
Önergeye, 
Bakan Akdağ’dan 
“Bursa sahillerinde, 
Haziran-Eylül 
ayları arasında 
15 günde bir deniz 
suyundan numune 
alınarak analizler 
yapılıyor" 
cevabı geldi.

Haberi sayfa 3’de

tareımYonertKuııdedeflisıkiK
U ¥ ¥ İ "

1 Eylül 2005 tarihinden itibaren yürür
lüğe girecek değişikliğe göre, ilköğre
tim okullarının 4 ve 5. sınıflarında özel 
bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden 
eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve 
ahlak bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve 
bilgisayar dersleri branş öğretmenle 
rince okutulacak. Haberi sayfa 7’de

iczacılardan reçete uyarısı
Bursa Eczacı Odası tarafından yapılan açık
lamada, teşhis, ilaç kullanım dozu ile hekim 
ismi bulunmayan SSK raporlu reçetelerin 
işlem görmeyeceğini hatırlatılarak, 
reçetelerin düzenlenirken kurallara uyulması 
istendi. Ayrıca reçetelerde hastaya konan 
teşhis açıkça belirtilecek. Haberi sayfa 4’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Toplumsal mutabakat...
Toplumsal mutabakatı çok istesek 

bile ne yazık ki beceremiyoruz.
İşin aslına bakılırsa ulusal kalkın

manın itici gücü, çıkış yolu da bu .
Gerisi tatsız bir masal.
İletişimin ilk adımı uzlaşmak.
Sivrilikler rahatsız eder.
Sivri uçların yontulması, aile içi 

ilişkilerden uluslararası ilişkilere dek 
uzanan çizgide geçerli kuraldır.

Yoksa sonu kavgayla biten tartış
malar gündemden hiç düşmüyor.

Dengeyi bozuyor.
Gelenekleri görenekleri yıkıyor.
Saygıyı sevgiyi siliyor.
Barış ortamını bozuyor.
Şu türban sorunu örneğin..
Olay türban sınırlarını çoktan aştı.. 

Bir düşünce sisteminin zorla, baskıyla 
kabul ettirilmesi boyutuna ulaştı.

Toplumsal bağları gerenler yavaş 
yavaş amaçlarına ulaşıyorlar.

Şimdi sıra Kutsal Kitabımıza geldi.
Kendini bilmez üç beş kişi bir kısım 

zümrenin dolduruşunun da etkisiyle
Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün 

kapısına Kuran-Kerim bıraktı..
Zavallılar..
Ülkeyi karanlıklar denizine 

sürükleyenlerin rüzgarına kapılarak
Kuran-ı kerim’i siyaset malzemesi 

yapıyorlar..
Oyuna geliyorlar.
Dünya siyaset sahnesinde tezgâh

lanan oyunun bir parçası oluyorlar.
Ülkelerindeki barışı başkalarının 

siyasal emellerine alet ediyorlar.
Günahın en büyüğünü işliyorlar.
Bilinen ve gözlenen bir gerçek ;
Dinsel değerler hep siyaset aracı 

olarak kullanıldığı.
Hala da kullanılıyor.
Demek ki din önemli bir “rant ” kay

nağı.
Hem siyasette hem de ekonomide 

işe yarıyor.
Yarıyor ki dini politikaya alet eden

ler hep iktidara geliyor.
Din iman adına para toplayanlar 

köşeyi dönüp villalarda yaşıyor,yatlar
da güneşleniyor,özel uçaklarla 
dünyanın bir ucundan diğer ucuna 
uçuyorlar.

Tuhaf bir paradoks.
Oy verenlerle para verenlerde 

belirledikleri ortak hedefe doğru 
sürünüyorlar.

Havalarda uçuşan dolarlara,avrolara 
sürünerek erişmeye çalışıyorlar.

Hrıstiyanı da, Müslüman’ı da hede
flerine ulaşırken dinsel duyguları 
basamak yapıyorlar.

Dini gerçekten Allah’la kul arasında 
yaşanan kutsal bir değer olarak 
algılayanlar ise yerden yere vuruluyor
lar.

Hem de İslam dininin bir hoşgörü 
dini olduğunu söyleyenler tarafından.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'i balık 
cenneti olarak 
tanıtmada önde 
gelen isimlerden 
biri olan İsmail 
Erdoğan (Çarli) 
Balık Izgara 
dükkanı açtı.
Semerciler 
yokuşunda açtığı

yeni yerinde 
müşterilerine 
hizmet vermeye 
başlayan 
Çarli, müşteriler
ine taze ve 
lezzetli balık 
yedirmekte 
kararlı olduğunu 
söylüyor. 
Belediye balık 
satış yerinde

hizmet verdiği 
dönemlerde yerli 
ve yabancı her 
insana ızgara 
balık zevkini tat
tıran Çarli İsmail, 
orada yaşanan 
sorunlar nedeni 
ile yeni bir 
dükkan açmaya 
karar verdiğini 
söyledi.

Yeni açtığı "Çar- 
li’nin Yeri Balık 
Izgara 
Salonu"nda 
müşterilerine 
yanı hizmeti ver
mekte kararlı 
olan Çarli İsmail, 
"Damak zevkini 
yaşamak 
isteyenler bize 
gelsin" diyor.

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

©^ruiL.[iiK <©TO
ELEMAN ARANIYOR

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

0.535. 378 18 00

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10
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. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demire/l’in Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ’ın cevaplamasını istediği önergeye yanıt geldi

Kurşunlu ve Gemsaz 
sahilleri temiz çıktı

Deniz suyunda toplam koliform, fekal 
koliform ve fekal streptekok parametreleri 
üzerinden yapılan incelemelerin sonuçlarına 
göre Burgaz, Burgaz Altınkum, Zeytinbağı, 
Eşkel, Eğerce, Bayramdere, Narlı ve Kumsaz

Sahillerimizden Haziran-Eylül ayları arasında 15 günde bir 
deniz suyundan numune alınarak analiz yapılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın 
yanıtlaması 
istemiyle "Bursa 
sahillerindeki 
kirlilik ve alınan 
önlemlerle ilgili" 
soru önergesine 
yanıt geldi.
Demirel, önergede, 
Bakan Akdağ'dan, 
"Bursa ve 
çevresindeki 
plajların hangi 
sıklıklarla kontrol 
edildiği, hangi 
plajların sağlık 
açısından 
riskli, hangilerinin 
güvenli olduğunu" 
sordu.
Demirel, verdiği 
önergede ayrıca, 
sağlık açısından 
sakıncalı 
plajlarda alınan 
tedbirler ve 
kirliliğin

nedenlerinin 
neler olduğunun da 
açıklanmasını 
istedi.
Bakan Akdağ'ın 
Demirel'e verdiği 
yazılı yanıtta, 
Bursa sahillerinde, 
Haziran-Eylül 
ayları arasında 
15 günde bir deniz 
suyundan numune 
alınarak analizler 
yapıldığı 
anımsatıldı.
SADECE İKİ YER 
TEMİZ ÇIKTI 
Deniz suyunda 
toplam koliform, 
fekal koliform ve 
fekal streptekok 
parametreleri 
üzerinden 
incelemeler 
yapıldığını belirten 
Bakan Akdağ, 
analiz sonuçlarına 
göre, Burgaz, 
Burgaz Altınkum, 
Zeytinbağı, 
Eşkel, Eğerce,

Bayramdere, 
Narh ve Kumsaz 
halk plajlarının 
kirli olduğunu ve 
buralara uyarı 
levhalarının 
asıldığını 
vurguladı. 
Bakan Akdağ, 
ölçüm sonuçlarına 
göre, sadece 
Kurşunlu ve 
Gemsaz 
sahillerinden 
denize girilebile
ceğini de söyledi 
Denizlerin 
bakteriyolojik 
kirlenmesinin en 
önemli neden
lerinin evsel ve 
endüstriyel 
atıklar olduğuna 
işaret eden 
Bakan Akdağ, 
sahil bölgelerinde 
arıtımsız 
deşarjın önüne 
geçilmesi 
gerektiğini de 
belirtti.

> Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca
DENİZ ÇOCUKLARI BÜGUN BÜYÜDÜNÜZ

Yosun ilçem Mudanya'ya bağlı olan Güzelyah Beldesi'nde, deniz 
kokmuş!!!

Deniz çürümüş...Deniz çürür mü?
Su çürür de, deniz çürümez mi?!
Mudanya'dan esen eylül lodosu Güzelyalı'yı çürütmüş!..
İnsan artık yosun yerine çürük kokluyor..
Yahsız Güzelyah'nun öğrencileri, Yaşar Kemal'in oyununu sah- 

neleyemedi ..
Tüm duyu organlarını yitirmişçesine..
Ne duyuyor, ne konuşuyor, ne soluyor, ne görüyor..
Mudanya'da Uğur Mumcu'nun adını taşıyan Kültür Merkezi'nde sah

nelenmesi engellenen Yaşar Kemal'in Teneke adlı oyununa balyoz...
Tık yokL.Yah'dan.. Çocuklar şaşkın...
Eylülist yasalarca 'sansür' ediliyor..
Bakınız bir oyunun sahneye konması için yapılan işlemlere..
Artık siz gerisini düşünün.. Edebiyatımızın klasik yazarlarından 

dünyaca tanınmış Yaşar Kemal'in eserini sahneye koymak öyle kolay 
değil..

"Güzelyah Beldesi'ndeki Cafer Yenen İlköğretim Okulu öğrenciler
ince yıl sonu gösterileri kapsamında Mudanya Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi'nde,' Teneke'adh oyunun sergilenmesi için İlçe Milli Eğitim 
Müaürlüğü'ne müracaat edilmiş .

4 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşan komisyon, inceleme 
sonucu, Mudanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, oyunun bazı bölümlerinin 
yönetmeliğin Piyesler Bölümü'ndeki bazı maddelere uygun olmadığı, 
yazılı metinde oyunun bazı satırlarının silinmiş, bazılarının da çizik 
olduğu yönünde rapor gönderdi. Komisyon üyeleri, tespit ettikleri bazı 
bölümlerin çıkarılması durumunda oyunun sahnelenebileceğin'!, ancak 
bu şekilde oyunun bütünlüğünün bozulacağı fikrinde olduklarını kay
detti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de rapor metnini okul yönetimine gön
dererek gereğinin yapılmasını istedi..

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Yeşilyurt ise iddiaların hatırlatılması 
üzerine, şunları söyledi:

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün sansür yetkisi yoktur. Komisyon 
kararıdır. Komisyon kararına da saygılıyız. Eğitici Çalışmalar 
Yönetmeliği'ne göre, bu tür oyunların ilçemizdeki okullarda oluşan 
komisyon tarafından incelenmesi bizden talep edilmişti. Anadolu 
Lisemizden 4 Türk dili ve edebiyat öğretmeninden oluşan komisyon 
tarafından metin incelendi. Metnin öğrencilere sunulmasında argo 
kelimeler olduğu, Türk Milli Eğitim Sistemi ve yapısına aykırı olduğu, 
Türk aile yapısına ters düştüğü komisyon tarafından beyan edilerek, 
reddedilmiştir."

( ‘Gazetelerde çıkan haberden alıntı)
Türk aile yapısına ters düştüğü sözü var ya, beni delirtti..
Bugün milyonlarca çocuğun tek iletişim aracı olan o ekranları 

karartın o zaman!..
Eylülist yasalarla, yok edin antenleri...
Şovları kaldırın..Cinayetlere neden olan sadece iki program değil, 

tüm kadın programlarını, mantar gibi türeyen vizyonteleleri, günlük 
meşhurların yaratıldığı evlilik programlarını..

Alo sesim geliyor mu?!
Bu haberi okuyunca, 80 kuşağının genci olarak kızım Deniz'ime, 12 

Eylül'ü anlatma çabasından sıyrıldım..
Özgür, Devrim isimlerinin yasaklı olduğu o dönemi anlayıverdi, bir 

çok koca kafalıdan daha da çabuk!..
Evet Deniz'im, evet denizim gibi bu oyunda rol almaları engellenen 

deniz çocukları, Türkiye'nin eylülist yasalarla yönetildiğinin bir tanık
lığıdır bu YASAKÇILAR ..

İşte bizler o kuşağın çocuklarıyız ...Anladınız mı?
Türkiye'nin 80 darbesindeki sancılarını.. Nazım Hikmet'i vatan haini 

ilan eden o yasalar... Solcu şairler, solcu yazarlar, düşünürler, düşünen 
beyinlerin çürütüldüğü hapishaneler..

Teneke kafalar yaratmak adına !!!... Balyozla vurmaya bile gerek, 
şöyle bir dokunun 'tenekeye' bakın nasıl ses geliyor!

Teneke oyunu için günlerce prova yapan deniz çocukları, siz bugün 
büyüdünüz!

Tenekeden ses geliyor...Dikkat!!!
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İlçemizde yaşayanların her türlü bilgileri bilgisayarda kayıt yapılacak

Kent Bilgi Sistemi kuruluyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir çok küçük 
ve büyük 
belediyelerde 
faaliyete geçen 
kent Bilgi Sistemi 
için çalışmalar 
başlatıldı. 
Kurulacak 
sistem ile ilçede 

Seyfettin ŞEKERSÖZ

yayaların 
geçmelerini 
sağlayan yaya 
geçit çizgilerinin 
yeniden çizilmesi 
isteniyor.
İlçenin en 
kalabalık yeri 
olan İstiklal 
Caddesi’nin 
meydan kısmına 
girişte bulunan 
yaya geçidinde 
şuanda belirleyici 
olarak sadece 
yaya tabelası 
bulunuyor. 
Çizgilerinin 
silindiği yerde 
belli olmayan 
yaya geçidinin 
yerinde ise seyyar 
Satıcıların 
tezgah açması
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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 : 5-İ3 35 95
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yaşayan tüm 
insanların 
her türlü bilgileri 
bilgisayar 
sistemine 
aktarılarak kayıt 
altına alınacak. 
Belediyede işi 
olanların sadece 
isimleri yazılarak 
künyeleri

sıkışıklığı daha da 
fazlalaştırıyor. 
İnsanların 
caddenin en 
yoğun kısmından 
karşıdan karşıya 
geçmeleri gereken 
yerde seyyar 
satıcıların 

çıkarılarak 
zorunlu işlemleri 
daha kolay hale 
getirilecek.
Bu nedenle anket 
çalışmasına 
başlayan Gemlik 
belediyesi, 
işyerlerine ve 
evlere gelecek 
olan anketörleri 

tezgah açmalarına 
göz yuman 
Belediye zabıta 
ekiplerinin 
duruma müdahale 
etmemeleri 
tepki çekiyor. 
Kadrosuzluk 
nedeniyle 

doğru ve ■ 
yanlışsız cevaplar 
verilmesi isteniyor. 
Yapılan 
çalışmaların 
resmi ve yasal 
olduğu da 
belirtilirken vatan
daşların bu konuda 
rahatsız olmamaları 
istendi.

vazife yapamayan 
Belediye 
Zabıta ekiplerinin 
en azından bu tür 
vatandaşları zora , 
sokacak durumlara 
müdahale etmeleri 
bekleniyor.

Eczacılardan-’
reçete uyarısı
Bursa Eczacı 
Odası, teşhis, ilaç 
kullanım dozu ile 
hekim ismi 
bulunmayan 
SSK raporlu 
reçetelerin işlem 
görmeyeceğini 
duyurdu.
Bursa Eczacı Odası 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
SSK raporlu 
reçetelerin düzen
lenirken uyulması . 
gereken kurallar 
hatırlatıldı.
SSK raporlu 
reçetelerde 
öncelikle, hastaya 
konan teşhisin 
açıkça belirtilmesi 
gerektiğine işaret 
edilen açıklamada, 
şunlara yer varildi: 
‘‘Bunun yanı srra 
ilaç kullanım düzü
nün bulunması, 
hastayı heyete sevk 
eden hekimin 
ismen belirtilmesi 
ve sağlık kurulunda 
yer alması ve 
’%10 veya % 20 
katılım payından 
muaftır' ibaresinin

49 kişi müracaat etti
Başbakanlık Toplu 
Konut 
İdaresi’nin(TOKİ) 
Orhangazi’de yap
tırdığı 260 konût 
için, başvurular 
başladı.
Türkiye Halk 
Bankası Orhangazi 
Şube Müdürlüğü 
yetkilileri, 
başlayan 
başvuruların ilk 
gününde 49 
müracaat aldıklarını 
bildirdi.
Başvuruların 
7 Temmuz 
Perşembe günü 
sona ereceğini

yer alması şartları 
aranmaktadır. ” 
Ayrıca bu şartlara 
uymayan raporlu 
reçetelerin 
bedellerinin 
SSK tarafından . 
ödenmediğinin 
belirtildiği açıklama 
şöyle devam etti: 
‘‘Bunun sonucu 
olarak eczacılarımız 
bu reçeteleri 
karşılayamamak
tadır. Geçmişte 
üretilmiş ve bugün 
hala üretilen bu 
sağlık raporlarının 
büyük bir bölümü 
bu şartları 
taşımamaktadır. 
SSK'lı hasta
larımızın eczaneler
den ilaçlarını 
alamamasının ve 
hastanelere geri 
gönderilmesinin 
sebebi budun 
SSK'lı 
hastalarımızın 
mağduriyetinde 
eczacı meslek
taşlarımızın bir 
sorumluluğu 
bulunmamaktadır." \ 

BHA 

belirten yetkililer, 
TOKİ konutlarından 
almak isteyen 
vatandaşların 
2 milyar lira 
tutarındaki 
teminat ücretini de 
yatırmak zorunda 
olduğunu hatırlattı. 
Bu arada, TOKİ 
tarafından C ve D 
tipi olarak inşa 
edilecek 260 
konuta, daire 
sayısından daha 
fazla talebin yapıl
ması durumunda 
kura çekimine 
gidileceği öğrenildi.

BHA
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OKUYUCU Köşesi

GEMLİK CADDELERİNDE CAN GÜVENLİĞİ VAR MI?

ŞİİR KÖŞEŞj
Celal BAY

Gemlik yerel 
basınında (Belki 
ben okuya- 
mamışımdır) en az 

i irdelenen konular- 
1 dan biri, 

, Gemlik’teki trafik 
sorunudur. Gemlik 

I ana caddelerinde 
T bir taraftan öbür 

tarafa geçivermek 
adete kabir 
azabıdır. Şehir 
içinde yayaların, 
çocukların ve yaşlı 
insanların can 
güvenliğini sağlay
acak ne bir yaya 
geçidi, ne bir trafik 
lambası ve nede 
bir alt veya üst 
geçit mevcuttur. 
Gemlik cad
delerinde şimdiye 
kadar kaç insanın 
trafiğe kurban git
tiği veya kaç 

» insanın yaralandığı 
I yetkililerin 
1 | dosyalarında 

muhakkak 
kayıtlıdır.

İr I __________

Madem Avrupa 
Birliği’ne (AB) üye 
olunmak isteniyor 
ki, bu üye olma 
durumu pekte 
kolay görünmüyor 
ama, bekleyip 
görelim. AB 
ülkelerinde trafikte 
geçiş hakkı 
kanunen yayalara 
tanınmıştır. 
Gemlik’te ise 
trafikte bu hak 
kanunsuz bir şek
ilde yayalara tanın
mıyor. Gemlik tipi 
trafik kuralı AB 
normlarına uyma
maktadır. Çünkü 
biz yayaların geçiş 
hakkı yetkililerce 
motorlu vasıta 
sürücülerine gasp 
ettirilmiş bulun
maktadır. Gemlik 
caddelerinde 
trafiğe daha fazla 
kurban verilmeme
si için acilen 
önlem alınmasını 
talep etmek

gerçekçi bir istem 
değil midir acaba?

Gemlik Belediye 
Başkanı Sn. 
Mehmet Turgut bu 
önemli soruna bir 
el atsa, çocuklara, 
yaşlılara ve 
genelinde yayalara 
rahat, korkusuz ve 
güvenlik içinde 
dolaşabilmeyi 
hediye etse fena 
mı olur?

Nasıl olsa biri 
caddede karşıdan 
karşı geçerken 
ezilecek ve 
yaşamını yitirecek 
veya ömür boyu 
sakat kalacak. İşte 
o insanları kurtar
maya ve hız delisi 
olup yayalara 
saygıyı öğren
memiş Olan o

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

0.535. 378 18 00

sözde sürücülerin
“keyfini” frenle
meye değmez mi 
alınmasını iste
diğimiz önlemler?

Her yerde hazır 
ve nafzır olan 
Gemlik’i çok 
sevdiğini beyan 
eden Belediye 
Başkanımız Sn. 
Mehmet Turgut, 
Gemlik caddelerini 
ara sıra ziyaret 
edelbilse, ilçedeki 
trafik keşmekeşini 
görebilse, yay
aların ızdırabına 
ortak olabilse ve 
Gemlik cad
delerinde yaşanan 
can pazarı için 
önlem aldırsa bu 
çok mu zor bir iş 
olur acaba?

AY IŞIĞINDA SERENAT

Ara sıra yıldızlar sönükleşir 
Ay, koca göbeğini hoplata hoplata 
Yeşil badem gözünü oynata oynata 
Gelir ta karşında durur 
Sıkıysa, şişenin kapağını çevirme 
Sıkıysa, dostuyla (!) karaçiğeri 

koklaştırma

Hele bir de inceden serin yel esiyorsa 
Titrer sevda
Küt diye düşer ak kadehin içine; haydi 
fondip!
Yürek: dört nala giden doru tay 
Yürek, gül tarlasında
Yürek, dolu dizgin sevda arkasında...

O da ne
Hey, badem gözlü, koca göbekli 
Neden karardı gözünün biri? 
Biraz eğil, bir dilim beyaz peynir 
Bir 'tek' vereyim, yarasın; haydi fondip!

N'luyor yahu
Öteki gözün de karardı
Anlaşıldı, sen bize yâr olmayacaksın!
İşin doğrusuna bakarsan 
Aslında bizim hasretliğimiz 
Alev gözlü, kızıl saçlı yâr 
Şunun şurasında sabaha ne kaldı 
Bay'ım haydifondip!

HAÇİN *
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Bu öylesi değil oğul! Mağara eşraf ve 
ulemasından on iki kişiyi yakalayıp hapse 
tıktırdı kaymakam bey. Bizim yanımıza 
getirdiler onları da. Soğukta aç, susuz.... 
Bunun üstüne Höketçe’yi çeteler sarmış... 
Kan’dan yürümeye başlamışlar. Senin 
anlayacağım bu yasak, öylesi yasak değil. 
Eskisine benzemez durumlar çok kötü..

- Kaymakam dün geçti Feke’den..
-Kim?
- Arminek efendi...
- Neye? Nereye?
- Neden bilmem, ama Kozan’a doğru git

tiler. İki jandarma vardı yanında.
-Gördün mü? Karmakarışık işler...
- Sizi Feke’ye bırakır dönerim beni!
Atından indi İsmail, Osman efendi ile 

yanyana yürüyorlar ve konuşuyorlar. 
Kadınlardan yana hiç bakmıyor. “Üç kadının 
biri Sara... Ama hangisi Üçü bir görünüyor
lar... Bİr tanesi hiç bakmıyor benden yana, 
sarınıp sarmalanıyor.. Saklanıyor.. Bu 
Sara..”

- Elde avuçta ne varsadağıttık. İşte böyce 
bir üstümüzdekiler, bir hayvanlardakiler 
göçüyok.

- Feke kendi köyünüz... 
Soyunuzun sülalenizin.

- Soyun, sülalen, eviyin, malın, mülküyün 
yerini tutar mı ola? Gurbet sayılır, Haçinden 
başka hir yer gurbetten sayıhrbbb Ama can 
derdine düştük biz...Ira derdine... Haberin 
vardır... Güzel bir kızkoymadı dürzüler... 
Yukarı mahallenin kilisesinde nikahlayıp 
nikahlayıp aldılar.

Onlarla beraber Fekeye geldi İsmail. 
İnecekleri evin kapısı önüne dek.. Ama içeri 
girmedi.

- Gitmeme gerek!
Sara gözlerini kaldırdı. Bir bulmuş, bir 

yitirmişti işte... Korkuyonr şimdi yine...Arı 
Kayasından Fekeye dek eski günlerden gibi 
canlı ve ışık doluydu dünyası. Öteler karan
lık... Öteler bilinmiyor. İsmail’in gözlerinin 
içine bakıyor şimdi... Her şeyi unuttu... Bir 
daha belki de hiç görüşemeyecekler.

- Tanrıya emanet olun, Osman emmi! 
Sen de Tanrıya emanet ol Saral

Osman efendi bir İsmail’e bir de kızına 
saktıb. Sara’nın gözlerindren yeşil ışıklar 
saçılıyordu.

Sokağın köşesine dek olcu etti İsmail’i 
Osman efendi.Ayakta duracak son gücünü 
harcayarak gitti sokağın köşesine.

- Sen de Tşnrıya emanet ol, oğul! Burası 
senin evindir... Çekinme! Hem de unutma!

- Sağol!
Birkaç saniye bakıştılar. Eğilip Osman 

efendinin elini öptü İsmail. Sonra atına 
atladı. Haçin yoluna sürmedi hayvanı...Ver 
elini Develi...

Feke’de hava ünlük güneşlik, oysa 
Haçin’oe kar serpiştiriyor.. Haçinden 
yukarıları ise karlı kaplı olur Mart ayı son-

--------- —.
la rina dek. Obruk dedikleri tepede başlar 
aklık, tüm köyler, dağlar ve bayırlar ak pak
tır. Bu yıl kış daha da erken bastı...

Rumlu köyü Haçin’le Höketçe arasında. 
Çatak deresi kıyısında Höketçelye çıkan 
ana yoldan dar bir köprüyle geçilir Rumlu 
yoluna. Rumluda da Türk, ERmeni karışıktır | 
ama,. Haçindekine karşın burada Türk çok, 
Ermeniler azınlıkta. Rumludan yukarısı ise 
hep Türk köyleri. Höketçenin yakınında Şar 
var, orası Ermeni köyüdür, tük Türk yoktur 
Şarda. Şar köyünün hemen karşısındaki 
Kan’da ise hiç ERmeni bulunmaz. Kanla 
Şar birbirlerine çok yakından, iki mahalle 
gibidirler görünüytü... Belkikki zamanında 
Türklerle Ermeniler kendilerinden bir ayrıl
ma yapmışlar, Onların yakınındaki Ak Panır, 
Kaya Pınar ise katıksız Çerkestüir. Sürgün 
dönüşü tüm karakollara Ermeni jandar
malar getirildi, nahiye müdürlükleri ve diğer 
memurlukları Ermeni memurlar aldılar.

Kış yeni başladı ama, sert olacağı benzer 
bu yıl... Yollar açık, kar üst üste yığmadı 
daha. Köyler arasında Ermeni jandarmalar 
kol geziyorlar. Merkez Haçin. Evleri basıyor
lar, silah arama bahanesiyle değeryi şeyleri 
alıyorlar, önlerine geleni tutuklayıp indiriy- 
orlmar Haçine. Jandarma dairesi oldukça 
doluyor.

Süleyman’ın babası Vehpi efgendi 
Rumlu’da oturur. Evi var, malı, mülkü var. 
Kışın Haşindeki yazın Rumluda kalırlarda 
önceleri. Ermeniler sürdgünden döneli hep 
buradalar. Rumluda da çok Ermeni var, 
fakat burada yapıp, yıkılma olmamış; gelen
ler kendi evlerine yerleştiler. Devamı var.
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Türk halkı, ABD karşıtlığında başı çekiyor
Amerikan Kamuoyu 
Araştırmaları Şirketi 
(PEW) tarafından 
düzenlenen son 
kamuoyu anket
lerinde Türkiye'de, 
ABD'ye karşı 
takınılan olumsuz 
tavrın artarak devam 
ettiği belirtiliyor. 
Araştırma şirketinin 
2005 Nisan-Mayıs 
ayları arasında bin 
yetişkin üzerinde 
yaptığı anket 
sonuçlarına göre, 
Türk halkının ABD ile 
ilgili olumlu bakış 
açısı 1999 yıllından 
2005 yılına büyük 
oranda düşüş göster
erek yüzde 23'e inmiş 
gözüküyor. 1999 
yılında ise bu oranın 
yüzde 52 olduğu 
gözleniyor. Türkiye 
ABD'ye karşı olum
suz tavır takınan ve 
nüfusu Müslüman 
olan Pakistan, 
Endonezya, Lübnan, 
Ürdün gibi ülkelerin 
de başını çekiyor. 
Türk halkı ABD 
Başkanı George W.

Bush'un yeniden 
başkan seçilmesini 
yüzde 62 oranında 
olumsuz buluyor. 
Ankete göre, Türk 
halkının en çok sem
pati duyduğu ülke 
(Ankette ele alınan 
ülkeler göz önüne 
alındığında) sırasıyla 
Japonya, Almanya, 
Çin ve Fransa. ABD 
ise, yüzde 23 oranla 
en az sevilen ülke 
olarak gösteriliyor. 
Ankette ayrıca, yüzde 
67 oranla ABD karşıtı 
olan Türkiye'yi, 
Ürdün takip ediyor. 
Ürdün'deki ABD 
karşıtlığı yüzde 80 
oranında gözüküyor. 
Ankete göre, ABD'ye 
en fazla sempati 
duyan ülke 
Hindistan. Hindistan'ı 

Polonya, Kanada ve 
İngiltere takip ediyor. 
Türk halkının yüzde 
66'sı, diğer ülke halk
larının Türkiye'yi 
sevmediğini 
düşünüyor. En az 
sevdikleri ülke ise 
ABD. Öte yandan 
Amerikan halkı, 
yüzde 69 oranla 
dünyada en 
sevilmeyen ülke 
olduğuna inanıyor. 
Türk halkı, ABD ile 
en büyük sorunun 
yüzde 41 oranla 
Başkan Bush olduğu
na inanırken, Bush'u 
en az seven ülke 
halkı ise, yüzde 76 
oranla İspanya ve 
onu Almanya ve 
Hollanda takip ediy
or. Ancak Türk 
halkının yüzde 8'i,

Başkan Bush'a 
güvendiğini 
söylerken, Tony 
Blair'e de güvenen
lerin oranı yüzde 14 
olarak belirtiliyor. 
Anket sonuçlarına' 
göre, Türkler iyi bir 
yaşam için en uygun 
ülkenin Almanya 
olduğunu düşünüyor. 
Türk halkı, ABD 
halkına güven duy
madığını da ifade 
ederken, 
Amerikalılara duyu
lan güvenin oranı 
yüzde 16'da kalıyor. 
Türklerin yüzde 68'i 
ABD halkını açgözlü 
görüyor. ABD halkını 
şiddet yanlısı, kaba 
ve ahlaksız olarak 
niteleyen ülkelerin 
başını da yine 
Türkiye çekiyor. 
ABD'nin başka ülke 
halklarına önem ver
mediğini düşünen 
Türkler Ortadoğu'da 
demokrasinin yaygın
laşması konusunda 
ise, yüzde 41'e yüzde 
33 oranla olumsuz 
fikirler taşıyor

Yunanistan İşçi 
Sendikaları 
Konfederasyonu ile 
Yunanistan Kamu 
Çalışanları 
Konfederasyonu'nu 
n desteklediği genel 
grev büyük 
şehirlerde hayatı 
durma noktasına 
getirdi.
Yunanistan'daki 
genel greve şehiriçi 
ve şehirdışı 
ulaşımını sağlayan 
otobüs, tren, metro 
ve tramvay, denizy- 
olunda da feribotlar 
katıldı. Karada 

ulaşım felç olurken 
denizyolunda da 
Yunanistan ile 
adaları arasında 
bağlantı koptu. 
Havayolunda ise 
sıkıntılar yaşandı.
Ulaşımın dışında 

bankalar, PTT, su ve 
elektrik dairelerinin 
de genel greve katıl
masıyla hizmetler 
durdu. Basın 
çalışanlarının da 
grevlere destek ver
mesiyle haber akışı 
konusunda da 
büyük problemler 
oluş.uyor.

nâ

MUTFAK DOLAPLARI 
gj' YATAK ODASI

GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN

< KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

a a a a a a a a a a a a ş
s a a

f» i

e
KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
& Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 „ ......................

Tei: (0.224) 514 30 52 gemlik Dereagzı Mevkii • Buvukkum la / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. * . 1

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 *
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Dövizle askerliğe 
yeni düzenleme

Iköğretim Yönetmelisinde değişiklik

Dövizle askerlik 
uygulamasına ilişkin 
esasları yeniden 
düzenleyerek 
yükümlülere 
kolaylıklar getiren 
yasa tasarısı, TBMM 
Milli Savunma 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Tasarıya göre, otur
ma ve çalışma 
iznine sahip olarak 
işçi, işveren sıfatıyla 
veya bir meslek ya 
da sanatı icra 
ederek toplam 
en az 3 yıl süre ile 
fiilen yabancı ülkel
erde bulunan 
yükümlüler, 38 
yaşını tamamladık
ları yılın sonuna 
kadar durumlarını 
ispata yarayan bel
gelerle birlikte bağlı

ABONE OLDUNUZ MU?

bulundukları Türk 
konsoloslukları 
aracılığı ile askerlik 
şubelerine başvur
maları^
5 bin 112 Avro 

veya karşılığı kadar 
yönetmelikte belir
tilecek yabancı ülke 
parasını ödemeleri 
ve 21 gün süreli 
temel askerlik 
eğitimine tabi 
tutulmaları halinde, 
muvazzaf askerlik 
hizmetini yerine 

getirmiş sayılacak
lar.
Dövizle askerlik 
hizmetinden yarar
lanmak üzere 
başvuranlar, 
öngörülen dövizi 
defaten ödeyebile
cekleri gibi, dörtte 
birini başvuru 
sırasında, kalanını 
38 yaşını tamam
ladıkları yılın 
sonuna kadar en 
çok 3 eşit taksitte 
de ödeyebilecek.

Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğre
tim Kurumlan 
Yönetmeliği'nde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanan ve 1 
Eylül 2005 tarihin
den itibaren yürür
lüğe girecek 
değişikliğe göre, 
ilköğretim 
okullarının 4 ve 5. 
sınıflarında özel 
bilgi, beceri ve 
yetenek isteyen; 
beden eğitimi, 
müzik, resim-iş, 
din kültürü ve 
ahlak bilgisi, 
yabancı dil, iş eğiti
mi ve bilgisayar 
dersleri branş 
öğretmenlerince 
okutulacak.
Ancak ihtiyacın 
branş öğretmenler
ince karşılanama
ması halinde bu 
dersler yüksek 
öğrenimlerini söz 
konusu branşlarda 
yapan sınıf öğret
menleri veya sınıf 
öğretmeni olup bu 
alanda hizmet içi 
eğitim sertifikası

almış öğretmenler 
tarafından ders 
değişimi yolu ile 
okutulacak. Bunun 
da mümkün 
olmadığı durumlar
da söz konusu der
sler sınıf öğret- 
menince okutul
maya devam edile
cek.
Öğretmenlere 
okul dışında ek 
ders 
Öğretmenlerin, 
okulları dışındaki 
kurum ve kuru
luşlar ile yük
seköğretim kurulu
larında da ek ders 
vermesine ilişkin 
yasa tasarısı, 
TBMM 
Başkanhğı'na 
sunuldu.
Tasarı, "Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı 
Yüksek ve Orta

Dereceli Okullar 
Öğretmenleri ile 
İlkokul Öğretmen
lerinin Haftalık 
Ders Saatleri ile.Ek 
Ders Ücretleri 
Hakkında 
Kanun"da değişik
lik öngörüyor. 
Buna göre, Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
kendisine bağlı 
resmi eğitim 
kurumlarında 
görevli yönetici ve 
öğretmenlere, asli 
görevlerini aksat
mamaları koşuluyla 
azami ders görev
leri dışında olmak 
üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı, diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile yük
sek öğretim 
kurumlarında ek 
ders görevi 
verebilecek.

FUELU'DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ 
15 YTL'YE SAYIYORUZ

YENİ LASTİKLERİNİZE
KREDİ KARTINA 6 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ.
ÖZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAYİİ
İl »El |*| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

C ■"Ul Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-ProjeUygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224)51313 71 -514 87 87
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Dışişleri Bakanlığı’ndan “D-8” açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, 
gümrük işlemlerinin 
kolaylaşmasının D-8 
içi ticaretin artmasına 
büyük katkı sağlaya
cağını 
bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, 

son günlerde D-8'in 
yapısıyla ilgili basın 
organlarında yer alan 
haberler üzerine bir 
açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı 
Enformasyon 
Dairesi'nden yapılan 
açıklamada, Güney- 
Güney diyaloğu 
çerçevesinde gelişme 
yolundaki ülkeler 
arasında oluşturulan 
işbirliği örneklerinden 
biri olan Gelişen 
Sekiz Üike'nin (D-8), 
üye ülkeler arasında 
ekonomik ve ticari 
işbirliğinin geliştir
ilmesine yönelik bir 
oluşum olduğu belir
tildi. D-8'in amacının 
kalkınma yolundaki 
ülkelerin dünya 
ekonomisi içindeki . 
konumlarını

iyileştirmek, ticari 
ilişkilerini 
çeşitlendirmek, 
ticaret alanında üye 
ülkelere yeni imkanlar 
oluşturmak ve bu 
ülkelerdeki halkın 
yaşam seviyesini 
yükseltmek olduğu 
kaydedilen açıklama
da, halen Türkiye'nin 
yanı sıra İran, 
Pakistan, Bangladeş, 
Malezya, Endonezya, 
Mısır ve Nijerya'nın 
kurucu üye olarak D- 
8 mensubu'Oİduğu 
belirtildi. D-8'e üye 
ülkelerin tamamının 
İslam Konferansı 
Örgütü (İKÖ) üyesi 
olduğu kaydedilen 
açıklamada, bu 
ülkelerin İKÖ'nün 
toplam dış ticaretinin 
yüzde 60'ını, nüfusu
nun ise yüzde 65'ini 
oluşturduğu belirtildi. 
Sekreteryası İstan
bul'da bulunan D-8'in 
İcra Direktörü'nün 
Emekli Büyükelçi 
Ayhan Kemal olduğu 
bildirilen açıklamada,

18 Şubat 2004 tari
hinde Tahran'da 
yapılan ve 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezerin katıldığı D-8 
Dördüncü Devlet ve 
Hükümet Başkanları 
Zirve Toplantısı'nda, 
D-8'in kuruluşunun 
ilan edildiği ilk tarih 
olan 15 Haziran 
gününün her yıl "D-8 
Günü" olarak kutlan
masının karar
laştırıldığı kaydedil
di.D-8 çerçevesinde 
ele alınan önemli pro
jelerden birinin Tarım 
Uçağı Projesi olduğu 
kaydedilen açıklama

da, Türkiye'nin koor
dinatör olduğu sanayi 
alanında işbirliğinin 
temel projesini oluş
turan ilk prototip zirai 
ilaçlama uçağının 
TAİ'nin imkanlarıyla 
üretildiği ve başarıyla 
uçuş testlerinin 
tamamlandığı vurgu
landı. Uçağın serti- 
fikasyonu ve seri üre
timine başlanabilmesi 
için gerekli pazar 
potansiyeli ortaya 
çıkana ve gerekli mali 
kaynak bulunana 
kadar projenin son 
aşamasının ertelen
mesinin karar- 
laştırıldığı bildirildi.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Traktörlerinde kampanya!
New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 

satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
Nevv Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Kadın Sağlığı Köşesi I
Tel: 514 29 48 1

I Op. Dr. Yaşar ALTUN
------- 1 Sezaryenle doğum ve riskleri II i

Sezaryenle doğan bebeklerde göğüste bu 
şe-kilde sıkışma olmadığı için doğumdan sonra < 
akciğerlerde emilerek temizlenmesi gereken < 
sıvı miktarı daha fazladır. Bu durumda bebeğin 
akçiğerlerindeki hava alış verişi bozulmuştur, I ! 
bebek soluk alıp verirken zorlanır, hızlı hızlı 
nefes alıp verir. Bu bebeklerde nespiratuar 
sendrom dediğimiz bir durumda stres görülür.

Zamanından önce tıbbi bir neden olmadan İr 
sezaryenle alınan bebeklerde ise bu hastalıklar! 
ağır seyreder. Ağrı çekmeden sezaryanla alınan! 
bebeklerde, ağrı çektikten sonra alınan bebek
lere oranla daha sık akciğer sorunları görülür. 
Yani annenin ağrı çekmesi ile bebekte 
adrelanin salınımı artar ve akciğerleri efes alıp 
germeye uygun bir hale gelmiş olur.

Yine anestezi etkisi ile anne ile bebek 
oranında ilk dakikalarda kurulması gereken ve 
emzirme ile başlayan ilişki kurulması zorlaşır.

O nedenle doğumdan hemen sonra bebek 
çıplak olarak annenin memeleri üzerine yatırıl- L 
masının anne ve bebek arasında kuvvetli bir 
bağın gelişmesine, bebeğin daha huzurlu 
olmasına, bebeğin emme refleksi yaşamının en 
çok bu anında kuvvetli olduğundan annesinin 1 
sütlerinin erken ve bol gelmesine, buna bağlı 
olarak da bebeklerin daha iyi büyüyüp gelişme
sine neden olur.

Meme başlarının süt veren annede koyu 
olmasının nedenlerinden biri; bebeklerin 
memeyi daha iyi görebilmesini sağlamaktır. I 
Ayrıca buradan salgılanan bazı maddelerde 
bebeği çeker.

İH

Marshall, Akçalı inşaat boyaları
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 30
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riskleri || 
ğüste bu 
ndan sorirj 
jereken 
la bebeğin 
ılmuştur, 
zlı hızlı 
ratuar 
s görülür, 
olmadan 
Hastalıklar 
anla alınan 
ın bebek- 

görülür.

Yoksulluk sınırı 1808 YTL

efes alıp

>ek 
rekenve 
zorlaşır, 
ı bebek 
e yatınl- 
etli bir
ırlu
minin en 
nesinin 
a bağlı 
gelişme-

Türkiye Kamu- 
Sen'in memur aylık
larına ilişkin araştır
masına göre, 4 kişi
lik bir ailenin Mayıs 
ayı yoksulluk 
sınınnın 1808 YTL 
olarak belirlendiği 
bildirildi.
Türkiye. Kamu- 
Sen'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
konfederasyonun 
Araştırma 
Geliştirme Merkezi 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
bir memurun 
ailesinin geçimini

sağlayabilmek için 
ayda 402 saat çalış
ması gerektiği öne 
sürüldü.
Bir memurun bir 
aylık maaşıyla 
ancak 12 gün 
geçinebildiği

kaydedilerek, 
"Başka bir deyimle, 
memurlar 2.5 ay 
çalışarak kazandık
ları parayı ilk ayda 
harcamak zorunda 
kalıyor" denildi.

’etrol fiyatlarında yukarı hareket
koyu 
in 
laktır, 
erde

I

Uluslararası 
piyasalarda petrol 
fiyatları 60 dolar 
sınırında işlem 
görmeye devam 
ediyor, 
'oreks'in haberine 

göre, analistler, 
yatırımcıların 
rafinerilerin kapa
sitesinin özellikle 
yılın son çeyreğinde 
talebi karşılamakta 
zorlanacağı 
endişelerini satın 
aldığını ve buna 
bağlı olarak fiyat
ların tüm zamanların 
en yüksek seviyeler-

neleri

ine yaklaştığını vur
guluyor. Şu sıralar
da Ağustos vadeli 
Amerikan ham 
petrol 32 sent artışla 
59.80 dolar 
seviyesinden işlem

görüyor. IPE'de ise 
Ağustos vadeli 
Brent ham petrolü 
de 31 sent artışla 
58.27 dolar 
seviyesinde hareket 
ediyor.

=== Beko Casio 8 AF 003 00741 seri nolu yazar 
kasamın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

Erhan SALIN

LERİ
Q— Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus 

cüzdanımı kay betti m. Hükümsüzdür.
Kemal DÜZGÜN

r.İK
KOMUTDfl KlRflUKYflZUK Kİ

Yunuslar karışısında denize cepheli 
2+1,2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla .
Tel: (0.224) 513 12 80
GSM: (0.537) 624 65 88
| ■ (0.532) 792 23 03

EŞYALI VEEŞYASIZ 
KİRALIK 

HAVUZLUDAİRE

513 96 83

Sayfa 9

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İnsan sağlığı ve sporcu sağlığı kaplıca
Kaynak sularının tedavi 

amaçlı kullanılması için kuru
lan ve hekimlik sağlık ve ko
naklama tesis ve araçlarını 
içeren kurum.

Ihça sularına olan tutkuları 
doğrudan doğruya sağlıkla 
ilgilidir.

Bunun için doğal sıcak 
suların yanı sıra, ısıtılmış 
sularıda insanlar kullan
mışlardır.

Türkiye’de insanların sağlık 
için kaplıca sularına gidiş 
talebi arttırdı.

Kaplıca sularının tedaviye 
yarar özellikleri çok çeşitlidir.

Kaplıca suları sıcaklıklarına 
göre çok sıcak sular, orta 
sıcak sular ve az sıcak sular 
olmak üzere üç kategoriye 
ayrılırlar. Ayrıca kimyasal 
bakımdanda kükürtlü - sülfattı 
- sodalı klorlu sular çok değer
li sulardır.

Bu tedavilere ılıca tedavisi 
deniliyor. Kaplıca tedavilerinin 
süresi 21 günle sınır

landırılmıştır.
Bulunduğum yerin özellik

lerine göre Bursa - İnegöl - 
Gemlik içi ve Armutlu bu tür 
tedavi merkezleri ile dolu. Tabi 
bunun Gemlik izin yazmıyo
rum.

Gemlik’te deprem öncesi bu 
tür kaplıca misali yer vardı. İlk 
zamanlar banyo ve dinlenme 
tesisi şeklinde idi.

Sonraları otel olan yer has
taneye dönüştü ama banyo 
yapılan yer faaliyetini sürdüy- 
ordu.

Nedenini pek bilmiyorum 
ama duyumlarına göre kiracsı 
Belediye’ye olan borcunu 
ödemediği için burası kap
atıldı.

Tabi benim bunun nedenini 

Bu suyu en yakın spor tesi
sine taşıyamaz mıyız? Suyun 
sıcaklığı ne kadar eksilir? 
Hatırladığıma göre (Konuşma 
bir hayli evvel olmuşut) 65° 
derecedeki su bugün futbol 
sahasına verilmiş olsa iyi bir 
izalasyonla 45° derecede kalır 
dendi.

Evet burada bir Sanat 
Endüstri Mektebi var. Yeni 
yapılacak Celal Bayar hah 
saha (İnşallah olacak) ve 
özlemini çektiğim bir kapalı 
spor salonumuz olacak!

Ne dersiniz? Bu işin 
maliyetinin fazla tutacağını , 
sanmıyorum,

Beden Terbiye’sinin futbol 
sahası duş yapımı, kalorifer ve 
banyo için ödediği mazot 
bedeli?

Yukarıda saydığım bu 
tesislere bu su iletilirse ne 
kadar iyi olacağıdır.

Sporcu idman maç sonrası 
vücudunu zinde tutabilmesi 
için adelesinin yumuşak 
olması gerekir.

Etüt edilmeye deymez mi?
Zannederim bana göre iyi 

olur. Ben yazdım hatırlattım, 
okuyan kişi elinin tersiyle itip 
gülüp geçmesinde.

Gemlik’mizde dışarıdan 
gelen misafirleri otel olarak 
ağırlayacak bir yerimiz yok. 
Hangi kazaya gidirseniz gidin 
dört yıldızlı oteller le dolu.

Neyse bu kadarı spora gir
miyor.

Benim isbtediğim sporcuya 
şifalı su bulmak.

Geçen sezon gece idman
dan sonra soğuk havaya rağ
men sporcular duş yapmadan 
evlerine gittiler.

22.5.2005

araştırmak değil, ben 
bu ılıca suyunun 
sporcuya ne kadar 
faydalı olduğunu 
belirtmek isterim.

Bugün bu su ve 
banyonun olduğu 
zamanda su boşa 
akıyordu. Bugün ise 
başı boş.

Bu işleri bilenlerle 
konuşma esnasında 
bu suyun sıcaklık 
derecesinin zayıf 
oluduğunu ama ne 
varki insana fay
dasının fazla 
olduğunu söylediler.

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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İHALE İLANI
SERUM SATIN ALINACAKTIR

GEMLİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 
Serum alımı işi açık ihale usulu ile edilecektir.
ihale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon-faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

:2005 / 82607

: Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad. No: 127 Gemlik / BURSA
: 224 513 11 68-224 5İ3 99 51

: 18 kalem serum
: Mal alımı
: Ekli listede belirtilmiştir.

b) Teslim yeri 
c) Teslim Tarihi 
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi - Saati

: Gemlik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
: İdarenin ihtiyacına göre 31.12.2005 tarihine kadar teslim alınacaktır.

: GEMLİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
: 05.07.2005-10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinden 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 

olğuğunu gösteren 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 siciline kayıtlı olduğuna dair belge
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu

. 4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması duruma göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketler 

ine ilişkin beyanname.
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale 

konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki ahmlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler
İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 35 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek 

benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya kapasite raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi 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) İlaç depolarına Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç satmaya yetkili depo
e) Yerli ilaçlar için Sağlık Bakanlığı ruhsatı
f) İthal ilaçlar için Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları-tarafından verilen sertifikalar
Serumlar ISO ya da TSE vb. gibi kalite belgeli olacak
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditâsyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu j 

karşılıklı tanınma antlaşmasında yeralan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorun- j 
ludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kamu ve özel sektörde yapılmış olan her türlü ilaç alımı işi kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı GEMLİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ GEMLİK / BURSA adresinde görülebilir ve 25 YTL / Milyon 31 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 05.07.2005 tarihi saât 10:30’a kadar GEMLİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ adresine verilebileceği gibi, iadeli i 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmı teklif ver- ı 
ilebilir.

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

CİNSİ ADET 10 İSOLAYT M 500 cc 1300
1 % 5 DEXTROZ 500 cc 2600 11 İSOLAYT M. 1000 cc 992
2 % 5 DEXTROZ 250 cc 1500 12 1/3 İZOMEX(İZODEX) 500 cc 2600
3 % 5 DEXTROZ 100cc 1500 13 Laktatlı Ringer 500 cc 26004
5

İZOTONİK 500 cc
İZOTONİK 250 cc

1300
1500

14 Laktatlı Ringer 1000 cc
15 Flagyl serum

1200 
9006 İZOTONİK 100 cc 1500 16 Teobag serum 200 mİ 18007

8
İSOLAYT 500 cc
İSOLAYT 1000 cc

1300
1000

17 Mannitol 150 mİ
18 Varihes serum

900 
509 İSOLAYT P.500 cc 2600 NOT : Serumlar setsizdir. B-3009
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Çocukluk çağında zatürreye dikkat
II /»oAınrlo oalz «ÂniİAn     Çocukluk çağı

r

I zatürelerinin yak
laşık %30'u bak
teriyel kökenlidir. 
Diğer bir deyişle 

| büyük kısmında 
altta yatan neden 
virüslerdir. 
Zatüreye en sık yol 
açan mikroplar her 
yaş için farklılık gös
terir. Ayrıca 
çocuğun bağışıklık 
durumu ve çevre 
koşulları da 
hastalığın yerleşme
si ve seyrinde 
önemli rol oynayan 
faktörlerdir.
Zatüreye en sık yol 
açan virüsler arasın
da adenovirüsler, 
RSV(respiratuar sin- 
sisyel virüs), parain- 
fluenza, influenza A 
ve B virüsleri ve rhi- 
novirüsler sayıla
bilir. Bakteriler 
arasında yenidoğan 
döneminde B grubu 
streptokoklar, E. 
coli sık zatüre sebe
pleridir. Daha büyük 
çocuklarda H. 
influenza tip b, grup 
A streptokoklar ve 
pnömokoklar en sık 
ajanlar olarak 
görülür. Memorial 
Suadiye 
Polikliniği'nden 
Uzm. Dr. Murat 
Yıldırım çocukluk

çağında sık görülen
zatüre hastalıkları ile 
ilgili şu bilgileri 
verdi.
Zatüre oluşumunda 
ana mekanizmayı 
çocuğun solunum 
yollan koruyucu sis
temi ile vücuda 
giren patojen sayısı 
ve bu ajanların 
hastalık yapabilme 
güçleri arasındaki 
denge oluşturur.
Akciğer enfeksiyonu 
ya solunum yolları 
savunma sisteminin 
bozulması ya da 
fazla sayıda 
mikrobun vücuda 
girip savunma bariy
erlerini aşmasıyla 
oluşur. Kimi zaman 
viral bir enfeksiyon 
solunum sisteminin 
savunma mekaniz
masını bozarak bak
teriyel bir enfeksiy
on için zemin hazır
layabilir. Viral enfek
siyonlar solunum 
yolları mukozasında 
hasara yol açar. Bu 
hasar sonucu 
bütünlüğü bozulmuş 
mukoza üzerinde 
bakterilerin yerleşip 
bozulmuş bariyeri 
aşması ve akciğer 
dokusuna ilerlemesi 
kolaylaşır.
Bakteriler istila ettiği 
akciğer dokusunda

artan bir hasara ve 
bu bölgede iltihap 
oluşmasına yol açar. 
Böylece başlangıçta 
viral olarak başlayan 
enfeksiyon daha 
ağır bir bakteriyel 
enfeksiyona 
dönüşmüş olur. 
Kimi zaman aynı 
hasarı virüsler bak
terilerin iştiraki 
olmadan tek başları
na da yaparak viral 
zatüreleri oluştu
rurlar. Akciğer 
dokusunun yerini 
alan bu iltihap böl
gelerinde akciğerin 
hayati fonksiyonu 
olan oksijen alışver
işi yapılamayacaktır. 
Tutulan akciğer 
dokusunun genişliği 
oranında klinik tablo 
ağır olacaktır. Zatüre 
direkt ajanın akciğer 
dokusuna yerleşme
siyle olabileceği 
gibi, üst solunum 
yollarındaki öncül 
bir enfeksiyonun 
ilerlemesiyle de

ortaya çıkabilir. 
Çocuğun o sıradaki 
vücut direnci 
hastalığın seyrini 
belirleyecektir.
Klinik bulgular çok 
farklı olabilir. Küçük 
süt çocuklarında 
başlangıçta hiçbir 
belirti olmayabilir. 
Her enfeksiyon 
hastalığında 
görülebilecek ateş, 
titreme, huzursu
zluk, kusma, karın 
ağrısı gibi spesifik 
olmayan bulgularla 
başlayabilir.
Hastalığın ilerleme
siyle solunum sıkın
tısı bulguları(hızlı 
nefes alıp verme, 
nefes almakta 
güçlük, burun 
kanadı solunumu ve 
daha ileri olgularda 
morarma) ortaya 
çıkar.
Zatüre tanısında 
özellikle küçük 
çocuklarda tek başı
na muayene ile tanı 
koymak mümkün 

olmayabilir. Bu 
çocuklarda kan 
tahlili ve akciğer 
grafisiyle tanıya 
gidilebilir. Daha 
büyük çocuklarda 
dinleme bulguları 
yol gösterici 
olduğundan hekim 
için tanı koymak 
daha kolaydır. Klinik 
şüphe olduğunda 
tanı akciğer 
grafisiyle konur ve • 
destekleyici laborat
uar tetkiklerine baş 
vurulur. Küçük süt 
çocuklarında belli 
bir odak olmadığın
da ateş sebebi 
araştırılırken mutla
ka akciğer grafisi de 
çektirilmelidir. 
Çocukluk çağı 
zatürelerinin çoğun
da sebep virüsler 
olduğundan bir 
çoğunda antibiyotik 
tedavisi gereksizdir. 
Bununla birlikte bul
guların yakından 
takibi şarttır. Hekim 
ile yakın irtibat 
halinde olup klinik 
seyirdeki küçük 
değişikliklerin 
üstüne gidilmelidir. 
Zatüre hayati bir 
organın hastalığı 
olduğundan çoğun
lukla ailede paniğe 
yol açar. Çocukluk 
çağı zatürelerinin 

çoğunda akciğer 
dokusunda masif bir 
tutulum olmadığın
dan tedavi ayaktan 
yapılabilir. Bununla 
birlikte bir kısmında 
başlangıç ani ve 
seyir hızlı olabilir, 
oksijen tedavisi 
ihtiyacı doğabilir, 
böyle olgularda has
taneye yatış gereke
bilir. Bakteriyel 
zatürede genellikle 
başlangıç hızlı, ateş 
daha yüksektir ve 
yüksek kalma eğili
mindedir.
Bu vakalarda 
antibiyotik tedavisi 
şarttır. Tedavi has
tanın durumuna 
göre ayaktan ya da 
yatarak 
yapılaj>ilir;buna has
tanın klinik ve labo
ratuar bulgularına 
göre hekim karar 
verebilir. Viral 
zatürelerin çoğunda 
başlangıçta antibiy
otik tedavisi gerek
sizdir; bununla bir
likte bazı vakalarda 
sekonder bir bak
teriyel enfeksiyon 
sonradan antibiyotik 
tedavisini gerekli 
hale getirebilir. 
Destekleyici tedavi 
olarak mukoiitik ve 
ekspektoranlar 
kullanılabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm
Kanberoölu-Esadap
Anytur

51312 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi
Mer.Sağ. Ocağı

513 92 00
513 23 29
51310 68

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
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

BELEDİYE

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 işlet. 
Su İşlet, 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 -115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

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 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
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

NÖBETÇİ ECZANE
25 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 

SEDA ECZANESİ 
26 HAZİRAN 2005 PAZAR 

YASEMİN ECZANESİ
GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2166 

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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>a
r^astır^dla Doğalgaz Çalışmaları nedeniyle yollardan boru geçirilmişti

İBozulan yollar asfaltlanıyor
i Doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazılan asfalt yollara müteahhit firma tarafından asfalt yama yapılıyor. Özellikle 
■ araçlara ve sürücülere engel olan Manastır yolunda başlatılan yama çalışmaları hızla sürüyor. Yenimahalle yokuşun-

daki onarımın biran önce yapılması isteniyor.. £
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 

GEMLİK
Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
27 Haziran 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Elazığlılar peynirli ekmek 
pikniğinde buluştu

Elazığlılar Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği, bu yıl 
geleneksel Peynirli Ekmek 
Piknik şenliğinde Bursa Uludağ 
Kirazhyayla da biraraya geldiler.

Haberi sayfa 6 de

^Bu yıl 6-sı düzenelenen Hamidiye Köyü ŞenHği’nde boîbol “Şekeroğlan” oyunu oynandı

Köy şenlikleri
Son yıllarda köy muhtarları veya 

Yardıjnlaşma Dernekleri aracılığı ile köy 
şenlikleri düzenleniyor. Bürokratlarla ve 
köyden dışarıya giden köylülerle biraraya 
geliniyor.

1970’li yıllarda Adliye Köyünde rahmetli 
Orgeneral Ahmet Dural sağken, Adliye 
Köyü, Köy Günü düzenlenirdi.

Bu gelenek halini almıştı.
Hem Türkiye’nin her yanına dağılan 

Adliyeliler köylerinde buluşur, hem de 
köyün kalkınması için maddi kaynak 
sağlanırdı.

Rahmetli Paşa’nın hatırına iyi de gelir 
elde edilirdi.
Ahmet Dural öldükten sonra Adliye 

Köyünde bu toplantılar sürdürülemedi.
Son yıllarda Hamidiyeliler, Katırlıklar, 

Haydariyeliler köy şenliği düzenliyorlar.
Önceleri bunu Muratoba Köyü yapardı.
Şenliğin ekonomik ayağı vardı.
Oysa bu köylerin yaptıkları şenliklerin 

hiçbir ekonomik ayağı yok.
Ürünlerini tanıtmıyorlar, bir yarışma 

düzenlemiyorlar, salt biraraya gelmek ve 
kaynaşmak amaç!..

Bu, Kaymakam Mehmet Baygül’ün 
söylediği gibi zenginleştirilebilir.

Sünnet şöleniyle, resim sergisiyle, 
güreş gösterileriyle, ürünlerin yarışması 
yapılarak olabilir.

Köy şenlikleri daha çekici hale gelmeli.

Hamidiye Köylülerini biraraya getiren Köy Şenliği 
bu yıl da çoşkulu geçti. Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un da 
katıldığı şenlikte konruşan Kaymakam Baygül, 
“Gelecek yıl ki şölende çocuklarınızı sünnet 
ettirin, muhtarları da güreştireceğim” dedi.
6. Hamidiye Köyü Köy 
Şenliği dün yapıldı. 
Hamidiyelileri biraraya 
getiren şenlikte, 
Şekoroğlan oynandı, 
geleneksel tavuklu 
pilav yenedi, ayran içil
di. Hamidiye Köyü’nün 
ünlü katmer yendi. 
Şenlikte köy için 
yardım da toplandı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, köylerin de 
şehirler gibi modern 
olmasını iistedi. 
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Hamidiyeliler biraraya geldikleri 6. şenlikte bol bol oynadılar^

İstiklal Caddesindeti
ıı-

w e an aşamac ık"
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin çelik, yap
tığı basın toplantısında YÖK ile dün 
Istanbulda yapılan toplantıda ÖSS 
sınavlarındaki katsayı konusunda 
anlaşamadıklarını söyledi.

Haberi sayfa 7’de

Bankamatik eziyeti
bulunan ve bir 
süredir onarım 
gören Vakıfbanrk’ın 
ATM cihazlarından 
para çekmek 
isteyenler eziyetle 
karşılaşıyor. H. 4’de

gmail.com
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^Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bakmak ve görmek
Birbirine çok yakın görünen ancak çok önemli 

farklılıklar içeren iki kavram.
Ortaokulda bakmak ve görmekle ilgili ilk dersimi 

rahmetli Halil Uğur Öğretmenimden almıştım.
Öğretmenimin, belki de bakmakla görmek arasın

daki farkı öğretmesi bizi gazetecilik mesleğine 
yöneltti.

Onun için benim dönemimden arkadaşlarımla 
görüştüğümüzde değerli eğitimci Halil Uğur’u hep 
saygıyla anarız.

Onun için bakmak tek başına yetmiyor. Önemli 
olan görmek.

“Eski zamanların birinde bir adam hayatın 
anlamının ne olduğunu kendi kendine sormaya 
başlamış.

Bulduğu hiçbir cevap ona yeterli gelmemiş ve 
başkalarına sormaya karar vermiş... Ama aldığı 
cevaplar da ona yetmemiş. Fakat mutlaka bir cevabı 
olmalı diyormuş.. Ve dolaşıp herkese bunu sormaya 
karar vermiş... Köy, kasaba, ülke dolaşmış bu arada 
zaman da durmuyor tabi ki.

Tam umudunu yitirmişken bir köyde konuştuğu 
insanlar ona - "Şu karşıki dağları görüyor musun, 
orada yaşlı bir bilge yaşar istersen ona git belki o 
sana aradığın cevabı verebilir." demişler.

Çok zorlu bir yolculuk sonunda Bilgenin yaşadığı 
eve ulaşmış adam. Kapıdan içeri girmiş ve bilgeye 
“Hayatın anlamının ne olduğunu" sormuş ...

Bilge sana bunun cevabını söylerim ama önce bir 
sınavdan geçmen gerekiyor demiş... Adam kabul 
etmiş... Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve 
içine de silme bir şekilde zeytinyağ doldurmuş. Şimdi 
çık ve bahçede bir tur at tekrar buraya gel... Yalnız 
dikkat et kaşıktaki zeytinyağ eksilmesin, eğer bir 
damla eksilirse kaybedersin..

Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp 
gelmiş. Bilge bakmış evet demiş kaşıkta yağ 
eksilmemiş, peki bahçe nasıldı(l) Adam şaşkın... Ama 
demiş ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki... 
Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun kaşık yine elinde 
olacak ama bahçeyi inceleyip gel, demiş Bilge... 
Âdâm tekrar bahçeye çıkmış gördüğü güzelliklerden 
büyülenmiş .Çünkü bahçe muhteşemmiş... Geri 
geldiğinde bilge, adama bahçe nasıldı diye sormuş... 
Adam gördüğü güzellikler karşısında büyülendiğini 
anlatmış..

Bilge gülümsemiş, ama kaşıkta hiç yağ kalmamış 
demiş ve eklemiş:

-Hayat senin bakışınla anlam kazanır ya sadece 
bir noktayı görürsün hayatın akıp gider sen farkına 
varmazsın...Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam 
ortasında hayatı yaşarsın akıp giden zamanın anlam 
kazanır...

"Hayatının anlamı senin bakışlarında gizli"
Yani nasıl bakarsak, nasıl görürsek ya da nasıl 

görmek istersek hayat öyle anlam kazanıyor. Bakmak 
değil ama belki görmek istediğimizde. Sevgiyi, sev
dayı, dostluğu,anlayışı ve daha çoğunu saya
madığımız belki de fark etmediğimiz güzellikleri 
gördüğümüzde anlam kazanıyor hayat. Oysa görmek 
istememek, ya da hayata at gözlükleriyle bakmak 
kaşıktaki zeytinyağı dökmemek adına gerekli bir şey. 
Ama sadece ‘bir şey’... Fakat eminim ki yaşamdan 
istediklerimiz “çok şey”.

Gülen gözlerle başlanan bir sabahla birlikte, pay
laşmaya , sevgiye, dostluğa dair ne varsa yaşamak.. 
Kaşıktaki zeytinyağını dökmek pahasına güzelliklerin 
farkına vararak doyasıya yaşamak hayatın anlamı...

Aslında kısaca yaşam bakmakla görmenin ayırdı- 
na varabilmek belki de...”

Küt Dershanesi
Gemlik’te açılışa hazırla w
Onarım çalışmasından sonra 
açılacak Kültür Dershanesi 
ile ilçedeki özel dershane 

sayısı 5’e yükselecek
İlçemizdeki ders 
hanelere bir yenisi 
daha katılıyor. 
Bursa Kültür 
Dershaneleri ve 
okulları, İstiklal 
Caddesinde bulunan 
biri binayı tamamen 
kiralayarak onarım 
çalışmalarına 
başladı.
İlçemizde Özel 
Körfez Fen 
Dershanesi, Özel 
Doğuş Dershanesi, 
Yeşihrmak 
Dershanesi ve Özel 
2000 
Dershanesinden 
sonra, beşinci der
shane olan Kültür 
dershanesinin 
önümüzdeki ay

hizmete giriceği' 
bildirildi.
Gazetemiz 
yazarlarından diş 
Hekimi Özcan 
Vural’ın boşattığı 
muayene-hanesinin 
bulunduğu binaya 
Kültür Dershaneleri 
tarafından asılan 
bez pankartta;
“Üniversiteye 
hazırlık Lise takviye, 
YDS- LGS yakında 
hizmetinizdeyiz” 
deniliyor.
Binadan yoğun bir 
onarım çalışmalası 
başlatılırken, ders 
hanenin sezona 
yetiştirme 
çabaları 
sürdürülüyor.

ESt>îau’eyeHa)

Bursa kültür Dershaleri Gemlik’te ed< 
bir şubenin açılfKâsı itin hazırlıklar^, 
sürdürüyor

i i i İ 
i I 
i I İ ı

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora 

(Akbank aralığı
Sokak No : 3/B GEMLİK 
Stüdyo Prestij yanı

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

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

0.535. 378 18 00

ELEMAN ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak || 
bayan hasta bakıcı aranıyor. I 

fit
513 26 10 «
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Bu yıl 6.sı düzenelenen Hamidiye Köyü Şenliği’nde bol bol “Şekeroğlan” oyunu oynandı
1

Hamidiyeliler şenlikte buluştu
Hamidiye Köylülerini biraraya getiren Köy Şenliği bu yıl da çoşkulu geçti. 
Kaymakam Mehmet Baygül ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un da 
(atıldığı şenlikte konruşan Kaymakam Baygül, “Gelecek yılkı şölende 
çocuklarınızı sünnet ettirin, muhtarları da güreştireceğim”dedi.
Şgyfettin SEKERSÖZ

Geleneksel hale 
jönüştürülen 
iamidiye Köy 
Şenliğinde, yaşhlar- 
a gençler buluştu.. 
Şu yıt6.sry;.pna.n - 
pnliği düzenleyen ' 
Hamidiye Köylüleri 
Kalkındırma ve 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Necmettin Özdemir, 
yılda bir kez olsun 
<öy halkını bir araya 
getirmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanı sıra 

i siyasi parti temsilci- 
I erinin de katıldığı 
köy şenliğinde

meri iletavuklu pilav ve ayran ikram edileli.

Hamidiye Köyü şenliğine Gemlik’ten katılan 
|?ok sayıda bayan da vardı.

Bu yıl 6. sı düzenlenen Hamidiye Köyü Şenliği’nde köyün dışında yaşayan Hamıdıyelılerde köylerine 
biraraya geldiler. “Şekeroğlan” oyun havasıyla horon tepen Hamidiyeliler güzel bir gün geçirdiler.

gençlerle yaşlılar 
bol bol 'Şekeroğlan' 
oyunu oynadılar. 
İyi ve kötü günde bir 
araya gelmenin mut
luluk verici 
olduğunu söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
yaptığı konuşmada 
Hamidiye köyünün 
en beğendiği köyler
den biri olduğunu 
söyledi.
MUHTARLARI 
GÜREŞTİRECEĞİM 
Her köyün bir ilçe 
gibi modern hale 
dönüşmesi gerek
tiğini savunan kay
makam Baygül, 
"Bence şehrin pilavı 
buraya geleceğine 
burada yapılan 
pilavın şehre 
gitmesi gerekir. 
Bu güzel köy şenlik
lerinde köy çocuk
ları için toplu sünnet 
yapılmasını daha 
güzel olurdu. 
Gelecek yıl köy şen
liklerinde inadım 
inat muhtarları 
güreştirmek istiyo
rum." Şeklinde 
konuştu.
Belediye Başkanı

Hamidiye Köyü Şenliğine Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Baş^ 
Mehmet Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da katıldı. ,

Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik'e hizmet 
veren her kesimde 
Hamidiye'lilerin 
bulunduğuna dikkat 
çekerek "Bu hizmet
lerin giderek art
masını diliyorum. 
İnşallah el ele vere 
rek Hamidiye 
Köyüne de iyi 
hizmetler vereceğiz" 
dedi.

Gürcü köylerinin 
meşhur oyunu olan 
Şekeroğlan'ı büyük 
bir halka oluşturarak 
oynayan genç ve 
yaşlılar, birlikte 
olmanın mutlu
luğunu yaşadıÛ*. 
Köye gelir getirecek 
çekilişlerinde 
yapıldığı şenliklerde 
misafirlere köyün 
geleneksel yiyeceği 
olan ünlü Katmer ile 
Kiraz'ın yanı sıra 
Tavuklu pilav ile 
Ayran ikram edildi. 
Hamidiye Köy şen
liğinde ayrıca 
Bursa'dan gelen 
Folklor ekibi de 
oynadıkları güzel 
oyunlarla 
eğlencelere 
renk 
kattılar.
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■■■günlük SİYASİ GAZETE■■

Vakıfbank’ın onarımı nedenyele ATM’lier önüne dökülen enkaz 
______ f vatandaşın para çekmesine engel oluyor.-

Bankamatik eziyeti
Manastır’da Doğalgaz çalışmaları J 
nedeniyle yollardana boru geçirilmişti,, I 

Bozulan yollar
İstiklal 
Caddesinde bulu
nan Vakıfbank’ın 
onarım nedeniyle 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na geçi
ci olarak taşın
masına karşın, 
bankamatiklerin 
eski yerlerinde 
hizmet vermesi, 
vatandaşların zor 
anlar yaşatıyora* £ 
Banka onarımıni" 
alan firmanın 
içerdeki enkazı

bankamatiklerin 
önüne dökmesi 
nedeniyle, dün 
yine vatandaşlar 
ATM’lerden para 
çekerken zor
landılar.
Yeterli güvenlik 
önlemlerinin de 
alınmadığının 
gözlendiği onarım 
işinde, inşaattın 

firari:önce bitir- '
-ilmesi banka 
müşterilerine 
sevindirecek.

asfaltlanıyor

Seyyarlara tepki m

Çarşı manavları, 
belediye ve 
emniyet’in bu 
satışlara engel 
olmasını ister-

Yaz mevsimin 
başlaması ve mey- 
vaların da bollaş
masıyla, seyyar 
satıcıların İstiklal

SATILIK VİLLA
Vmurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
SATILIK DAİRE

Caddesinin her 
köşesinde araç 
içlerinde ve el ara
balarında tezgah 
açmasına manav 
esnafı tepki gös
teriyor.

lerken, kendilerinin 
kira ödediklerini, 
vergi verdiklerini, 
seyyar çoğunluğu
nun kaçak 
çalıştığını söylüy
orlar.

MANASTIR’da denize karşı, 5 katlı 
blokun 2. katında, 140 metrekare, 

20 şer metrekarelik 3 balkonlu, lux, 
kaloriferli, 65 milyar lira...

Müracaat: (0357) 30 88 228

Doğalgaz çalış
maları nedeniyle 
kazılan asfalt yol
lara müteahhit 
firma tarafından 

|, asfalt yama 
yapılıyor.
Özellikle araçlara 
ve sürücülere engel 
olan manastır yol
unda başlatılan 
yama çalışmaları 
hızla sürüyor.
GEMDAŞ'ın taşeron 
firması olan B224 
tarafından 
başlatılan kazı 
çalışmalarında

döşenen boruların 
hemen ardından 
çukurlar kapatılarak 
araçların rahat 
geçmeleri sağlanıy
or.
Taşeron firma 
sahiplerinden 
Muharrem Çelik, bir 
yandan asfalt 
yamama çalışmaları 
sürerken diğer yan
dan da boru döşe
nen parke yolların
da kapatma çalış
malarının 
yapıldığını 
söyledi.

Manastır’da doğalgaz boru döşeme çalış
maları nedeni ile bozulan yollar, müteahhit 
firma tarafından asfaltla yamanıyor.
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Gemlik Rotarv’de Çağlar dönemi
Dönem Başkanı Mehmet Yaşar, 2005-2006 dönem Başkanı Peyami Çağlar’a kulüp başkanlık rozetini ve madalyonunu devretti
Gemlik Rotary 
Hekimi Peyami - 
Çağlar'ın bir yıl 
sürecek yeni 
başkanlık dönemi 
başladı. Atamer 
Turistik 
Tesislerinde önceki 
gece yapılan devir 
teslim töreninde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof. 
Abdurrahim 
Korukçu, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, DYP 
Gemlik İlçe yöneti
cileri,Guver nör 
Meltem Örüç, 
Asistan Guvarnör 
Tayfun Selen, 
Nilüfer Rotary 
Kulübü Başkanı 
Reha Akın, Karagöz 
Rotary Başkanı 
Oğuzhan Kutlualp, 
Yeşil Rotay Başkanı 
Kıvanç Özler, ilçe 
Rotary Kulüp 
Başkanlar) ile dav
etli misafirler 
katıldığı törende 
Gemlik Rotary 
Derneği eski 
Başkanı Mehmet 
Yaşar görevini yeni 
Başkan Peyami 
Çağlar’a devretti. 
Gemlik Rotary 
Kulübünün 
1100'üncü toplan-

Dönem ve gelecek dönem başkanları Gemlik Rotary Derneğinin 
1100. toplantısı pastasını birlikte kestiler.
tısında Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a katkıların-

Çetinoğlu'na, 
okuma yazma kur
suna maddi

katkıları bulunan 
kulüp üyelerine 
teşekkür belgeleri

dan dolayı teşekkür 
plaketi
verildi.Başkan 
Turgut, çok mutlu 
olduğunu belirttiği 
plaket töreninde 
"Onlar bana 
teşekkür plaketi 
veriyorlar, ben de 
onlara kalbimi ve 
gimi veriyorum" 
dedi. Devir 
töreninde ayrıca 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'a 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'e, 
HEM Müdürü Kemal

2005-2006 yılı Bursa Rotary Kulüpleri 1. grup başkanları eşleriyle toplu halde

2004-2005 dönem Başkanı Mehmet Yaşar yeni 
başkan Peyami Çağlar’a görevini devretti.

verildi. Kulübün 
1100'üncü toplan
tısı anısına hazır
lanan pastayı kesen

başkanları bundan 
sonraki çalışmalar
da birlikte çalışa
caklarını söylediler.

Rotary kulüp
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Esnaf ve çiftçiye kredi desteği
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, düşük faizli

kredi verilmesine devam edileceğini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, kamu 
bankaları olsun ya da 
olmasın, özel bir banka 
aracılığıyla da esnaf ve 
çiftçilere düşük faizli 
kredi verilmesine 
devam edileceğini 
söyledi.
Meclis Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
bankacılık tasarısı 
üzerindeki eleştirileri 
yanıtlayan Abdüllatif 
.Şener, kamu 
bankalarının özelleştir- 
ilmesinin tamamlan
masından sonra da 
esnaf ve çiftçilere ver
ilen kredi desteğinin 
devam edeceğini söyle
di.
Esnaf ve çiftçilere 
piyasa faiz oranlarının 
altında verilen ucuz kre
dide maliyet farkının 
hazine tarafından karşı
landığını belirten Şener, 
"Bu prensip varolduğu 
sürece kamu bankası 
olsun ya da olmasın 

özel banka aracılığıyla 
da düşük faizli kredi

uygulaması devam 
eder." dedi.
Bankacılık Sektöründe 
Yabancı Sermaye Payı 
Abdüllatif Şener, 
bankacılık sektöründeki 
yabancı sermaye 
payının %11 civarında 
olduğunu bunun yıl 
sonunda %20'lere çık
masının beklendiğini 
bildirdi.
Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu 
Başkanı revfik Bilgin 

de, İmar Bankası'ndaki 
usulsüzlüklerin, 1988 

yılında tesbit edildiğini 
belirtti.
Şu anda emekli olan 
yeminli bir murakıbın 
1988 yılında yazdığı 
raporda, 'Bu bankanın 
faaliyetlerine son ver
ilmelidir' dediğini kayd
eden Bilgin, "Ancak 
sorun, denetim süreci 
kadar karar alma 
sürecinin de etkinliğiyle 
ilgilidir." diye konuştu.

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği'nin, her yıl 
Haziran ayında 
Kirazhyayla'da 
geleneksel olarak 
düzenlediği Peynirli 
Ekmek Pikniği, bu 
yılda çok sayıda 
Elazığlının katılımıyla 
yapıldı.
Birlik, beraberlik ve 
dayanışmanın güzel 
bir örneği niteliğinde
ki piknikte ateşler 
yakıldı, fırınlar kurul
du. Elazığ'dan getir
ilen peynirlerden 
yapılan ekmekler ve 
diğer yöresel yemek

ler büyük bir iştahla 
yendi.
Elazığlıların hasret 
giderdiği piknik, daha 
sonra şölene 
dönüştü. Yaşlıların 
sohbetleri keyifle din
lenirken darbuka ve 
klarnet eşliğinde şiir
ler okundu, türküler 
söylendi, oyunlar 
oynandı, halaylar 
çekildi.
Dernek başkanı Vedat 
Say, piknik konusun
da duygularını dile 
getirirken, dernek 
olarak gurbette de 
olsa örf ve adet ile 
kültürün yaşatılması 
için gayret içinde 

olduklarını söyledi. 
Vedat Say, "Bu 
nedenle sosyal etkin
liklere önem veriy
oruz. Peynirli Ekmek 
Pikniği'de bunlardan 
bir tanesi. Bu tür 
etkinliklere özellikle 
ailece katılmaya 
çalışarak çocuk
larımız Elazığ ve 
yöresinin kültürünü 
unutmayıp onunla 
büyümesini istiyoruz. ' 
Bunun yanında 
hemşehrilerimizi bir
lik ve beraberlik 
içinde görmenin de 
mutluluğunu yaşı 
yoruz" şeklinde 
konuştu.

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”

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

ADA Mim
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Çelik”YOK ile anlaşma sağlanamadı”

yledi. 
u 
îl etkin- 
eriy- I 
Ekmek 
ılardan 
tür 
ellikle j 
fa 
ık- 
ve 
irünü 
ınla 
tiyoruz.

izi bir
ik ■ •] 

in de
aşı

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, YÖK'ün, 
katsayı konusunda aldığı 
kararın doğru olduğu 

i konusunda ısrar ettiğini 
' söyledi.
Çelik, başkanlık ettiği 
YÖK Genel Kurul toplan
tısı sonrası İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) 
Baltalimanı Sosyal 
Tesisleri'nde yaptığı açık
lamada, toplantıda 
görüşülen konulardan 
birinin de ÖSS ile ilgili 
olarak 22 Haziran'da 
Yükseköğretim
Kurulu'nun aldığı karar 
olduğunu belirtti. Çelik, 
şöyle konuştu: "Ben bu 
kararın kamuoyunu tat
min etmediğini, beklen
tilere cevap vermediğini, 
öğrencileri daha fâzla 
dershanelere bağımlı hale 
getireceğini zaten daha 
önce ifade etmiştim. Bu 
konudaki endişelerimizi, 
bu konudaki çekin çeler
imizi ve yapılması 
gerekenleri kendileriyle 
paylaştım. Ancak bu 
konuda onlar da buna 
karşılık olarak argüman
larını ortaya koydular. Bu 
konuda bir mutabakatın 
söz konusu olmadığını da 
sîzlerle yine paylaşmak 
isterim."
"Ancak üniversite 
kapılarındaki yığılmanın 
önlenmesi için mutlaka

EISI0

yapılması gereken birçok 
şey olduğu konusunda 
onların da kendileriyle 
hemfikir olduklarım" ifade 
eden Bakan Çelik, söz
lerini şöyle sürdürdü: 
"Meslek okullarının 
sayısının artırılması, 
meslek okullarındaki 
öğrencilerin sayısının 
artırılması için birçok 
adımın atılması gerektiği 
konusunda da onlar hem
fikirdir bizimle... Ancak 
katsayı 
konusunda 
Yükseköğretim Kurulu 
kendi almış olduğu 
kararın doğru karar 
olduğu konusunda bir 
ısrar içerisindedir." 
ÖSS KONUSUNDA ISRAR 
SÜRÜYOR
Çelik, Yükseköğretim 
Kurulu'nun (YÖK) Öğren
ci Seçme Sınavı'na (ÖSS) 
ilişkin kararına itiraz 
sürecinin devam ettiğini 
belirterek, "Bu konuda 
daha ileri ve daha iyiye 

götürücü adımlar atılması 
gerektiği konusundaki 
fikirlerimiz ve ısrarımız 
devam ediyor" dedi. 
Çelik, "Gündemimizde 3 
madde vardı. Birincisi, 
YÖK'ün görüşünü almak 
üzere Yükseköğretim 
Kurulu'na gönderdiğimiz, 
bir kısım yeni üniver
sitelerin kurulmasıyla 
ilgili yasa tasarısı idi. Bu 
konu toplantıda enine 
boyuna tartışıldı. Bizim 
gönderdiğimiz tasarı 
kendileri tarafından da 
incelenmiş. Bu konuda 
teknik çalışmalar yapılmış 
ve bugünkü toplantıda da 
bunlar ele alındı.
Yükseköğretim Kurulu da 
tıpkı bizim gibi Türkiye'de 
yeni bazı üniversitelerin 
kurulması gerektiği 
görüşündedir. Bu konuyla 
ilgili bir genel ve 
müşterek çerçeve oluştu
rulmuştur. Bu yasa 
tasarısının bu yasama 
dönemine yetişmesi, yani 

Haziran sonuna kadar 
TBMM'ye sevk edilmesi 
zaten söz konusu değildi. 
Önümüzdeki dönem 
yasama yılı başında, yani 
Ekim ayında bu yasa 
tasarısının TBMM'ye 
şevki söz konusudur." 
MESLEK 
YÜKSEKOKULLARI 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, ikinci 
konunun da meslek yük
sekokullarının durumuyla 
ilgili olduğunu belirterek, 
bu okulların durumunun 
tatmin edici ve iç açıcı 
olmadığını söyledi. 
Bu konuda ileri düzeyde 
birçok şeyin yapılması 
gerektiği konusunda da 
hemfikir olduklarını 
bildiren Çelik, şöyle 
devam etti: "Milli Eğitim 
Bakanlığı, hükümet 
olarak, bu okulların 
kalitesinin artırılması, 
problemlerinin çözülmesi 
ve bu okulların bir cazibe 
alanı haline getirilmesiyle 
ilgili olarak da YÖK ile 
müşterek çalışmalar 
yapacağız. Bu 
yapacağımız çalışmalarla 
da ümit ediyorum ki bu 
okullarımızı ayağa 
kaldıracağız. Böyle bir 
konu gündeme geldi, 
bunları biz gündeme 
getirdik ve bu konuda 
kendileriyle de bir muta
bakat sağlanmıştır." 

"OLGUNLUK SINAVI"... 
Bakan Çelik, gelecek yıl 
değil, daha sonraki yıllar
da devreye sokulmak 
üzere "olgunluk sınavı" 
benzeri bir sınav 
getirmek istediklerini 
daha önce de kamuoyuy- 
la paylaştıklarını anımsa
tarak, bu sınavın kimlerin 
yükseköğretime gidip git
memesi gerektiğine de 
bir anlamda karar vere
cek olan bir sınav 
olduğunu kaydetti. 
Bunun yükseköğretime 
ve ortaöğretime getire
cekleriyle ilgili olarak 
Yükseköğretim 
Kurumu'nun bir alt birimi 
olan ÖSYM ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye 
Kurulu'nun müşterek bir 
çalışma yapacağını ifade * 
edeh Çelik, "ÖSS ile ilgili 
bizim itiraz sürecimiz 
devam ediyor.
Kamuoyunun tatminsi-' 
zliği devam ediyor. Bu 
konuda-daha ileri ve daha 
iyiye götürücü adımlar 
atılması gerektiği 
konusundaki 
fikirlerimiz ve ısrarımız 
devam ediyor. Bugün 
kendileriyle bunları 
konuştuk" dedi. 
"TOPLANTI VERİMLİ 
GEÇTİ" 
Bakan Çelik, 4 saat süren 
toplantının son derece 
verimli geçtiğini vurgula

yarak, "Aslında 3 
konudan birisinde anlaş
ma sağlanmamış olsa da 
bu görüşmenin, bu buluş
manın, bu fikirleri 
karşılıklı olarak teati 
etmenin, paylaşmanın 
son derece yararlı olduğu 
sonucuna varılmıştır" 
şeklinde konuştu.
Bu toplantılara devam 
edilmesinin isabetli ola
cağını her iki tarafın da 
ifade ettiğini belirten 
Çelik, şöyle 
ded i: "Bildiğiniz gibi zaten 
yasa gereği ben Milli 
Eğitim Bakanı 
sıfatıyla YÖK Genel Kurul 
toplantılarına katılabilirim 
ve bu toplantılarda 

•başkanlık yapabilirim. 
Böyle bir yasal zemin 
vardır. Bundan sonraki 
süreçte gerekli 
gördüğümüz zamanlarda 
YÖK Genel Kurul toplan
tılarına katılma yönündeki 
irademiz devam edecek
tir." , 
"ENİNDE SONUNDA KAT
SAYI PROBLEMİ 
ÇÖZÜLECEK" 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, ÖSS'de 
meslek liseleriyle ilgili 
katsayı uygulaması soru
nunun eninde sonunda 
çözüleceğine inandığını 
belirterek, "Bu sonuçtan 
kamuoyu tatmin 
olmamıştır" dedi.

PIRELLI’DE KAMPANYA

15 YTL’YE SAYIYORUZ

KAMPANYAMIZ
STOKLARLA
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ

_ YENİ LASTİKLERİNİZE
MI KARTINA 6 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ
OZKAYA OTOMOTİV

gemlik bayii
l||| El l_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

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

0
o
O
o
O

o
o

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan-Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi-Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
___________ Tel: (0.224) 51313 71 -514 87 87_________>
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Erdoğan”Barajı aşağıya çekmeyeceğiz” Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan"AB'de olmayan kriter
lerin bize dayatılmasını asla 
kabul etmeyiz." dedi.

Almanya'da yaşanan 
siyasi gelişmeler ve 
AB üyesi bazı 
ülkelerin 
Türkiye'den çeşitli 
taleplerine 
Başbakan Erdoğan 
Rize'den yanıt verdi. 
"Olmayan kriterleri 
asla kabul etmeyiz" 
diyen Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, tam üyelik 
ile ilgili Avrupa 
Birliği'nden gelen 
soğuk açıklamaların 
Türkiye'nin pro
gramını aksatmaya
cağını, sürecin aynı 
şekilde devam ede
ceğini söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 
Rize seyahati 
sırasında, gazetecil
er ve esnafla sohbet 
etti, basın mensu
plarının soruları 

üzerine, gündemde
ki gelişmeleri değer
lendirdi.
Erdoğan, AB'deki 
Türkiye'ye ilişkin 
olumsuz 
gelişmelerin 
Türkiye'nin tam üye
lik hedefini etkile
meyeceğini söyledi. 
Başbakan 
Erdoğan:"Türkiye 
Cumhuriyeti AB'deki 
gelişmeler nedeniyle 
programını aksatma 
yacak. Türkiye'nin 
tekrar birşeyi müza
kere etmek gibi bir 
durumu, konusu 
yok. Bu süreç bun
dan sonra devam 
edecek. Bu konuda 
farklı bir yere ulaş
mamız, farklı bir 
gelişimi tasvip 
etmemiz mümkün 
değil."dedi.

Almanya'daki 
Türkiye aleyhine 
gelişen siyasi duru
mu değerlendiren 
Başbakan 
Erdoğan;"AB'ni bir 
hıristiyan kulübü 
olarak gördüklerini 
açıklamaları, şu 
andaki Avrupa 
anayasasının değişi
mi, reddi anlamına 
gelir" yorumunu 
yaptı.
Erdoğan'a, AB'nin, 
Türkiye'deki seçim 
barajını yüksek bul
duğu hatırlatıldı. 
Başbakan Erdoğan, 
AK Parti'nin % 10

barajını aşağı çek
mek gibi bir 
düşüncesi 
olmadığını, ancak 
diğer siyasi partiler
le, parlamentodaki 
milletvekillerinden 
100'ünün baraja 
tabii tutulmaması 
konusunda görüşe
bileceklerini söyledi. 
Erdoğan:"AB'nin 
böyle bir siyasi kri
teri, Kopenhag 
siyasi kriterleri 
içinde yok. Biz 
olmayan kriterlerin 
bize dayatılmasını 
asla kabul etmey- 
iz."dedi.

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Sezaryenle doğum riski - III 
Annenin bebeğini görmesi, onuna birikte 

olması, dokunması, sesini duyması, süt salgılan
masına yol açar. Bu dönemde anne ile bebeğin 
bir arada olmaları, birbirlerine bakmaları, annenin 
bebeği ile konuşması, gülmesi, öpmesi, emzirme
si anne ile bebek arasında yaşam boyu devam 
edecek kuvvetli bir ilişkinin kurulmasını sağla
maktadır. O nedenle anne ile bebek aynı odada 
bulunmalıdır.

Doğumdan hemen sonra bu olmazsa en geç 
bir saat içerisinde bebeğin annesini emmesi 
sağlanmalıdır. Bu süre uzun uzarsa bebek emm
eye isteksiz olacak, emzirme zorlaşacaktır.

Bebeğin bir kez bile biberonla beslenmesi 
daha sonra annenin memesini emmesini zor
laştıracaktır.

Bebeğin ilk besin olarak anne sütünü alması 
zararlı olabilecek mikroplarla karşılaşmasını 
önler.

Bebeğin ilk besin olarak anne sütünü 
almasının başka bir yararı da bağırsaklarında 
normal bakteri topluluğunun yerleşmesidir.

Bu bakteriler hem sindirimin normal bir şek
ilde yapılabilmesini sağlarlar, hem de bazı vita
minler gibi besin öğelerini yaparlar.

Normal yolla doğan bebek önce annenin 
doğum kanalındaki sonra da anüsündeki bağır
sak bakterileri ile temas eder. İnsanlarda bebek
lerin yüzlerinin anüse doğru doğmalarının neden
lerinden biri de bu olabilir. Bebeğin anne sütünü 
emmesi bu bakterilerin bağırsaklarında daha 
çabuk çoğalmasını sağlar.

Sezaryenle doğanlarda, bebek bu bakterileri 
karşılayamaz bebeklerde bakterilere sebep olur.

UNVERTRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 

Baymak Kombi ve E,C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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> Ahmedinecad'ın zaferi
III 

lirikte 
it salgılan, 
bebeğin 
rı, annenin 
i, emzirme, 
ı devam 
ıı sağla- 
ıı odada

a en geç | 
ımesi I 
jek enim. I 
ktır.
nmesi 
li zor-

iü alması 
asını

iü 
arında 
idir.
bir şek- 

azı vita-

enin 
d bağır- 
a bebek
lin neden- 
e sütünü 
daha

kterileri 
»epolur.

| 
boyala J 

ri I

hayalkırıklıgı yarattı
İran'daki 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimi, katı bir 
muhafazakar olan 
Mahmut 
Ahmedinecad'ın 
ezici zaferiyle 
sonuçlandı.
Seçim sonucu, İran'
da reform bekleyen 
uluslararası 
kamuoyunda hay- 
alkırıklığı yarattı. 
Seçim Merkezi'nin 
açıklamasına göre, 
eski Tahran 
Belediye Başkanı 
olan muhafazakar 
aday Mahmud 
Ahmedinecad, 2. 
turda kullanılan 
oyların %61,6'sını 
alarak seçimi açık 
farkla önde 
tamamladı.
Iımlı muhafazakar 
aday Ali Ekber 
Haşimi 
Rafsancani'nin oy 
oranı ise %35,9 
oldu.
"Hedef; Modern, 
İleri, Güçlü bir İsla- 
mi Toplum Modeli" 
Mahmud 
Ahmedinecad, yap
tığı açıklamada 
hedefinin "modern, 
ileri, güçlü bir İslami 
toplum modeli 
yaratmak" olduğunu 
söyledi.
Ahmedinecad'ın 
öncelikle ele ala
cağını söylediği 
konular arasında, 
petrol şirketlerini 
kamulaştırmak, 
bankacılık siste-

minde düzenleme ve 
üretimin desteklen
mesi gibi konular 
bulunuyor.
Ahmedinecad, 
ülkesinin nükleer 
politikasını da, 
"İranlilar'ın kendi
lerinin belirleyeceği 
bir konu" olarak 
görüyor.
Hamaney'den 
ABD'ye Taş 
İran'ın dini lideri 
Ayetullah Ali 
Hamaney, İran 
halkının, seçimlerde 
gösterdiği 
"demokratik şef
faflıkla ABD'yi 
küçük 
düşürdüğünü" 
kaydetti. 
ABD'deki Rejim 
Muhalifleri 
Sonuçtan 
Memnun 
Ahmedinecad'ın 
zaferine en çok 
sevinenler ise 
ABD'deki rejim 
muhalifi İranlIlar 
oldu. 
Muhalifler, 
Ahmedinecad'ın

zaferini, "mücadele 
ettikleri İslam 
cumhuriyetinin 
devrilmesini hız
landıracağı" 
gerekçesiyle mem
nuniyetle karşılıyor. 
Öte yandan, 
Amerikan yönetimi, 
Ortadoğu'da esen 
özgürlük ve 
demokrasi rüzgar
larının dışında 
kalındığı yönündeki 
görüşlerinin 
değişmediğini açık
ladı. İngiltere de, 
İran'ın terörizm, 
insan haklan, 
Ortadoğu barış 
süreci ve nükleer 
programla ilgili adım 
atacağını 
umduğunu bildirdi.

HMIA'DA KİRALIK YAZUK

Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+1, 2 milyar peşin.
Rahibinden KİRALIK daire

Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

MLA’DA 
EŞYALI VEEŞYASIZ 

KİRALIK 
HAVUZLU DAİRE 

513 96 83

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İsteyince olacak
Her işte atılan ilk adım 

işin yarısı demektir.
Körfez Gazetesi’nin 

23 Haziran Perşembe 
günü sayısında okuduğu
ma göre yaz okullarına 
kayıt yapılmaya başlan
mış.

Ne güzel, İlçe Spor 
Müdürü Burhan Arıkan, 
yaz okullarının 29 Haziran 
2005 Çarşamba günü 
9 branşta açılacağını 
duyurmuş.

Müraacatlar bu târihte 
başlıyor. Alınan ücret ise 
çok cüzi bir rakkam.

Sevindirici bir olay. 
Demek ki istenilince bu iş 
oluyormuş. Tabi bu bir 
organizasyon işi.

Okullarda kendi 
mesleklerini yapan Beden 
Terbiyesi öğretmenleri 
var. Bu öğretmenlerin 
gözetiminde bu iş için 
atılan ilk adım muhakkaki 
çok önemlidir.

Bu konuda şunu belirt
mek gerekir;

Yaz okulu belirli bir ta
rihte sona erecek. Bu çok 
normal ne varki spor 
devam istiyen uğraşların 
başında gelir.

Buna yaz okulu dedik. 
Gayet tabi belli bir sürede 
başlayacak ve belli bir 
zamanda bitecek.

Sonra sadece çocuklar 
9 boyunca bu sporu be
nimseyecek bir çatı altın
da toplanmalılar.

Bunun içinde hazırlan
mış devamlı bir saha, 
alan, yer ve bunları 
antreman edecek sportif 
yönde bilgili hocalar 
gerekli. Akademide oku
muş, bilgi ve deneyim 
sahibi branş öğretmen
leri gerekli.

Futbolcuysa futbol, 
güreşçi se güreş öğret
meni olmalıdır.

Genelde yapılacak iş 
fevkalade. Hiç olmazsa 
veliler çocuğunun ner
eye gittiğini bilmeli.

Burada bu gençlerin 
ailele-rine yazmadan 
geçemeyeceğim. 
Çocuğunuzu ilgisi olan 
spor dalına göre yön
lendirin.

Spor yapabilmek için

en önemli etkenlerden 
birisi de gıdadır. Öğret
men ve velilerin çocukları 
bu yönde de eğitmeleri 
gerekmektedir.

Bir ikinci mesele ban
yodur. Gıdadan sonra 
gelen önemli bir husustur. 
Ter vücutta olduğu zaman 
zararı olmaz ancak vücut 
soğumaya başladığı 
zaman kasılmalar (Adale 
ağrıları) yoğunlaşır.

İdman sonrası genç ve 
cahil sporcunun kendi
sine nasıl bakacağıdır. 
Her ailenin çocuğu 
muhakkak ki kıymetlidir. 
Aielelirin de bu konuların 
üzerinde durulması 
gerekir. Bu durumda 
çalıştırıcı ve aileler arasın
da fikir alışverişi olaması 
gerekir.

Bir iş yapılacak ise işi 
iyi, ciddi ve güzel yap
malı.

2 ayda olsa bu güzel ve 
hatta güzelden de öte.

Bu belki yapılmaz ama 
maç sonrası gene ufak 
gençlere süt, meyve suyu, 
su ve meyve verilebilir. 
Asitli içeceklerin 
içilmemesi gerekmektedir.

Her çocuğun çantasına 
ailesi tarafından bu tür 
yiyecek, içecekler ve 
hatta tatlı besinler bulun
durulmalıdır.

Sayın Burhan Arıkan’ın 
velilerin kayıt yaptır
malarında bu hususu 
söyleyeceğini biliyorum.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4913130
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■■□UNLUK SİYASİ OAZETGİBİ

Saçlarınızı ihmal etmeyin
Mevsim yaz 
olunca,insan bron- 
zlaşmaktan ve selül- 
itleri için endişelen
mekten saçlarına 
vakit ayıramıyor. 
Oysa evde uygulaya
cağınız basit maskel
erle yazın olumsuz 
etkilerini saçlarınız
dan silebilirsiniz.
Yazın kendimizi 
güneşe denize ver
mekten, bikini içinde 
nasıl görüneceğimizi 
düşünmekten 
saçlarımıza yeterince 
özen göstermiyoruz. 
Oysa deniz ve havuz 
suyu ile güneş 
saçları yıpratır, 
kolayca kırılmalarına 
ve cansız 
görülmelerine sebep 
olur. Bu durumda 
bakım programınıza 
saçlarınızı da dahil 
etmekte fayda var. 
Peki fazla zaman ve 
para harcamadan 
bunu nasıl yapacak
sınız? Bizim önerim
iz ev yapımı maskel
er. Tarifler bizden, 
uygulama sizden... 
Zeytinyağı maskesi 
Malzemeler:
S çorbakaşığı 
zeytinyağı

2 yumurta 
Bone
Yapılışı:
Zeytinyağı ve yumur
taları karıştırıp 
saçınıza iyice uygu
layın. Daha sonra 
saçlarınızı boneyle 
ya da streçle örtün. 
15 dakika beklettik
ten sonra iyice duru
layın. 
Ballı ve zeytinyağlı 
maske 
Malzemeler: 
3 çorbakaşığı 
zeytinyağı 
2 çorbakaşığı bal 
Bone 
Yapılışı: 
Zeytinyağı ve balı 
karıştırıp saçınıza 
iyice uygulayın. 
Daha sonra 
saçlarınızı boneyle 
ya da streçle örtün. 
15 dakika beklettik
ten sonra şampuan
layıp iyice durulayın. 
Derinlemesine temiz
lik ve parlak 
görünüm için 
Malzemeler:
1 fincan taze sıkılmış 
limon suyu veya 
sirke
Yapılışı:
Saçlarınızı şampuan
ladıktan sonra bir 

fincan limon suyu ya 
da sirkeyi saçlarınıza 
döküp, masaj 
yaparak iyice 
yedirin. Ardından 
saçlarınızı durulayın. 
Saç kremi sürün ve 
yıkayın. Bu, 
saçlarınızdaki tüm 
kiri ahr ve 
saçlarınıza nefis bir 
parlaklık verir. Bu 
yöntemi 2 haftadan 
önce tekrarlamayın. 
Kepekli, dökülen ya 
da incecelen ve 
kırılan saçlar için 
Malzemeler: 
Çemen tohumu 
Yapılışı: 
Çemen tohumlarını 
çektirin ve geceden 
suya yatırın. Elde 
ettiğiniz macunu saç 
derisine masaj 
yaparak sürün ve 15- 
20 dakika bırakın. 
Yumuşak bir şam
puanla yıkayın. Bu 
macun kepek, 
dökülen, incelen, 
kırılan saçlar ve kel
lik gibi sorunlara iyi 
gelir.
Yumuşak ve parlak 
saçlar için 
Malzemeler: 
Çeyrek fincan elma 
sirkesi

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

AY KARDEŞ

Hey! Ay kardeş neredesin? 
Geceler boyu yolunu gözledim. 
Geceler boyu, 
Ahvalimi anlatacak birini özledim. 
Bakındım dört bir yana;
Ikındım dört bir yana;
Yok... Yok!

Bir çorbakaşığı şifalı 
ot (probleminize 
göre ihtiyacınız olan 
otu listeden seçin: 
Genel saç bakımı 
için: Biberiye 
yaprakları, ısırgan, 
dulavratotu kökü, 
mürver çiçekleri 
Kuru saçlar için: 
Papatya, kara kafes 
otu kökü, ısırgan, 
mürver çiçekleri 
Yağlı saçlar için: 
Limon kabukları, 
nane, limon otu 
Yapılışı: 
Saçınıza uygun otu, 
yeter miktarda kay
nayan suya atın ve 
yarım saat tutun. 
Buna çeyrek fincan 
elma sirkesini de 
ekleyerek iyice 
karıştırın.

Hâl, gidişat bozuk;
Torbada kalmadı azık;
Sevilenler sıyrıldı beyinden, 
Can kaldı bir başına!

Hey, ay kardeş!
Elimde ak bardak boşalıyor az az;
Hadi doğ da,
Hâl yarenliği edelim biraz;
Ben burada yalnız,
Sen orda yalnız;
Yalnızın hâlinden anlar, baharda yalnız!

113 J İKİ O SİKİ: 
mnLix oto

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

0.535. 378 18 00

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Can yakmasına yakıyorlar arada ama, 
Rumluda jandarmalar bile Haşindekiler 
kadar saldırgan değil. Yine de her şey 
onların elinde. Yirmi otuz kadar Ermeni jan
darma var Rumlu karakolunda.

Vehbi efgendinin evi iki katlı, dört odası 
var. Evin arkası bağlık, bahçelik. Yiyip, içer
ler ve de Höketçeye götürüp buğdayla 
değişirler bahçenin meyvesini. Önceleriydi 
bunlar.. Vehbi efendi yaşlandı gayri 
yapamıyor. Süleyman desen iştahlı çıkmadı 
bağ bahçe iyine. Askerden döneli beri tah
sildarlık yapıyor. Haçin, Göksün, Şar, Kan, 
Höketçe... Gezip gezip gelir, kimse bilmez 
nerede olduğunu... Evlendi, gelini getirip 
koydu baba evine beş on gün durdu dur
madı, çekip gitti. Ver elini Höketçe, ver elini 
Kan...

Vakit akşam, Vehpi efendi her zamandan 
geç geldi bugün eve. Karısı sokak kapısın
da karşıladı onu. Gelin aşağı odada ocak 
başında...Sacayağın üstünde dibi kara bir 
tencere kaynıyor. Altında odun kırıkları, çalı 
çırhı çatırdayarak yanıyorlar. Elinde bir 
tahta kaşyık, akşam çorbasını karıştırıyor 
gelin. Arada eğilip tencerenin altını üflüyon, 
alevleri caniandırılor.

- Kirkor Şinikyan jandarmalarıylma 
Rumyluya indi!

- Ne olmuş ki?
- Biylen yok.... Ama heriflerde bir telaş

var, bir gariplik var ki, insanı huylandırıyor. 
Başka bir şey sööylemedi Vehpi efendi.

Gelin ocağı biraz daha karıştıırdı,sonra kül
lerin üstünde duran kalaylı bakır ibriği aldı, 
kalktı ayağa.b Vehpi efendi mesleriini çıkar
mış, kollarını dirseklerini dek sıvamıştı.
Leğen, ibrik... Gelin kayınbabasının eline, 
ayağına su döktü. Mırıl mırıl dua okuor 
Vehpi efendi abdest alırken... İri yarı, kara 
kaş, kara göz al yanaklı bir adam Vehpi 
efendi. Çam yarması derler öyle... 
Süleymanının yapısında, Süleymana benz
er... Ellisini aşkındır ama, göstermez. 
Kabarık kara sakallı, burma bıyıkları var.

- Suyu iyi ılıtmamışsın!... Soğuk su kata
caktın! Yaktın elimi ayağımı...

Kar ibi iki havlu getirdi kaynanan, vehpi 
efendi elini, yüzünü kuruladı büyüğüyle 
ötüeki ayak havlusu karısı sildi ayaklarını

- Bekirnerde? AKşam oldu.
- Bekiiiir! diye seslendiler.
Süleymanını annesi kısa boylu, tombul 

bir kadın ak bir namaz örtüsü var başınrda. 
Kara şalvarpamuklu yeşil hırka. ISegirtti oa 
kapısına.

- Bekir! Nerdesin, Bekir? Babay geldi!. 
Oturdukları odanın tavanında tıkırtılar 

oldu. Vehpi efendi duvardoaki kılıfından 
Kuran -ı Kerim’ini alıp köşesine oturdu. Bu 
akşam soyunmadı, yalnız paltosunu çıkardı. 
Abdest aldıktan sonra meslerini giydi, 
ceketinri giydi.

- Geceliğini giymicen mi efendi?
- İstemez!.. Euzubillahi mineşşeytanir- 

racim.. Sesi gür ve heybetli...;
- Neden soyunmuyon?
Vehpi efendi gözlüğünün üstünden dik 

dik baktı karısının yüzüne, sonra yine 
döndü Kur-an’ına

Geniş bir oda burası. Tavanı tabanı tahta 
döşeli. Tek penceresi var. Duvralarda sıra 
sıra raflar, raflarda kalaylı sahanlar pırıl pırıl 
dizi dizi... Yerde şilteler var orda.burda. 
Pencerdenin önünde bir seki.. Vehpi efen
dinin byeri orası. Kimse oturamaz. Odanın 
bir köşesinde büyük ber ocak var. Oturma 
odası burası. Hem mutfak, hem oturma 
odası...-Yenir, içilir, pişirilir ve de oturulur. 
AKşam yemeğinden sonra gelin çıkar, 
yukarı odaların sobalarını tutuşturur, ondan 
sonra bulaşığı yıkar. Bir kucak odun alttı 
ocağa gelin, sonra yine tahta kaşığı eline 
aldı.

Sokaktan sesler geliyor. Garip sesler.... * 
Gelin meraklanıyor, bir bakıvermek gelişyor 
içinden ama kaynata odada....

Oda kapısı açıldı, on onr iki yaşlarında 
kara kuru bir oğlan çocuğu girdi içeri. 
Bekir...Süleymanın küçük kardeyi. Bekin ne 
Süleymana ne de Sultana benzer. Zayıf, 
gösterişsiz bir şey... Kara şalvar, kara ceket 
giymiş.

- Nerdesin bu vakit?
- Yukardaydım....
- Geç otur! Cevap veriyor karşıma 

geçmiş.
Sokaktaki sesler gider çoğalıyor, konuş

malar çığrğşmaya dönüyor. Gelin başını 
kaldırıp kaynatasına baktı. Gözleri Kuranda, 
diyardaki sesleri sanki işitmiyor, anlamıyor. 
Duvarda çivide lamba yanıyor ama, kısılı 
karanlık iyice basmadı danha. Bekir ocak 
başına geldi, yengesinin yanına çöktü.

- Gavur kaçıyor! diye fısıldadı
Süleymanın karısının gözleri pırıldadı, bir 

hoş oldu yüreği.
Devamı var.
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Sıcak ve nemde mantar sorunu
Havuz ve deniz 
mevsimi. Ama, aynı 
zamanda cilt 
hastalıkları bakımın
dan riskli bir dönem. 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Tülin Uygur, 
sıcak ve nemli 
ortamlarda kolayca 
ortaya çıkan 
hastalıkların başında 
mantar hastalık
larının geldiğini 
belirtiyor.
Yaz aylarını kendi
nize zehir etmemek 
için mevsime özgü 
hastalıklardan 
korunmanın önemini 
vurgulayan uzman
lar, sıcak havaların 
bazı hastalıklar için 
kolayca bulaşabile
cek ortam oluştur
duğuna dikkat 
çekiyorlar. Bu 
hastalıkların başında 
da cilt hastalıkları 
geliyor. En sık 
görülenler ise man
tar hastalıkları.
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Tülin Uygur, 
sıcak ve nemli 
ortamların mantar 
hastalıklarının en 
rahat bulaştığı 
ortam olduğunu ve 
zamanında 
tedavisinin yapıl

ması gerektiğini 
belirtiyor. 
Mantarların doğada 
yaygın olarak bulu
nan mikrop türleri 
olduğuna işaret 
eden Dr. Uygur, bun
ların uygun ortamı 
bulduğunda insan
larda cilt hastalık
larına neden 
olduğunu söylüyor. 
Kolayca bulaşmaları 
nedeniyle de sık 
görülüyorlar. Ancak, 
hastalık vücutta çok 
değişik görünümde 
ortaya çıkabiliyor. 
Nasıl bulaşırlar? 
Mantar hastalık
larının en belirgin 
özelliğini kolay 
bulaşabilir olmaları 
oluşturuyor. Bu da 
korunmak için 
dikkatli davran
manın önemini 
artırıyor. Dr. Uygur, 
mantarların cinsler
ine göre hayvanlar
dan, topraktan ve 
doğrudan doğruya 
hasta insandan alın
abildiğini belirterek, 
şunları söylüyor: 
"Mantar insandan 
insana kolayca 
geçer. Hayvanlarda 
da mantarlar insan- 
lardakıne benzer 
hastalıklar yaparlar. 
Örneğin hayvanın 
tüylerinde belli bir 
alanda dökülme

olur. Bu hayvanla 
temas eden kişiye 
hastalık bulaşabilir. 
Kişiden kişiye 
bulaşma ya doğru
dan doğruya cilt 
teması veya aynı 
eşyanın kullanıl
masıyla olur. Özel
likle terlik, ayakkabı 
ve çorap gibi eşya 
mantar bulaştırma 
bakımından çok 
elverişlidir.
Hamamlarda, bany
olarda, plajlarda, 
saunalarda bu yolla 
hastalık kapılabilir." 
Mantar hastalıkları 
vücutta yerleştikleri 
bölgelere göre 
değişik belirtiler 
gösteriyorlar. Dr. 
Tülin Uygur, bu 
konuda şu bilgiyi 
veriyor: "Mantar, 
örneğin çocuklarda, 
saçlı deride saçların 
dökülmesi, 
kepeklenme, kırık 
veya cerahatli 
yaralar şeklinde 
ortaya çıkar. Vücutta 
da nemli bölgeler 
mantar hastalığı için 

uygun ortamlardır. 
Yerleştikleri böl
gelere göre değişik 
.belirtiler gösterirler. 
Yetişkinlerde ayak
larda ve gövdede sık 
sık mantar hastalık
ları görülebilir." 
Görünümü nasıldır? 
Vücuda yerleşen 
mantar hastalık
larının iç içe geçmiş 
halkalar halinde, 
kepeklenen ufak su 
kabarcıkları bulunan 
kırmızı lekeler şek
linde ortaya çıka
bildiğini belirten Dr. 
Uygur, şöyle 
konuşuyor: 
"Vücuttaki hafif 
kaşıntılar da mantar 
hastalığının belirti
leri arasında yer 
alıyor. Yine gövdede 
yerleşen ve halk 
arasında sam yeli 
olarak bilinen 
hastalık da bir man
tar hastalığıdır. Ama 
bu hastalığa yol 
açan mantarlar 
yukarıda 
bahsedilenlerden 
farklıdır. Bunlar

gövde, sırt, kollarda 
kırmızı, kahverengi 
ya da beyaz lekeler 
şeklinde görülürler." 
Mantarlar bu böl
gelerin dışında cin
sel organlarda da 
yerleşebiliyor. Bu 
durumda en belirgin 
yakınmanın kaşıntı 
olduğunu vurgu
layan Dr. Tülin 
Uygur, "Uyluğun üst 
iç kısımlarında 
keskin kenarlı kır
mızı kahverengi 
sınırlarında ufak su 
dolu kabarcıklar 
bulunan lekeler şek
linde ortaya çıkarlar. 
Giderek etrafa doğru 
genişleme eğili
mindedirler" diyor. 
Sık görüldüğü yerler 
Mantar hastalıkları 
vücutta belli bölgel
erde daha çok 
ortaya çıkıyor. Ayak 
tabanı, parmak 
araları ve tırnaklar 
mantarların severek 
yerleştikleri böl
geleri oluşturuyor. 
Özellikle ayak tır
naklarında daha sık 
görülüyor. Mantar 
hastalığı olan tır
naklar, kalın, kirli 
sarı kahverengi bir 
renkte, kolay kırıla
bilir bir görünüm 
alıyor. Dr. Tülin 
Uygur, zamanında 
tedavi edilmediğinde 

mantar hastalık
larının daha önemli 
sağlık sorunlarına 
neden olabileceğini 
belirterek şöyle 
konuşuyor: "Ayağın 
devamlı kapalı 
kalması, nemin uza- 
klaşamaması 
nedeniyle mantar
ların ayağa yer
leşmesi kolaylaş
makta ve hastalığın 
görülme sıklığı art
maktadır. Ayak man
tarı öncelikle par
mak aralarında hafif 
kepeklenme, sulan
ma ve şiddetli kaşın
tı şeklinde görülür. 
Bazen hastalık ayak 
tabanında başlar, 
burada da su dolu 
kabarcıklar, pullan
ma ve kaşıntı olur. 
Tedavi 
edilmediğinde bütün 
ayağa çoğu kez iki 
ayağa da yayılır. 
Eğer çevrede bulu
nan diğer mikroplar 
bu mantar zeminine 
bulaşacak olursa 
lenfanjit
(yılancık) veya flebit 
dediğimiz daha ağır 
seyreden tablolar 
meydana gelir."
Korunma yolları 

Ayakta mantar 
hastalığının olma
ması için ayakların 
nemli kalmaması 
gerekiyor.

ıvı

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 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 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i

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

C.Savcılığı 51310 53
C.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
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

i

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
27 HAZİRAN 2005 

PAZARTESİ 
ÇAMLICA ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :33 SAYI : 2167 

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)



27 Haziran 2005 Pazartesi
“ t

Sayfa 12

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
Sabahattin DOKSANBİR

_ „ DOĞALGAZ
Buderus

KAZAN
<7sİSANKA'0RlFER TESlSATI

- - - - - - - - - - - - KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞRIGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

Saruhanlar Toplu Tüketim
Gemlik Şubesi açıldı

SİZİN İÇİN SÜREKLİ 
ÖZEL FİYATLAR

Açılış Gayemiz

TOPLU zgk 
TÜKETİM

Marketler 
Bakkallar 
Büfeler 
K.Yemişçiler

■=> Kantinler
■=> Restaurantlar
«=î> Kafeteryalar
■=> Oteller

Pastaneler
•=> Kahvehaneler 
«=> Pazarcı Esnafı

Günümüz Şartlarının Gerektirdiği, Toplu Tüketim Mağazamızı 
Açmaktaki Gayemiz, 17 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
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" İşçi emeklileri Atatürk için mevlit okutacak
Gemlik İşçi Emeklileri Derneği 30 Haziran 2005 günü Atatürk’ün emekli olduğu gün olduğu için mevlit okutturacak. 
Dernek Başkanı Hüseyin Yener, perşembe günü öğle namazından sonra Çarşı Camiinde okutulacak mevlite tüm 
Gemliklileri davet etti. ... .... Seyfettin Şekersöz’ün haberi Haberi sayfa 5’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
28 Haziran 2005 Sah korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Yardımsevenler Dernegi'nin 
Çanakkale gezisi başladı

Gemlik Yardımsevenler Derneği’nin 
düzenlediği geziler sürüyor. Dernek 
üyeleri, GAP ve İstanbul gezilerinden 
sonra bugün de Çanakkale, Ayvalık, 
Gelibolu Yarımadası ve şehitlikleri 
gezmek için Gemlik’ten ayrıldı.

Manastır’ın denize akan kanalizasyon pisliğini taşıyan borular aylardır patlak ve deniz üzerinde ama ilgilenen yok.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Aylar önce yaptığımız yayına karşın Manastır’ın kanal
izasyon faciası devam ediyor. Gemlik Belediyesinden 
alınan kanalizasyon hizmetini, Büyükşehir Belediyesine 
bağlı BUSKİ yürütüyor ama, BUSKİ Gemlik’i unutmuş 
durumda, vatandaş tepkili.

Kios üzerine...
Yunanistan’ın kardeş şehri Kios’a giden 

Gemlik heyeti dün döndü.
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı 

Mehmet Kızılkaya, dün akşam saatlerinde 
büromuza uğradı.

Beş on dakikalık sohbetimizde, gezinin 
güzel geçtiğini, Kızılkaya’dan öğrendim.

Kızılkaya’nın “Bir kez daha gördük ki 
halkların birbirine düşmanlığı yok. 
Aramızda onca olay geçmesine karşın, 
bize büyük ilgi ve konukseverlik göster
diler. Konuksevenlikleri karşısında 
mahçup olduk.” dedi.

Yeni Kios’un Mora yarımadasında 2-3 
bin nüfuslu bir kasaba olduğunu 
söyleyen ADD Başkanı, Kios’un temiz 
ligine ve belediye hizmetlerinin düzgün
lüğüne hayran kalmış.
Ayrıca Belediye ye ait büyük bir 

konukevinde Kioslularca ağırlanmaları , 
Kiosluların imece usulu konuklarına 
yemek yapmalarına hayran kalmış.
Mehmet Kızılkaya’dan gezi ile ilgili 

gözlemlerini yazmasını istedim.
Gezmek yetmez, gezenlerin -eğer elleri 

kalem tutabiliyorlarsa- bu gezi ile ilgi 
gözlemlerini başkalarıyla paylaşmaları 
için yazmaları gerektiğine inanıyorum.

Ben yıllardır her geziden sonra bunu 
yapıyorum.

Manastır bölgesinin evsel 
atıklarının atıldığı kanali 
zasyon borularını denize 
taşıyan boruların dip 
bağlantıları kopunca, pis
likler de su yüzüne 
akmağa başlamıştı. 
Gazetemizin aylar önce 
uyarılara karşın, aradan 
geçen zaman içinde 
sonunu giderecek BUSKİ 
‘nin hiçbir girişimde 
bulunmaması hayret 
uyandırıyor. Manastır 
halkı BUSKİ’yi göreve 
çağırıyor.
SeyfettinŞEKERSÖZ’ün 
Haberi 3'de

Kios gezisi sona erdi
Gemlik Giritliler ve Rumeli'ler Kültür 
Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği 
Kardeş Şehir Nea Kios gezisi sona 
erdi. Kios’a giden heyet, dört günlük 
geziden sonra dün sabah saat 8.30 da 
ilçemize döndü.

BUSKİ’nin aylardın onarmadığı Manastır kanalizasyon boruları nedeniyle 
çevre kirliliği yaşanıyor. Borular deniz üzerinde yüzüyor.

Özel Aykent yüzme kursu açıyor
İlçemizin tek özel 
okulu olan Aykent 
bu yıl da yüzme 
kursu açıyor. 
Profosyonel öğret
menler eşliğinde 
açılan kursa kayıtlar 
başladı.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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| Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Unutma...
İnsanlar genel de hızlı bir şekilde para - mal - 

mevki sahibi olduklarında kim olduklarını - geçmişi - 
çevresini unutuyorlar...!

Etrafınıza şöyle bir bakın; Ailenizin içinde, mahallenizde, 
ilçenizde - ili nizde velhasıl her yerde bu kişilerden bir 
kaçını görebilirsiniz.

Bunlar o kadar çoktur ki yaptıkları hareketlerle - 
görgüsüzlükleri ile hemen göze batarlar.

Bunlar önce arkadaşlarıyla, komşuları ve çevresiyle 
daha sonra da gerçeklerle ilişki ve ilgilerini keserler

Hızlı bir şekil de para - mal biriki-mine kavuşanlar, hızlı 
bir şekilde siyaset te - parti için de makam gücü elde 
etmiş olanlar, nereden geldiklerini çabuk unutuyor sanal bir 
alemde yaşamaya başlıyorlar.

Bu gücün makamdan - paradan geldiğini bilmezliğe 
gelip, hakiki üçün kendinden geldiği varsayımına kapılıp 
yalancı aynalarda kendilerini büyük görmeyi seviyorlar.

Para - mevki bakımından kendilerinden altta ki insanları 
çabuk unutuyor, sonra bulundukları çizginin üzerindekilerle 
eşit ve ortak bir davranış - yaşam içine giriyorlar..

Siyasette Belediye Başkanı - Millet vekili Bakan olanlar; 
zaman zaman konuşurken bilgisizliğine - görgüsüzlüğüne 
tanık olduğumuz bu kişiler makama gelince eskileri çabuk 
unutup, büyüklük gösterisi içinde oluyorlar..

Bu özel sektörde de -Kamu kesiminde de sık sık görülen 
bir toplum yarası, örf ve ananelerimize yakışmayan bir 
durum .

Haksız ve hızlı bir şekilde mala - paraya makama 
kavuşunca onlarda hazımsızlık oluyor, bu gücü yavaş 
sindirmesini bilemiyorlar.

Şımarıkça geliyorlar, bu gücü kaybedince küskün gidiyor
lar.

Ama güç ellerinde iken üstünlüklerini başkalarına göster
mek arayışına giriyorlar.

Bu para - mevki gücüyle başkalarından farklı olduk
larını sergilemekten hoşlanıyorlar -zevk alıyorlar Hepimizin 
bildiğini bilmeme rağmen bir hikayeyi anlatmadan geçe
meyeceğim...

Köyde eğitime başlayıp çeşitli olanak ile Üniversiteyi 
okuyup, bu süre içinde ailesi ile bağlarını koparan, onları 
hor gören bir gence babası her zaman; “ Bizleri - çevreni 
unutma, iyi insan ol adam gibi adam ol” dermiş.

Bir zaman sonra o ile Vali olan bu kişi büyüklük kom
pleksi ile ailesini makamına çağırmış.

Bu şekilde ki çağrı babanın gücüne gitmiş , gitmiş ama 
emir büyük yerden gelmiş ,babada gelmiş...!

Valilik makamında oğul azametli şekilde oturup gelen 
babasını aşağılayarak ;

“Bak beğenmiyor, nasihatlar ediyordun. Bak Vali oldum. 
Gördün mü?”

Bu sözlere ve davranışına üzülen baba; “Evet makam 
sahibi-Vali olmuşsun ama ADAM olmamışsın oğul” 
demiş.

Zamanın da sıradan bir vatandaş iken ay başında maaşını 
,otobüs duraklarında otobüsü, vezne kuyruklarında sıraya 
giren, kazancı Ue yaşamaya çalışan, büyüklerini görünce 
saygı ile selam veren bu insanlar, biraz da şansla geldikleri 
o mevkinin sarhoşluğuna etrafını görmez oluyorlar.

Makam arabalarında dolaşıyor, aldıkları aşırı paranın 
zevkini sürüyor, halkı anlamaz oluyorlar...!

Emek ve oy gücüyle kendilerini o noktaya getirenleri 
unutuyorlar... Hatta bazeneziyet ediyorlar.

Kendileri 7-8 milyar maaş alırken Bağ -kur emeklisine 
250 milyon emekli aylığı verilmesine seyirci olarak hiç vic
danları sızlamıyor.

Dinden - imandan - vicdandan söz edenler bu yüksek 
paraların sıcaklığıyla gevşeyip, biri birine yapışıp ayrı partide 
olsa bu para konuların da birlik - beraberlik içinde oluy
orlar... Bu durum onlara yetmiyor, bu para ve gücün üstün
lüğünü her yerde göstermek arayışına giriyorlar, farklı 
olduklarını göstermeye çalışıyorlar.

Eğitim sorunu ( aile - okul - çevre ), geri kalmışlık, 
görmemişlik bu davranışlarını olağan hale getiriyor .

Küçük Kumla;da 
pazartesi pazarı kuruldu

Küçük Kumla’da 
cuma pazarından 
sonra ikinci pazar 
kurudu.
Küçük Kumla 
Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
karar ile 
ikinci pazar 
Hizmet 
Caddesi’nde
•BİM Mağazasının 
karşısından 
denize kadar 
uzanan 
sokağa kuruldu. 
Geçtiğimiz 
hafta hizmete 
giren pazara 
genellikle sebze

ve meyve 
satıcıları ilgi 
gösterdi.
Yaz sezonunun 
başlaması ile 
cuma pazarının 
uzakta kaldığını 
söyleyen 
yazlıkçılar 
belediyenin bu 
hizmetini mem
nunlukla 
karşıladıklarını 
söylediler. 
Öte yandan 
Kumla’nın gözde 
alışveriş yer
lerinden olan İ 
Halk Pazarı 
bu yıl daha

düzenli 
hale getirildi. 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre; 
amaçlarının 
Kumla’daki 
yazlıkçıların 
rahatça ve ucuz 
alışveriş edebile
cekleri yerler 
açmak olduğunu 
belirterek “Gelen 
istekleri göz 
önüne alarak 
pazartesi pazarını 
hizmete açtık. 
Halk da bundan 
çok memnun” 
dedi.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Mapastır’ıın denize akan kanalizasyon borulara aylardır patlak ve dnniz üzerinde ama ilgilenen yok

Vatandaş soruyor: “BUSKI neredesin?”
Aylar önce yaptığımız yayına karşın Manastır’ın kanalizasyon faciası devam ediyor. 
Gemlik Belediyesinden alınan kanalizasyon hizmetini, Büyükşehir Belediyesine 

, bağlı BUSKİ yürütüyor ama, BUSKİ Gemlik’i unutmuş durumda, vatandaş tepkili.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Manastır bölgesinin 
fosseptik atıklarını 
denize taşıyan boru
ların aylar geçme
sine karşın onarııl- 
masa bölge sakin
lerinin! tepkisine 
neden olurken, 
Büyükşehir 
Belediyesini göreve 
çağırıyorlar.
Aylar önce 
Manastır’ın kanal
izasyonlarını denize 
taşıyan boruların 
bağlantı yerlerinin 
kopması sonucu, 
borular denizin 
üstüne çıkarak 
görüntü kirliliği 
yaratmış, bu ise 
çevre ve görüntü 
kirliliği yaratmıştı. 
BÜYÜKŞEHİR NER- 
AEDE
Gemlik'in Bursa 
Büyükşehir sınırları
na alınmasından 
sonra Su ve 
Kanalizasyon 
işletmesi BUSKİ'ye 
bağlanmıştı. İlçenin 
su ve kanalizasyon 
hizmetleri bu kurum 

Bayan hastaya bakacak 
i bayan hasta bakıcı aranıyor. 

Minibüs garajına cepheli 
: 120 m2 dükkan kiralıktır 

513 17 18
ELEMAN ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10

tarafından yapıl
masına karşın 
aylardır denize su 
üzerinden pislik 
bırakan kanalizasy
on borularının 
onarılmaması 
vatandaşlar arasın
da büyük yakın
malara neden 
olmuştu.
VATANDAŞ 
ŞİKAYETÇİ 
Gemlik'in ulaşım 
dahil Büyükşehir 
nimetlerinden henüz 
faydalanamadığı 
gözlenirken, kopan 
kanalizasyon boru
ları denizin ortasın
da adeta bir yılan 
gibi süzülmeye 
devam ediyor.
Birçok kişinin ilk 
kez geldiği 
Gemlik'te su 
üstünde yüzen man
zara karşısında 
hayretlerini gizleye- 
mezken BUSKİ'nin 
duruma neden 
müdahale etmediği 
merak konusu olu 
yor.
Gemlik'in bir zaman
lar en güzel sahili

Olmasıyla dikkat 
çeken ve vatan
daşların hafta son
ları aileleri ile birlik
te denize girebildik
leri tek yer olan 
Manastır sahilinin 
bu kötü görüntüye 
bürünmesi, bölgede 
yaşayanları üzerken 
her gün denize bak
mak durumunda 
olan çevre sakin
lerinden de BUSKİ 
tepki alıyor.

KAYIP
Kocaeli 

Üniversitesi
İletişim 

Fakültesinden 
aldığım 
Öğrenci 

Kimlik Kartımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür 
Elif İŞCAN

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
YAZ KURSLARI BAŞLIYOR

H H

4 ■ 29 TEMMUZ I. DONEM YÜZME w ••
1 - 2İ AĞUSTOS II. DONEM ₺ ASKET801, • • • M • •

İNGİLİZCE, MÜZİK, TIYIITRO
İRTİBAT TEL: 513 50 84
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Manastır sahilinde kanalizasyon borularının yanı sıra evsel atıklarında denize verilmesi, 
» : > kıyıda denize girmeyi engelliyor

Manastır sahili DİŞ Ambulans
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Bir zamanlar ilçe 
Gemlik halkının 
beğenerek gittiği 
Manastır sahilleri 
pislik içinde 
.Kıyıya yakın yer
lerde yapılan 
binaların patlayan 
kanalizasyon boru

larının yanı sıra 
evsel atıklarında 
denize verilme
si, kıyıda denize 
girmeyi 
engelliyor. 
Cumartesi ve 
Pazar günleri 
adım atacak yer 
bulunamayan 
sahilde,

çürüyor

şimdi in - cin 
top oynuyor. 
Kanalizasyon 
şebekisi bulun
madığı için evlerde 
kullanılan çamaşır 
suları ile mutfak 
sularının 
tamamının denize 
verildiği 
Manastır da sahil

ŞENEN öa/ık ve A v Ma/zeme/en T/careti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit halik ağları 
y Sakana Misina Ağları 
* İp Ağ 
y Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

. Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* rt iijtr İh hi’julinrjıji:

Srkajrj
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

diye bir şey 
kalmadığı 
görülüyor. 
Pis ve alkol bağım
lısı insanların 
gezdiği Manastır 
kıyılarının bu 
çirkin görüntüden 
kurtulması için 
yerel yöneticilerin 
bir zamanların en 
güzel piknik yerine 
sahip çıkması 
isteniyor.
Yıllardır bir çok 
kez haberlere 
konu olan 
Manastır kıyıların
da bugüne kadar 
ve önlem alınma
ması vatandaşların 
yakınmalarına 
neden oluyor.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Sahil Devlet 
Hastanesi hasta 
nakil ambulansı 
Hastane 
Bahçesinde 
çürümeye terk 
edildi.
Hasta yakınlarının 
zaman zaman 
Ambulans 
bulmak için çabal
adığı hastanede, 
var olan ambulan
sın şoförünün 
olmaması 
nedeniyle kullanıl
madığı ileri 
sürülürken, vatan
daşların da tep
kisini çekiyor.
112 Acil

Ambulansın ilçe 
dışında olduğu 
zamanlarda hasta 
yakınlarının göz
leri önünde ambu
lans olmasına 
karşın, kullanıla
maması üzüntü ve 
tepki yaratıyor. 
SSK Hastanesi 
olduğu zamanlar
da bile ara sıra 
kullanılan ambu
lansın 
hastanenin Sağlık 
Bakanlığına devir 
edilmesinden 
sonra hiç kullanıl
madığı ve 'SSK 
hasta nakil aracı' 
yazan ambulansın 
akıbetinin ne ola
cağı ise merak 
konusu oluyor.

KONGRE İLANI
Gemlikspor Kulübü Derneği’nin 2005 yılı olağan kongre

si 15.07.2005 Cuma günü saat:17.oo’de Belediye Meclis 
Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 22.07.2005 Cuma günü 
aynı yer aynı saatte aşağıdaki yazılı gündemle yapılacak
tır.

Gemlik Spor Kulübü Yönetimi

GÜNDEM
1- Açılış
2- Divan Heyeti Seçimi
3- Yönetim ve Denetim Kurulu çallışma rapolarlarının okun
ması, görüşülmesi ve kabulü
4- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
5- Kesin hesapların görüşülmesi ve kabulü
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.
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sci Emeklileri Atatürk için mevlid okutacak
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 

Türkiye 
Cumhuriyetinin 
kurucusu Ulu 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
emekli olduğu 30 
Haziran 1927 tari
hinin işçi 
emeklileri tarafın
dan "Emekliler 
Günü" olarak 
kabul edilmişti. 
Bu nedenle 
Gemlik İşçi 
Emeklileri 
Derneği, 30 
Haziran 2005 
Perşembe günü 
öğle namazından 
sonra çarşı cami
inde Atatürk ve 
tüm şehitlerimiz 
için mevlit okuta
cak.
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
yaptığı açıklama
da, Atatürk'ün

emekli olması 
nedeniyle tüm 
illerde çeşitli kut
lamaların 
yapıldığını söyle- 
di.Yener, "Bizde 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
olarak kendi 
yöremizde 30 
Haziran 2005 
Perşembe günü 
saat 11.00 de 
Atatürk anıtına 
ftelenk sunarak 
saygı duruşunda 
bulunacağız. Öğle 

namazı sonrası ise 
Çarşı camiinde 
başta Atatürk ve 
tüm şehitlerimiz 
olmak üzere vefat 
eden bütün emekli 
üyelerimizin ruh
larına Mevlit-i Şerif 
okutacağız" 
dedi.İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, düzenlenen 
saygı töreni ile 
okunacak mevlite 
tüm üyeler ile 
halkımızın davetli 
olduğunu bildirdi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
geçtiğimiz yaz 
aylarında başlat
tığı yüzme 
kurslarını bu yılda 
açıyor.
4 Temmuz-26 
Temmuz tarihleri 
arasında Tibel 
Otel havuzunda 
açılacak olan yaz 
kursları yüzme 
lisanslı 2 eğitmen 
gözetiminde 
yapılacak. 
İlköğretim okulu 
1,2,3,4,5,6,7 sınıf 
öğrencileri için 
açılan yaz yüzme 
kursları her branş 
için haftada 6 
saat üzerinden 
verilecek.
Pazartesi, salı, 
çarşamba ve

perşembe günleri 
09.30-12.30 saat
leri arasında 
verilecek olan 
yaz yüzme 
kurslarına katıla
cak çocukların 
velileri ile birlikte 
Özel Aykent 
İlköğretim

Okulu'na kayıt 
yaptırabilecekler. 
Yaz yüzme 
kurslarına katıla
cak çocuklara 
Özel Aykent 
İlköğretim okulu 
tarafından servis 
sağlanacağı 
bildirildi.

MÜHENDİSLİK LTD.
Sabahattin DOKSANBİR

ŞTİ.

Buderus

CİSISAN>
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

OOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Asgari ödeme tutarına dikkat!
Tüketici Haklar 
Merkezi (TÜ-ME R), 
kredi kartı sahi öteri
ni, "asgari 
ödeme"nin barkalar 
tarafından tüke iiciye 
sunulmuş bir 
kolaylık değil, 
aksine sinsice âiz 
batağına düşüren 
bir tehlike olduğu 
konusunda uyardı. 
TÜ-MER Genel 
Merkezi'nde dün 
"asgari ödeme tuza
ğı" konulu basın 
toplantısı düzenlen
di. TÜ-MER Genel 
Başkan Yardımcısı 
Faruk Hançer, kredi 
kartı kullanıcısı 
tüketicilerin mağdur 
olmasındaki en 
büyük nedenin 
hesap özetinde yer 
alan ve tüketici lin 
içeriğini tam ol ırak 
bilmediği "Asgari 
Ödeme Tutarı" 
olduğunu belirtti. 
Kredi kartı mes e- 
lesinin uzun 
zamandır ülkemiz 
gündemini meşgul 
ettiğini dile getiren 
Hançer, yüzbinlerce

kredi kartı kul
lanıcısı tüketicinin 
mağdur olmasına 
yol açan uygula
maların hâlâ devam 
ettiğini söyledi. 
Gerek bankacılık 
sektörünün gerek 
siyasi iktidarların, 
mağdur olan tüketi
cilerin sorunlarına 
geçici çözüm bul
maktan başka bir 
çalışma yapa
madığını ileri süren 
Hançer, şöyle 
konuştu: Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu 
(BDDK) tarafından 
hazırlanan "Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Yasa 
Tasarısı Taslağı" 
kamuoyunun bilgi
sine sunularak 

tartışmaya açılmıştır. 
Ancak söz konuşu 
taslak uzun bir 
süredir Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açılmış bir durumda 
bekletilmekle birlikte 
ayrıca kredi kartları
na uygulanan fahiş 
faizlerinden tüketi
ciyi kurtaracak bir 
çözüm üretilmemiş, 
ileride yeniden 
yaşanabilecek 
sorunların üzeri 
örtülmeye çalışılarak 
geçici çözümler 
sunulmuştur." 
Faiz ısrarından 
vazgeçmediler 
TÜ-MER'in şikayet 
ve hukuk komiteler
ine kredi kartı mağ
duriyetiyle ilgili 
yüzlerce tüketici 
başvurusu olduğunu

bildiren Hançer, bu 
mağduriyetlerin 
büyük bir çoğun
luğunun "Asgari 
Ödeme Tutarfndan 
kaynaklandığı vur
guladı. "Asgari 
ödeme tutarı bir 
lütuf değil, yüksek 
faizleri 
düşürmemekte ısrar 
eden bankalar 
tarafından hazırlan
mış bir tuzaktır" 
diyen Hançer, kredi 
kartları hesap 
özetlerinden "Asgari 
Ödeme Tutarı"nı 
kaldıran bir yasal 
düzenleme yapıldığı 
takdirde kredi kartı 
mağdurlarının 
sayısında yüzde 
80 oranında azalma 
sağlanabileceğini 
kaydetti. Hançer, 
ilgili kanun taslağı 
ile kredi kartı hesap 
özetlerinde bulunan 
"Asgari Ödeme 
Tutan" bölümünün 
mağdur sayısı 
artmadan kaldırıl
masını ve taslağın 
oır an önce yasalaş
masını istedi.

Dikkat! Hava sıcaklığı 
30 dereceyi aşacak

Avrupa’yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta 
Türkiye'yi de etkisi altına alıyor.
Sıcaklıklar 30 dereceyi aşacak. Yarından 
sonra yağış beklenmiyor. Önümüzdeki 3 
günün raporu şöyle;
Temmuz ayına birkaç gün kala yağmurlu 
günler nihayet bitiyor, havalar ısınmaya 
başlıyor. Avrupa'yı bir süredir kasıp kavu
ran bayıltan sıcaklar bu haftadan itibaren 
Türkiye'yi etkisi altına alıyor.
Güney bölgelerimiz yaz güneşine teslim 
olurken yurt genelinde bütün merkezlerde 
hava sıcaklığı 30 dereceyi buluyor. İstan
bul'da parçalı bulutlu hava hava perşem
be günü açıyor. Ankara çarşamba günü, 
Erzurum ise perşembe günü sağanak 
yağışlı.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, hava 
sıcaklığı tüm yurtta artıyor. Sıcaklıklar 
İstanbul ve Ankara'da 30, İzmir'de 34, 
Adana'da 33, Antalya'da 35 ve Erzurum'da 
23 dereceye yükselecek.
BUGÜN: Trakya'da sağanak yağış bek
leniyor, güney bölgelerimiz açık, diğer 
yerler parçalı bulutlu.
ÇARŞAMBA günü öğleden sonra Bolu- 
Ankara-Eskişehir çevresi ile Doğu 
Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak 
yağış geçişleri görülecek. Güney bölgeler
imiz yaz mevsimini yaşamaya devam 
ediyor, diğer bölgeler yine parçalı bulutlu. 
PERŞEMBE günü ise yalnızca Doğu 
Karadeniz ve Erzurum çevresi sağanak 
yağış alıyor. Diğer bölgelerimizde herhan
gi bir değişiklik yok.

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ 
IS YTL'YE SAYIYORUZ

YENİ LASTİKLERİNİZE 
KREDİ KARTINA İTAKSİT İMKANI SUNUYORUZ, 
ÖZKAYA OTOMOTİV 

GEMLİK BAYİİ 
İl n e ■ |_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

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

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan ■ Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 - 514 87 87
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Arınç CHP’li kadınları kızdırdı Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

CHP Kadın Kolları üyeleri, dokunulmazlık
larının kaldırılması talebiyle topladığı 
1 milyon 860 bin dilekçeyi, CHP Grup 
Başkanvekili Topuz'a teslim ettiler. CHP'li 
kadınlar, Meclis Başkam'ndan randevu ala
mayınca tepki gösterdi.
CHP Kadın Kolları genelinde düzen- karşı
Genel Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili 
Güldal Okuducu, 
dilekçelerin teslimi 
sırasında yaptığı 
konuşmaya, • 
"Dilerim ülkemiz bir 
gün, bu salonda 
bulunan kadın 
üyelerimiz kadar 
milletvekilimiz 
olduğu bir görün
tüye kavuşsun" diy
erek başladı. 
CHP Kadın kolları 
üyelerinin, partinin 
politikalarına sahip 
çıkarak Türkiye 
genelinda başlattığı 
milletvekili dokunul
mazlığının kaldırıl
ması ile ilgili kampa
nyayı büyük bir 
başarı ile tamam
ladığını belirten 
Okuducu, yurt 

ledikleri etkinliklerle 
kamuoyunun dikka
tini bu konuya çek
meyi başardıklarını 
söyledi.
Kampanyaya 
katılanların büyük 
bölümünün CHP'li 
olmadığını ve her 
siyasal görüşten 
insanların bu kam
panyaya katıldığını 
ifade eden Okuducu, 
"Bunların içinden 
iktidar partisinin 
kadın kolları üyeleri 
bile var" dedi. 
Dilekçelerin bir 
bölümünde imza 
yerine parmak 
basıldığını belirten 
Okuducu, bu insan
ların cahil 
kalmalarında en 
büyük rolü üstlenen 
sistem temsilcilerine 

yapılan 
bu çıkışın, Türk 
demokrasisinin 
geleceği açısından 
büyük umut 
olduğunu ifade etti. 
Bundan sonra 
sorumluluğun 
TBMM'de olduğunu 
kaydeden Güldal 
Okuducu, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Ancak simdi sizi bir 
umut kırıklığına 
uğratacağım. 
Topladığımız bu 
imzaları maalesef 
TBMM'nin 
Başkanına vere
meyeceğiz. Çünkü 
TBMM Başkanı mily
onlarca sese 5 daki
ka ayıracak vakit 
bulamadı. Ben 1 
milyon 860 bin imza-, 
yı Meclis Başkam’na

verememekten 
büyük üzüntü 
duyuyorum." 
"ADAM GİBİ SÖZ 
VERDİ" 
CHP Grup 
Başkanvekili Ali 
Topuz da konuş
masında, dokunul
mazlıklarla ilgili 
Türkiye'nin bugün 
yaşadığı sorunların 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
tutarsızlığından kay
naklandığını ileri 
sürdü. "Başbakan 
televizyonlarda 
'dokunulmazlıkları 
kaldıracağız' diye 
adam gibi söz verdi" 
diyen Topuz, bu söz
lerin iktidara gelin
mesinin ardından 
tutulmadığını 
söyledi.

Op. Dr. Yaşar ALTUN
Kadınlarda depresyon

Deprasyon bütün vücudu etkileyen ani kronik 
stresler, hor görülme, baskı, hiyerarşik ortamda 
çalışma kısaca düşük statü sonucu gelişen 
psikolojik bir rahatsızlıktır.

Kadınların deprasyona yakalanma eğilimleri 
daha fazladır. Depresyondaki kişi genellikle önce 
vucüt yağlarını kaybeder, kalp atışları hızlan
mıştır, daha az hareket eder olmuşlardır. Kan 
dolaşımlarında kalp hastalıkları ile bağlantılı yağlı 
bilişimler oluşur, kemik yoğunlukları azalır, stres 
hormonları artar, seks hormonlarının özellikle 
östrajenin azalması kalp damar hastalıklarına 
davetiye çıkarır. Adetleri bozulmayabilir.

Sosyo ekonomik bir hastalık olan depresy
onun tedavisi de bu bağlamda olacaktır.

Bebek bakımında kanguru yöntemi
Zayıf doğan bebekleri sıcak tutmanın küvöz 

kadar sağlıklı olduğunu Anadolu insanımız çok 
iyi bilmektedir. Bu hem meme emmeyi hemde 
anne ile kurulan bağı güçlendirmektidir.

Dünyada yaklaşık her yıl 20 milyon bebek 
2 kilogramın altında doğuyor. Erken doğan 
bebekler burada çoğunluktadır ve bu bebekler 
vücut sıcaklıklarını düzenleyemediklerinden 
küvöze konmaktadırlar.

Geri kalmış ülkelerde bu olanağa kavuşan 
şanslı bebek sayısı azdır. O nedenle yoksul ülkel
erde bebek beze sarılır, başına bere geçirilir, anne 
ve babının çıplak gögsü üzerinde dik konumda 
tutulur. Böylece küvözsüz bebeğe anne 
göğsünde oksijehn verilebilir.

Bu yöntemin birçok gelimekte olan ülkede kul
lanıldığı bildirilmektedir.

Anne sıcaklığı en iyi küvözdür.

UNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ “E”

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
o Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
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Akaryakıta hükümet
kronik 
ımda

nleri 
e önce

m
lı yağlı 
stres 
de
la

ıy-

mi
/öz 
;ok 
ie

er

jlkel- 
anne 

da

müdahalesi
Hükümet akaryakıt 
fiyatlarındaki aşırı 
artışa el koymak 
için harekete geçiy
or. Konuyla ilgili 
yeni bir yasal 
değişiklik yapacak 
olan Enerji 
Bakanlığı, 
TÜPRAŞ’ın teke
linde olan fiyat 
artışlarını yeniden 
bakanlığın onayına 
bağlayacak. 
Dünya petrol fiyat
larındaki aşırı artış 
gerekçe gösteril
erek, Türkiye'de de 
akaryakıt fiyatlarının 
sık sık yükselmesi 
hükümeti harekete 
geçirdi. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da bir 
konuşmasında 
rahatsızlığını dile 
getirmesi üzerine 
Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığı, 
petrol fiyatlarındaki 
fiyat ayarlama teke
lini TÜPRAŞ’ın elin
den tamamen veya 
kısmen alacak yeni 
bir yasal düzenlem
eye başladı. Konu 
Bakanlar Kurulu 
toplantısında da 
masaya yatırıldıktan 
sonra Enerji 
Bakanı Hilmi Güler, 
akşam saatlerinde 
sektör temsilci-

leriyle biraraya 
gelerek, yapılacak 
yasal değişiklikler 
ve hükümetin öneri
lerini aktaracak.
Petrol kanununda 
yapılacak yasal 
değişikliğin, tem
muz ayının ikinci 
yarısında yeniden 
toplanması plan
lanan meclis genel 
kurulundan geçir
ilmesi planlanıyor.

azıranayıenıasyonıanmıner
Analistlerin 
Haziran ayı 
enflasyon tahmini 
ortalaması, 
Üretici Fiyatları 
Endeksi'nde 
(ÜFE) yüzde 
0.18, Tüketici 
Fiyatları 
Endeksi'nde 
(TÜFE) ise yüzde 
0.05 oldu.

Foreks'in 18 
aracı kurum anal
isti ile yaptığı 
anket sonucunda 
ÜFE'de ve 
TÜFE'de en yük
sek beklenti 
yüzde 0.49 ve 
yüzde 0.40 olarak 
gerçekleşti. 
Ankete göre en 

düşük beklentiler

ise ÜFE ve 
TÜFE'de yüzde 
eksi 0.20 ve 
yüzde eksi 
0.22 şeklinde 

oluştu. Yılsonu 
tahminleri ortala
ması ise ÜFE'de 
yüzde 7.14, 
TÜFE'de yüzde 
7.06 olarak 
gerçekleşti.

KüMLfl'Dfl KİRALIK YflZUK KİRALIK

Atletizim 19. yüzyılda 
Büyük Britanya’da kolej 
ve üniversitelerde doğdu. 
Oxford ve Cambridge 
Üniversiteleri bu spor 
dalının gelişmesinde 
önemli rol oynadılar.

1866 yılında kurulan 
Mincinglane Clup ilk atle
tizim şampiyonasını 
düzenledi. 1877 yılında 
İngiltere ve İrlanda atlet
leri ilk uluslararası 
karşılaşmayı yaptılar.

Günümüzde bütün 
dünyada atletizim 
Amerika ve Kanada’da ve 
yavaş yavaş öteki 
ülkelere yayıldı.

1912’de Ştochol’de 
kurulan ve 150den fazla 
ülkenin üye olduğu ulus
lararası bir kuruluş oldu.

Atletizim yarışmaları üç 
katagoriye ayrılır. Koşular 
atlamalar ve atmalar bun
ların sonucunda rekorları 
belirler.

Başlıca koşular pist 
üzerinde yapılır. 100 - 200 
- 400 - 800 - 1500 - 3000 - 
5000 ve 1000 metre koşu
ları ile 110 - 400 metre 
engelli ve 3000 metre 
engelli koşularıdır.

Ayrıca yol koşuşu 
maratondur.

BUu bireysel koşular
dan başka dört koşular
dan oluşan takımlar 
arasında bayrak koşuları 
da düzenlenir.Erkekler ve 
kadınlar 4x100 ve 4x400, 
atlamalar kadınlarda yük
sek ve uzun atlama, 
erkeklerde; yüksek, uzun 
sırıkla yüksek, üç adım.

Diğer atmalarda ise; 
kadınlarda gülle, diks, 
cirit erkeklerde gülle,

Sayfa 9

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Atletizim
diks, cirit ve çekiç atma 
yarışmalarını içerir.

Kadınlar için hepatlon, 
erkekler içinde dekatlon 
koşusu.

Kıtalar arası şampiyon
aları dünya kupası, 
Avrupa Şampiyonası ve 
özellikle atletizimde duyu
lan ilgilerin en yükseğidir.

Rekor kırmalar hiç bir 
zaman durmaz devamlı 
daha yoğun çalışma 
antreman gerektiren bir 
mücalededir.

İnsanın bedensel 
yeteneklerinin sınırlarını 
her gün biraz daha ileriye 
götürmek teknik ve taktik 
arayışı içinde olur.

Bir hafta evvel yeni 
yapılan 100 metre yarışın
da dünya rekorunu 9.05’le 
kırıldı.

Türkiye atletizim 
faaliyetleri geçen sene 
yüzyılın sonlarında İstan
bul’da 1896 yılında 
başladı.

İlk Türk atleti aynı 
zamanda futbolcu olan 
Celal İbrahim ve Şükrü 
Dilek beyler bu sporu 
başarı ile temsil ettiler.

Robert Kolej - 
Galatasaray Lisesi 
Türkiye İdman Cemiyetleri 
itifakına bağlı ilk atletizim 
federasyonu kuruldu.

Avrupa Şampiyonası 
ülkeler arasında düzenle
nen Amatör Atletizim 
Şampiyonası ilk 1934 
yılında Torno’ da düzen
lendi. Dört yılda bir 
değişik ülkelerde yapılan 
şampiyonaya katıldı.

Son yıllarda atletizimde 
bir hayli iyi dereceler 
aldık.

[Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+l, 2 milyar peşin.

Sahibinden KİRALIK daire

Özen Sitesi No:İl Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532)792 23 03

KKUMLA’DA
EŞYALIVEEŞYASIZ 

KİRALIK 
HAVUZLU DAİRE

GRUP AİLE

Cemiyetlere sandalye, masa 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

513 96 83
Te! : (0.224) 513 06 70
GSM ; (0.537) 491 31 30
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2 bebek arası 3 yıl ideal
Uzmanlar, ikisi bird
en büyüsün 
düşüncesiyle 
kardeşler arasında 
1-2 yıl beklendiğini, 
ancak kısa aralıklar
la yapılan doğumun 
kadını yaş
landırdığını belirtiy
or. Türkiye Aile 
Planlaması Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Hakan Şatıroğlu, 
hem anne hem de 
bebek sağlığı için 2 
doğum arasında 
mutlaka 3 yıl ara 
verilmesi gerektiği
ni belirterek, "Çok 
sık doğum yapan 
kadınlar, yaşıtlarına 
oranla daha hızlı 
yaşlanıyor” dedi. 
Kardeşler arasında
ki 1 ya da 2 yaş 
farkın anneye 
bedensel olarak 
yıprattığının altını 
çizen Prof. Ör.
Şatıroğlu, "2 doğum 
arasında 3 yıl ara 
veren anne aday
ları, vücutlarını hem 
doğuma, hem de 
bebeğe daha iyi 
hazırlar. Doğumlar 

arasındaki süreçte 
kadın vücudunun 
tıpkı nadasa 
bırakılan toprak gibi 
dinlenmesi ve ken
dini yeni bir doğu
ma hazırlaması 
gereklidir. Anne 
adayları, bu 3 yıllık 
dönemi modern 
korunma yöntem
lerini kullanarak 
güvenle geçirebilir
ler" diye konuştu. 
En sağlıklı doğum 

yaşının 18-35 yaş 
arası dönem 
olduğunu vurgu
layan Şatıroğlu, 
"Kadınlar bunun 
dışındaki yaşlarda 
da doğum yapa
bilmekle beraber, 
18 yaşından 
önce henüz 
kendi çocuk 
olan beden 
bebeği taşıyamaya
cağından d 
oğumlarda 
sakatlık, anne 
ya da bebek ölümü 
ihtimali çok daha 
fazla oluyor. 35 yaş 
sonrası yapılan 
doğumlarda ise,

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

down sendromlu 
çocuk yüzdesi artıy
or. Annenin vücudu 
yıprandığı için 
damar sertliği, yük
sek tansiyon, 
şeker gibi 
hastalıklar 
artış gösterebiliy
or, anne ve 
bebeğin sağlığı 
riske giriyor.
Sağlıklı bir 
kadının ilk 
adet gördüğü 
günden menopoz 
dönemine kadar 
geçen süre 
boyunca, 
yani yaklaşık 
35-40 yıl boyunca 
hamile kalabiliy
or. Bu dönem 
içinde isten-

meyen gebeliklerin 
yaşanmaması için 
modern korunma 
yöntemlerinden 
yararlanmak 
gerekiyor" 
şeklinde konuştu.

ANLAMIŞ DEĞİLİM 
Ne bir bahseden oldu şu hayattan 
Ne de anlattı kimse yıkılmamayı 
Bir umutlu yürüyüştü her adımım 
Dertsiz olmuyor yine anlamış değilim

Mutluluk kimi zamanken 
Çaresizlik her zamanmış 
Bir yanda sahte hayaller 
Gördüğüm gerçekleri anlamış değilim

İçimde biçare düşünceler 
Haykırmak istiyorum insanlara 
Kahroluyor gafletle geceler 
Bu aciz mücadelemi, anlamış değilim.

2. KAT 295 M2+ 80 M2 TERAS 
%90 TAMAMLANMIŞ 

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 
Tel: 0535 813 94 33
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HAÇİN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

Çorbayı karıştırıver gadasını!. Ben bir 
koşu bakıp geleyi...

Bekir kaşığı eline aldı. Gelin ayaklarının 
ucuna basarak kapının oraya gitti, usulca 
çekti kapıyı, dışarıya süzüldü. Vehpi efendi 
başını kaldırdı, gür kalın kaşlarının altından 
dik dik baktı kapıdan yana.

- Nereye gitti o?
- Ayak yoluna baba..
İki yana salladı başını Vehbi efendi, 

ağzının içinde bir şeyler geveledi, sonra yine 
döndü Kur’anı Kerime, parmağını bastığı yer
den okumasını sürdürdü...

Oturma odasının tek penceresi bahçeye 
bakar, yukarı odalar yol üstüdür. Süleyman’ın 
karısı merdivenleri bir koşu çıktı, kendi yatak 
odasına girdi.

Sokakta bir kaynaşma var... Cama yapıştı 
gelin, kafesin deliklerine gözünü uydurdu. 
Kar olanca hızı ile yağıyor. Sokak ana baba 
günü... Alaca karanlıkta çocuklar koşuşuyor. 
Karşı evlerin kapıları ardına dek açık. Kara 
birer oyuk kapılar. Sokağın köşesinde 
köpekler uluyor. Kar durmadan iniyor, parça 
parça, ak ak... Kaba kunduralı, kara şalvarlı, 
kat kat yelek, kat kat kuşak, çizgili açık renk 
mintanlı bir adam atkılara sarılı küçük bir kız 
çocuğunun elinden tutmuş, ardında ak sakallı 
bir ihtiyar. Beli bükük, sırtında taşıyabileceği 
büyüklükte çarşafa sarılı bir denk... İpler, 
ipler.. İpin bir ucu ak sakallı ihtiyarın elleri 

arasında. Yürüyor... Yürüyorlar, atkılı kadın 
var, fesli adamlar var, kucaklarda çocuklar 
var. Atlar, eşekler... İnsanlar birbiri içinde... 
Her kafadan bir ses çıkıyor, her ağızda bir 
çığlık... O yana, bu yana koşuyorlar. Kimi 
hayvanına binmeye çabalıyor, kimi bebesini 
kucağına almış, kiminin boğçası koltuğunda, 
çocuğu eteğinde... Koşuyorlar... Aşağıya 
doğru... Çocuklar ağlaşıyor... Kadınlar var 
sokağın ortasında dövünüp duran, kadınlar 
var sessiz, yerlere baka baka yürüyor. 
Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Kar lapa lapa 
yağıyor, çocuklar koşuyor analarının ardı 
sıra... Nereye gittiklerini bilmeden... Ne 
olduğunu anlamadan... Kilisenin çanları dur
madan çalıyor. Birden durdu çanlar... Yanık 
bir ezan sesi dalga dalga yayıldı ortalığa. 
Gelinin o zaman aklı başına geldi. Ezana 
okunurken sini, sofra ortada olur. Namazadan 
sonra akşam yemeği yenir Müslüman 
evlerde... Kafesin önünden çekildi.

Vehpi efendi seccadesini seriyordu o kapı
dan girerken. Ötede kaynanası namaza hazır
lanıyor, Bekir ocağın başına hiç durma 
karıştırıyor çorbayı. “Ne oldu?" diye soruyor 
Bekir bakışlarıyla. Gelin onu görmedi. Odanın 
içinde koşuşturuyor. Kareli sofra örtüsünü 
serdi odanın orta yerine, kasnağı, siniyi 
koydu. Kaynana ve kaynata namaza 
başladılar. Gelin tencereyi ocaktan indirdi, bir 
kalaylı tasa boca etti içindekini. Mis gibi bir 
koku yayıldı ortalığa. Kaşıklar, yufka ekmeği, 
tas dolusu su... Lambayı açtı, kulağı sokakta
ki çığlıklarda... Giderek çoğalıyor gürültü. 
Kapalı pencerelerin ardındakini işittirmeye
cek gibi sarıyor ortalığı. Kaynata selam 
verdi, yanına, yöresine bakındı, dinledi 
dışarıyı. Gelin, kaynananın seccadesi dibine

sokuldu.
- Gavur kaçıyor!.. !
- Nasıl kaçıyor?
- Çoluğunu, çocuğunu koyup kaçıyor... 

Haçın’a doğru... Herhal bizimkiler geliyor 
yukarıdan.

- Ne ? dedi kaynana. Ne diyon kız? Fırladı, 
namazı koydu yarıda. Yukarı çıktı.

O akşam Bekir’le Vehbi efendi yemek 
yediler. Süleymanın annesi bir lokma almadı 
ağzına. “ Vay Sultanım! Vay Süleymanım! Vay 
yavrularım! Gavur koyuverir mi galan onları? 
Keser Sultanım gavur! Altın saçlı Sultanım! 
Saçı telli Sultanım! Hacındaysa Süleymanı da 
keserler... Vay Sultanım! Vay Süleymanım! 
Dövünüyor Süleymanın annesi. Gelin yaz
manın ucuyla siliyor gözlerini. Bağırmıyor 
kaynanası gibi... Hem de pek inanamıyor. 
Oyun gibi geliyor olanlar... Gelin olup da... On , 
beşini sürüyor... “Keserler mi ola?” Ederler 
mi? Senin bir kızın, bir oğlun... Benim bir 
anam, babam, üç kardeşim, dört bacım... 
Hem de tüm sülalem... Senin gibi dövünmü 
yorum ben... Olur mu ola? Yapabilirler mi? 
Kolay mı? İniverir bizimkiler tepeden... 
Kıstırıverirler...” yine de durmadan iniyor 
gözünün yaşı.

- Sasah beri ne habar etmedin bana, efen
di?

- Heyi habar edeyim? Etsem ne olmuş? 
Var mı bir yolu? Var mı elimizden geleni? 
Hemen umudunu yitirme... Sabah ola, hayır 
ola... Gün doğmadan neler doğar. Yukarıdan 
çeteler iniyormuş. Höketçeye girmişler bile... 
Almışlar Höketçi’yi... Anladın mı ola? Kirkor 
jandarmasını alıp neden kaçmış? Çetelerden 
helbetl Üzme tatlı canıyıl Höketçeyi alan, 
Haçin’i de alır! DEVAMI YARIN
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Kansersiz yaşam için 
beslenmeye dikkat Karpuz şifa kaynağı

Kansere yol açan 
çevresel etmenlerin 
başında dengesiz 
beslenme geliyor. 
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi 
Başkanlığı'ndan alı
nan bilgiye göre, 
kanser oluşumunda 
çevresel etkenler 
yüzde 80 rol oynuy
or. Bu etkenler 
arasında beslenme, 
yüzde 35 ile başı 
çekiyor.
Kanserden korun
mak için şu nokta
lara dikkat etmek 
gerekiyor: 
•Güvenilmeyen katı 
yağ, meyve suyu ile 
çikolataları tüket

meyin.
-Mesane ile 
pankreas kanserine 
yol açan kahve ve 
sakarin alimim 
sınırlandırın.
-Bulgur, mısır, yer 
fıstığı ve diğer yağlı 
yiyeceklerde 
üreyen küfler ve 
toksinlere dikkat 
edin.

-Bazı 
tehlikeli 
kimyasal 
bileşiklerin 
oluşması
na neden 
olan kızart
ma, kavur
ma, tüt
süleme 
gibi 
pişirme 
yöntem
lerini kul
lanmayın. 
Haşlama, 
fırın ve

ızgarada pişirmeyi 
tercih edin.
-Her gün en az 5 
porsiyon sebze ve 
meyve tüketin 
-Sürekli kırmızı et 
yiyen kişilerde 
kanser olma 
riskinin ayda bir 
kez et yiyenlere 
göre 2.5 kat fazla. 
Bu nedenle protein 
gereksiniminizi 
balık, tavuk ve 
hindi etiyle 
karşılayın.
Alkol ve sigara tüm 
kanser hastalıkları 
için tehdit oluştu
ruyor. Şişmanlık da 
özellikle meme 
kanseri riskini 
artırıyor, varolan 
kolon, prostat, rek
tum, böbrek kanser 
türlerinin hızla 
gelişmesine yol 
açıyor.

Yaz aylarının serin- 
telen meyvesi 
karpuzun sinirleri 
yatıştırmasından, 
vücudu temizleme
sine kadar sayıl
mayacak kadar çok 
faydası var. 
Uzmanlardan der
lenen bilgilere göre, 
yaz ayında ilk akla 
gelen yiyeceklerden 
karpuz, yüzde 95'i 
su ihtiva etmesin
den dolayı serinleti
ci olduğu gibi 
vücudu temizleyici 
özelliğe sahip. Bol 
miktarda su içerme
si, şeker barındır
ması ve boşaltımı 
hızlandırması gibi 
özellikleri kilo ver
meyi de destekliyor. 
Sabah aç karına 
tüketilmesinin bin 
bir derde deva ola
cağını belirten 
uzmanlar, karpuzun 
nikotini ve 
sigaranın yol 
açtığını diğer 
zehirleri de temi
zlediğine dikkat 
çekerek, tiryakilere 
tavsiyede bulundu. 
İdrar söktüren 
karpuz, böbrek
lerdeki üre ve ürat 

tuzlarını temi
zlemesinden dolayı 
karpuz, kum ve taş
tan şikayeti olan
ların en çok tüket
meleri gereken 
meyveler arasında 
yer alıyor. Aynı 
zamanda B ve C vit
amini içeren, az 
miktarda da olsa ■ 
barındırdığı 
'likopen* maddesi 
ile kalbi enfaktüs 
tehlikesine karşı 
koruyan karpuzun 
en bilinmeyen özel- 
liği besin değerinin 
kabuğunda bulun
ması. Karpuzu 
keserken, kabuğun
daki beyaz kısmını 
oldukça derinden 
kesilmesi 
tavsiyesinde bulu
nan uzmanlar, 
tüketilirken de 
aşırıya kaşıtmaması 
konusunda vatan
daşları uyardı. 
BursalI karpuz 
satıcısı Özcan 
Feryat, bu kadar 
şifası bulunan 
karpuzu ağız tadıyla 
yenmesi için alırken 
şunlara dikkat 
edilmesi gerektiğini 
hatırlattı:

"Karpuz alırken 
sürprizlerle 
karşılaşmamak için 
kabuğunun çok 
parlak olmamasına 
ve kabuğunu . 
kazıdığınızda üsteki 
dokunun kolayca 
çıkmasına dikkat 
edin. İyi karpuzun 
beyaz çizgileri kahn 
olur. Sapı ince olan 
karpuz daha lezzetli 
olur. İyi karpuz 
vurulunca 'tın,tın' 
diye hoş bir ses 
çıkarmalı. Karpuzun 
Büyüklüğü önem
lidir. 4-5 kilonun 
üstündeki karpuz 1. 
sınıf karpuzdur ve 
daha güzel olur.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i
VAPUR - FERİBOT

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 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 514 17 00

H HASTANELER

B

R i

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

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

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE
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YASEMİN ECZANESİ
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RKCRN PETROL
AKARYAKITTA OLDUĞU GİBİ 

LPG'DE DE GÜVENCE

1.7.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN HMNİZDEVİZ.
OTOGAZ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

a) Petrol Ofisi Anonim Şirketi
b) Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. AŞ.

C. fîKCAN PETROL
P.O. Akaryakıt ve LPG İstasyon

K.Kumla - GEMLİK
Tel: 538 03 86 

Merkez: 513 17 78 - 513 10 79 Fax: 514 86 41



2005-2006 yılında uygulanacak^ yeni ders programımüfettişlerce sınıf öğretmenlerine anlatıldı.

Ogretmenlenlere yeni program tanıtıldı
2005-2006 yılında uygulanacak yeni ders programı sınıf öğretmenlerine tanıtıldı.Belediye Kültür Merkezinde 5 gün süren 
tanıtım programında İlköğretim Okulları 1,2,3,4 ve 5'nci sınıflarda yeniden uygulamaya konulacak Matematik, İlk Okuma- 
yazma, Türkçe, Fen ve teknoloji Eğitimi ile Sosyal Bilgiler programlarında yapılması gerekenler anlatıldı. Haberi sayfa 4’de

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK_GAZEIESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
29 Haziran 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Mı alınlı tra
Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesine 
uzun yıllar hizmet veren eski başkan 
Fehmi Şahin, Ali Mutman ve Kerim 
Okan’a onur plaketi verildi. Kuruma 
destek veren diğer üyeler de ödül
lendirildi. Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijguler@hotmail.com 

Bush, İran seçimlerini 
demokratik bulmamış!..

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George 
Bush’a gazeteciler sormuşlar:

- Sayın Bush, İrandaki son seçimler adil 
mi? Bush’un yanıtı:

- Özgür olamaz. Bir grup insan, seçilmemiş 
bir insan grubu, oy pusulasında kimin yer 
alacağına karar verdiği zaman özgür değildir.

Buyurun bakalım.
Sayın Bush, Türkiye’de 2002 yılında yapılan 

seçimlerin sonuçlarım alınca aynı şeyleri 
söyledi mi?

Hayır söylemez.
Çünkü, Türkiye onun için bir modeldir.
Oysa, Türkiye de de bir grup insan, seçile

cek olanları kendileri belirledi ve seçmenin 
karşısına sundu.

Sandığa İran da olduğu gibi halkın büyük 
çoğunluğu gitmedi.

Genel oy sayısının yüzde 25’ini alan bir 
siyasi parti iktidar oldu.

ABD’nin büyük ortadoğu projesinde 
Türkiye’ye ihtiyacı var.

İslam dünyasında tek laik ülke Türkiyedir.
İktidara gelenler ise eski İslamcılardır.
O nedenle, İslam ülkelerine sunulacak 

model, “Ilımlı Türtiş İslam” modelidir.
Sayın Bush, nedense bizdeki seçimleri 

özgür buluyor.
İşine öyle geliyor da ondan.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
davetlisi olarak Umurbey’e ikinci kez 
gelen Hint Klasik Dans Grubu, özgün halk 
danslarıyla Umurbeylilere unutulmaz biri 
gece yaşattılar.
Umurbey Belediyesi’nin 
davetlisi olarak beldeye 
gelen Hindistan Halk 
Dansları grubu, bir kez 
daha Umurbeylileri 
büyüledi. Celal Bayar 
Anıt Mezarı önünde 
belde halkına gösteri 
sunan Hintli Dansçılar, 
ülkelerinin özgün halk 
danslarından en güzel
lerinden örnekler sun
dular. Gecede Gemlik 
Halk Dansları ekibi de 
gösteri yaptı.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in 

kayınpederi öldü
Adalet ve Kalkınma Partis Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin’in kayınpederi 
Mehmet Avut(65) vefat etti.
Bir süredir Bursa Onkoloji Hastanesi’nde 
tedavi gören Avuf un cenazesi, İznik 
Aydınlar Köyünde dün öğle namazından 
sonra toprağa verildi. Haberi sayfa 4’de

gmail.com
mailto:kadrijguler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çuvaldızla iğne....
Gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı icraatlarıyla tepki toplayan 

AKP iktidarını eleştiriyoruz. .
Ancak eleştirilerimiz de hiç de haklı değiliz.
Çünkü onlar her ne kadar kabul etmeseler de bir ideolojiyi yaşama geçirmek 

üzere iktidara geldiler.
Seçim öncesi siyasal çalışmaları sırasında gelecekte ne yapacaklarını çok 

da saklamadılar.
Laflanyla icraatları arasında farklı bir profil oluşturmadılar.
Özellikle türbanı çok ciddi bir seçim malzemesi olarak kullandılar.
Sonuç itibarıyla seçimde oy kullanan yüzde 35 oranındaki seçmenin yüzde 

65’ in in oyunu alarak iktidar oldular.
Şimdi de parlamentodaki sayısal çoğunluğuna güvenerek ve dayanarak sis

temi değiştirmeye dönük girişimlerde bulunuyorlar.
Bu durumda AKP’yi eleştirmek olası mı?
Eleştirilecek olan eyyamcı .kaderci, bana neci bir seçmen profili yaratan 

işbirlikçi ve grup çıkarları gözeterek ülkeyi yöneten geçmiş dönemlerin siyasal 
otoritesi.

Asıl Türkiye Cumhuriyetinin ipini çekenler onlar.
Görmeyen, duymayan, karışmayan bir kitle yaratmak için ellerinden geleni 

artlarına koymadılar.
Yediler, içtiler,yakın çevrelerine peşkeş çektiler.
Kendi deyimleriyle ülkeyi 30 sente muhtaç ettiler.
Ekonomiye sosyal yaşama etkileri ve katkıları tartışılmaz olan Kamu İktisadi 
Kuruluşlarına siyasal yandaşlarını doldurarak arpalığa çevirdiler ve güçsü- 

zleştirdiler.
Özelleştirme adı altında üç otuz paraya satılığa çıkardılar.
Dinsel değerleri politikanın ayrılmaz parçası haline getirdiler.
Gelinen noktada, yurttaşın sorumluluğu yok mu ?
Elbette ki var.
Sormadılar, sorgulamadılar.
Günü kurtarmaya baktılar.
Ürettiler ama değerlendiremediler.
Kazandıklarını tutamadılar.
Dünyada ve yurtta olup bitenin farkına varmak için çaba göstermediler.
Öğrenmediler..
Kolavcılıüı seçtiler..
İşi biraz da tesadüflere bıraktılar.
Dolayısıyla bugün yaşananların ve yaşanacak olanların zemini elbirliğiyle 

hazırlandı.
Temel’in ABD’de başına gelenler iyi bir örnek;
“Temel, 55 yaşına kadar canını dişine takmış çalışmıştı..Pastacı çıraklığı ile 

alıştığı hayata, pastane sahibi olarak devam etmiş, yetenekleri ve becerisi 
sayesinde Türkiye'nin en ünlü pastanesinin sahibi olmuş, milyarlar kazanmıştı..

Bir gün karısına ‘Paraları mezara götürecek halimiz yok. Kendimize yeni ve 
rahat bir hayat seçtim’ dedi.."Bizim oradaki hemşerilerle konuştum... Herseyi 
iyice öğrendim. Kaliforniya'ya gideceğiz. Kazandığım para bize ömrümüzün 
sonuna kadar yeter.. Çocuklar da güzel üniversitelerde okurlar...”'^?,

Temel, neyi var, neyin yok sattı. Paralarını dolara çevirdi. Bir milyon doları 
olmuştu. Karısını yanına aldı. Uçağa bindi.. Los Angeles'e uçtular birgün...

Uçsuz bucaksız Nevada çölleri üzerinde uçarken, motorda bir arıza belirdi. 
Las Vegasa zorunlu iniş yapmak zorunda kaldılar. Uçak şirketi görevlileri" 
Buranın en lüks otelinde, şirketimizin konuğu olarak kalacaksınız. Yalnız bu 
kentin Las Vegas olduğunu unutmayın. Kumar oynarsanız eğer, kendi 
hesabınıza.." derler.. "Kumar mı" dedi, Temel, karısına.."Kumardan kazanmayı 
düşünen kafayı yemiş olmalı... Allah göstermesin.." Ama bir kez şansını dene
mek için, rulete 500 dolarlık bir fiş atmaktan da kendini alamadı. Arkası çorap 
söküğü gibi geldi.Temel herşeyini rulet masasında biraktı. Rulet başında nefes 
almadan geçirdiği saatler sırasında fena halde de sıkıştığını hissetti. Hızla 
tuvalete koştu. Tuvalet kapıları otomatikti. 25 sentlik bozuk para atılınca açılıy
ordu. Oysa Temel'de metelik kalmamıştı. Sıkıntı içinde dolanırken, oradan 
geçen biri, avucuna bi 25 sentlik sıkıştırdı.. Bu konularda deneyimliydi. Temelin 
başına gelenleri anlamıştı. Temel"çok iyi bir insansınız. Bu iyiliğinizi hayat boyu 
unutmayacağım. Bana lütfen kartınızı verin. Bu borcumu da size ödeyeceğim" ; 
dedi. Kartı aldı, cebine attı.. Tuvalete döndüğünde kapıyı açık buldu. İçeri girdi, 
rahatladı..Çıktı..Elinde kalan 25 sentle yürürken karşısına, Tek Kollu Canavar 
çıktı.Parayı deliğe attı, kolu çekti ve bir şangırtı ...Alet boşaldı adeta.. Temel bir 
kova dolusu 25 sent kazanmıştı. Bunlari fişe çevirdi, rulet masasına 
döndü..Gerisi peri masalı.. İki saat içinde tam 2 milyon dolari olmuştu.

İki ay sonra yeni KaliforniyalI Temel, boş oturmanın kendisine göre bir iş 
olmadığını farketti. Elinden gelen tek iş pastacıhktı.Parası da vardı. Bir pastane 
açtı. Pastaları öylesine tutuldu ki, önce Los Angele'e, sonra Kaliforniya'ya, son
rada tüm Amerika'ya yayıldı,Temel Pastaneleri...

Bir kaç yıl sonra, Temel, Amerika'nın en zengin adamları arasına girdi. 
Temel Pastaneleri'nin onuncu yılı dolay ısı ile büyük bir gece düzenlendi. 
Şirketin en gözde elemanları ile, ünlü konuklar bir araya geldiler. Temel 
yemeğin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıktı.. Tüm başına gelenleri 
anlattı..

Bütün bu başarıyı ve bu serveti bir tek kişiye borçluyum. O kişiyi bulana 
kadar, işte size söz veriyorum, gerekirse Amerika'daki her taşın altına baka
cağım.." Şirketin genel müdürü sordu: "Ama Temel bey, size 25 sent borç veren 
adamın kartını aldığınızı söylemiştiniz... Adı, adresi sizde olmalı zaten.." "Bana 
25 sent veren umurumda değil" dedi Temel..

"Ben,tuvaletin kapısını açık bırakan adamı arıyorum!.." i

Candaş Kreş'in gezi re
etkinlikleri siiröyor

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlik Candaş 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi, etkin
liklerini sürdürm
eye devam ediyor. 
Yaptıkları etkinlik
ler içinde 23 
Nisan sergileri, 
gösterileri, halk 
dansları şovları, 
buz pateni, sine
ma ve tiyatro 
gezileri, müze 
ziyaretleri, 
piknikler, köy ve 
fabrika gezileri, 
havuz sefaları, 
yeni yerlere keşi
fler derken özel 
bir Hara'ya 
giderek atlarla

tanışma fırsatı 
buldular, gönül
lerince eğlenip 
inanılmaz keyifli 
anlar yaşadılar. 
Son olarak gittik
leri özel Hara'da 
Midillilere, binici 
atlarına ve küçük 
taylara korkusuz
ca binerek binici
lik dersi alan 
öğrenciler kim
seyle paylaş
madıkları şeker
lerini atlara ver
erek beslemeyi 
ihmal etmediler. 
Jokeyler ve sey
islerden atlar 
hakkında bilgiler 
alan küçük öğren
ciler daha sonra

yemyeşil çimlere 
oturarak piknik 
yaptılar.
Çok güzel bir gün 
yaşayan Candaş 
Kreş ve Gündüz 
bakımevi çocuk
ları neşe içinde 
evlerine döner
lerken kurucu 
Neslihan Beşe, 
"Çocuklarda çok 
büyük bir hayvan 
sevgisi olduğunu 
görmek bizleri 
mutlu ediyor" 
derken yaz 
boyunca yüzme 
kursları ile piknik 
ve gezilerin 
devam edeceğini 
söyledi.

i i i 
i İ ! ! I i i

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

i
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Hindistan Klasik dans grubunun Anıt Mezar önündeki gösterisi büyüled

tJmurbey’de Hint rüzgarı
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in davetlisi olarak Umurbey’e 
ikinci kez gelen Hint Klasik Dans Grubu, özgün halk danslarıyla 
Umurbeylilere unutulmaz biri gece yaşattılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

danslarıyla

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in dav
etlisi olarak 
Umurbey’e gelen 
Hindistan Klasik Halk 
Dansları topluluğu 
izleyenleri büyüledi. 
Sakarya ve Yalova'da 
gösteri lerde bulun
duktan sonra 
Umurbey’e gelen 
Hintli grubu, Celal 
Bayar Anıt Mezar 
Alanında yaptığı gös
teri ile Hindistan'ın 
klasik dansını beğeni 
ile Umurbeylilere 
izlettirdiler.
Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği Kılıç 
Kalkan ekibi, gösteri- 
öncesinde 
Umurbeylilere coşku
lu anlar

yaşattılar.
Hint ve Türk 
kültürünün buluş
tuğu dostluk 
gecesinde, Hindistan 
Klasik Dansından 
örnekler sunan 
grubun sorumlusu 
ve baş dansçısı 
Alekhya Punjala, 
yapacakları danslar 
hakkında bilgiler 
verdi.
1920'li yılları anımsa
tan ve kadınların 
erkek dünyasına , 
katılarak ortak 
olmalarını anlatan 
oyunla gösterilerine 
başlayan Hintli Dans 
grubu, Hindistan'ın 
en meşhur oyunların
dan biri olan 
Tandanana'yı 
alkışlarla oynadılar. 
Sosyal eşitliği ana

tema olan bu gös
teride, tek bir kutsal 
güç olduğu ve bu 
gücün iyi-kötü-fakir- 
zengin ayırt etmek
sizin her şeyi yönet
tiği vurgulanıyor. 
Ms. Alakhya 
punjala ve dans 
ekibi Hindistan 
Klasik Halk 
Danslarından örnek
ler verdikleri gös
teride izleyenlerden 
büyük alkış aldılar. 
Baş dansçı Ms. 
Alekhya punjala, 
müziğin eşsiz rit
miyle bütünlük ve 
uyum içinde tabak 
üzerinde yaptığı 
şovuyla izleyenler
den alkış aldı. 
Celal Bayar Anıt 
Mezar alanını doldu
ran yüzlerce kişiye 
unutamayacakları 
akşam yaşatan 
Hindistan Klasik 
Dans Grubu sorum
lusu Ms. Alekhya 
Punjala'ya Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından çiçek ver
ilerek teşekkür 
edildi.

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
YAZ KURSLARI BAŞLIYOR 

4 ■ 29 TCMMUZI. DÖNEM VfiZME
I - 26 AĞUSTOS II. DÖNEM BASKETBOL, 

İNGİLİZCE, MÜZİK, TİYATRO
İRTİBAT TEL: 513 50 84



29Haziran 2005 Çarşamba Sayfa 4

2005-2006 yılında uygulanacak yeni ders programı sınıf öğretmenlerine tanıtıldı.

Öğretmenler e yeni program tanıtıldı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
2005-2006 
yılında uygu
lanacak 
yeni ders 
programı sınıf 
öğretmenlerine 
tanıtıldı.
Belediye Kültür 
Merkezinde 
5 gün süren 
tanıtım 
programında 
İlköğretim 
Okulları 1,2,3,4 
ve 5'nci sınıflar
da yeniden 
uygulamaya 
konulacak 
Matematik, 
İlk Okuma- ? 
yazma, Türkçe, 
Fen ve teknoloji 
Eğitimi 
ile Sosyal 
Bilgiler program
larında yapılması 
gerekenler

anlatıldı. 
İlköğretim 
Müfettişi 
Nurullah Çakır'ın 
yaptığı açıkla
maları can 
kulağıyla 
dinleyen sınıf 
öğretmenleri 
yeni öğretim 
yılında değişen 
programları 
öğrencilere 
uygulayacaklar. 
13,16,21,23 ve 28 
Haziran 
Tarihlerinde 
5 gün müddetle 
yeni uygulamaya 
konan program
ları öğrenen 
224 sınıf 7 
öğretmenlerinin 
bundan sonra 
plan yapmayıp, 
etkinlik planları 
içinde çalış
malarını sürdüre
cekleri anlatıldı.

Enver Şahinin 
kayınpederi 
vefat etti.

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahinin 
kayınpederi Mehmet Avut vefat etti. j 
Bir süredir rahatsız olan ve
Bursa Onkoloji Hastanesinde tedavi * 
gören Mehmet Avut (65) 
4 çocuk babasıydı.
Mehmet Avut'un cenazesi dün İznik 
Aydınlar köyünde öğle namazından 
sonra kılınan cenaze namazının 
ardından köy mezarlığında 
toprağa verildi.

ELEMAN ARANIYOR

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

DYP'li kadınlar geziye çitti
'S Sakana Misina Ağları 

İP Ağ 
Fanya

✓ Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

✓ Sanda! Malzemeleri
Kürek
Ç“P“
Macun
Galvenizlıçivi
TMÇ sintine pompası

* vdijenınl;«detilelı'rjnetitı'rjeyi;

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

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

Erksin pEMEkJ

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
DYP İlçe Kadın 
Komisyonu 
üyeleri, yorgunluk 
atmak ve dinlen
mek için 
Bodrum'a tatile 
gittiler.
İskele meydanın

dan İlçe Başkanı 
Faruk Güzel 
tarafından yolcu 
edilen DYP'li 
kadınların tatil 
gezisi 4 gün süre 
cek.Kadın 
Komisyonu 
Başkanı Nuray 
Ertem yaptığı

açıklamada, 
yoğun geçen kış 
programlarının 
ardından yorgun
luk atmak için 
düzenledikleri 
Bodrum Yalıkavak 
gezisine 45 DYP'li 
bayanın katıldığını 
söyledi.
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Gemsiad Atina gezisine gidiyor THK’da anlamlı tören

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sanayici ve 
İşadamları derneği 
(GEMSİAD) iki gün 
sürecek Atina iş 
gezisi için pro
gramını belirledi. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar birliği ile 
yapılan iki günlük 
Atina iş gezisine 
katılacak olan 
GEMSİAD üyeleri 
Yunanistan'lı iş 
adamları ile iş 
görüşmelerinde 
bulunacaklar.
GEMSİAD lokalinde 
yapılan toplantıda iş 
gezisi için program
lar belirlenirken 
geziye Ferhat Genç 

(Rüya pastanesi) 
Halil Köse (Merve 
giyim) Mehmet 
Göral (Atıl gümrük
leme) Berat 
Çalışkan (Aniteks) 
Musa Çalışkan 
(Anipet AŞ) Yaşar 
Sonay (SGS 
Jneratör) Ömer 
Kocaman (Gemsiad 
genel sekreteri) 
katılacak.30 Haziran 
-1 Temmuz gün
lerinde gerçekleşe
cek olan iş gezisine 
katılacak heyet, 
Yunanistan'lı birçok 
iş adamı ve oda 
yöneticileriyle bir 
araya gelerek 
görüşmelerde 
bulunacaklar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesinde 
üzün yıllar hizmet 
verenlere düzenle
nen törenle plaket 
verildi.
THK Madalya- 
Plaket ve Armağan 
yönetmeliğine 
göre düzenlenen 
törende Onur 
Plaketi ve Altın 
Rozet ile Gümüş 
Rozet verildi. 
THK'nun kendi 
binasındaki 
törende Şubenin 
uzun yıllar 
başkanlığını 
yapan Fehmi 
Şahin'e yeni 
başkan Besim 
Uzunoğlu tarafın
dan Onur Plaketi 
verildi.
Yine uzun yıllar 
yönetim kurulu 
üyeliği yapan Ali 
Mutman ve Kerim 
Okan'ın da Onur 
Belgesi aldığı 
törende ayrıca

Gümüş Rozetyönetim kurulu 
üyesi S. Necati 
Turanh'ya Gümüş, 
Disiplin Kurulu 
üyesi Gökhan 
Özler, Fazıl 
Şentürk ile Abidin 
Uyar'a Gümüş ve 
Altın Rozet, 
Denetim Kurulu 
üyesi Feridun 
Aydın'a Gümüş ve 
Altın Rozet ile 
Onur Belgesi, İ. 
Hüseyin Ekim'e de

verildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattın DOKSANBİR

Buderus

<îs (sah

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞAlGfiZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Dünyada sıcak alarmı t

Kuzey yarımkürede 
sıcak hava toplu 
ölümlere neden 
olmaya devam ediyor. 
Pakistan'da 157, 
Arnavutluk'ta ise 7 
kişi yaşamını yitirdi. 
İtalya’da ise aşırı 
sıcaklar bir milyon 
kişiyi tehdit ediyor. 
Pakistan'ı 10 gündür 
etkisi altına alan 
sıcak hava nedeniyle 
ölenlerin sayısının 
157'ye yükseldiği 
bildirildi.
Sağlık görevlileri, 
sıcak havanın, 157 
kişinin ölümüne yol 
açtığını, bunlardan 
115'inin ülkenin 
doğusundaki Pencab 
eyaletinde yaşadığını 
açıkladı.
Yerel basında çıkan 
haberlerde, ülkenin 
güneyindeki Sindh 
eyaletinde 30 kişinin 
öldüğü, diğer ölüm
lerin de güneybatı ve 
kuzeybatı bölgelerde 
görüldüğü belirtildi. 
ARNAVUTLUK'TA 7 
ÖLÜM 
Arnavutluk'ta birkaç

günden beri etkili 
olan sıcak hava dal
gasının, dün 7 kişinin 
ölümüne neden 
olduğu bildirildi. 
Korrieri gazetesinin 
haberinde, sıcaklığın 
38 dereceye kadar 
yükseldiği ülkenin 
çeşitli bölgelerinde, 
18-70 yaş arası 7 
kişinin aşırı sıcaktan 
kaynaklanan enfark
tüs, kalp krizi veya 
emboli nedeniyle 
öldüğü belirtildi.
Ulusal Meteoroloji 
Dairesi yetkilileri, 
aşırı sıcakların hafta 
sonuna kadar devam 
edeceğini açıkladı. 
İTALYA PANİKTE 
İtalya’da aşırı sıcak
ların bir milyon kişiyi 
tehdit ettiği belirtildi. 

Sağlık Bakanı 
Francesco Storace, 
düzenlediği basın 
toplantısında, bir 
milyon kişinin tehlike 
altında bulunduğunu 
ve bunun "çok endişe 
verici" olduğunu 
belirterek, sıcak dal
gasının büyük sorun
lara neden olma riski 
taşıdığını ve 
amaçlarının 2003’de 
meydana gelen ölüm
lerin bir daha yaşan
masını önlemek 
olduğunu kaydetti. 
Bu arada, Fransa’da 
da alarm durumuna 
geçildiği ve 
hükümetin geçen 
hafta, aşırı sıcaklarla 
mücadele planını 
açıkladığı bildirildi.

İliç'im silimi voliniz’
Beyaz Saray'da 
Almanya Başbakanı 
Gerhard Schröder'i 
ağırlayan Bush, 
Schröder ile birlikte 
gazetecilerin solo
larını yanıtladı.
ABD Başkanı George 
Bush, İran'daki son 
seçimin adil olup 
olmadığı yönündeki 
soruyu yanıtlarken, 
'Özgür olamaz. Bir 
grup insan, 
seçilmemiş bir insan 
grubu, oy pusulasın
da kimin yer alacağı
na karar verdiği 
zaman özgür değildir' 
dedi.
Beyaz Saray'da 
Almanya Başbakanı 
Gerhard Schröder'i 
ağırlayan Bush, 
Schröder ile birlikte 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.
Bush, bir soru üzer
ine, 'Almanya, 
İngiltere ve Fransa ile 
birlikte çalışarak, 
İran'ın nükleer silah 
kapasitesi

geliştirmesinin kabul 
edilemez olduğu 
yönünde odaklanmış, 
birleşik, tek bir mesaj 
vermeyi sürdüre
ceğiz. AB'nin üç 
büyüğünün güçlü ve 
tek mesajını takdir 
ediyorum.
Mesaj 
değişmedi' dedi. 
Schröder de 'Bush'a 
tamamen katılıyorum. 
İran'a verilecek mesaj 
kristal berraklığında 

olmalı' diye konuştu. 
Avrupa Birliği'nde 

2006-2013 dönemi 
bütçesinin kabul 
edilmesinin önemine 
işaret eden ve 
anayasal süreç için 
bunun önemli 
olduğunu belirten 
Schröder, Bush'un da 
görüşmede 'güçlü, 
birleşik bir Avrupa' 
görmek istedikleri 
mesajını verdiğini 
kaydetti.

AROL MOBİLYA
- MUTFAK DOLAPLARI 

YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP

^2 PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

u

■ FİYATTA ÖLÇÜ ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w Bi . „
Tei •. (0.224) 514 30 52 gemlik Dereagzı Mevkii - BuyukkuiTila / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. ’

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 1



29 Haziran 2005 Çarşamba F^öfT?^ Sayfa 7

iimetjıp Şiltelerinin sayısını arttırıyor
Hükümet, 
Yükseköğretim 
Kurulu'nun (YÖK) 
karşı çıktığı tıp 
fakültelerinin 
sayılarının arttırıl
ması konusunda 

} harekete geçti.
Türkiye'deki doktor 
açığının kapatılması

4 için tıp fakül
telerinin arttırıl
masını isteyen 
hükümet, 
önümüzdeki gün
lerde YÖK ile 
temasa geçecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
konunun YÖK ile 
müzakere edilmesi 
konusunda Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'e tali
mat verdi.
Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardın
dan bir açıklama 
yapan Devlet 
Bakanı ve 
Başbakan

1 Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, kurul

ı gündemine ilişkin

bilgi verdi. Şahin, 
toplantıda TBMM'de 
görüşülecek tasarı 
ve tekliflerle ilgili 
maddeleri 
görüştüklerini açık
ladı. Meclis'in 
Temmuz başı 
itibariyle çalış
malarına ara vere
ceğini belirten 
Şahin, hem 
komisyondan hem 
genel kuruldan bir 
an önce geçmesi 
gereken yasa 
tasarıları nedeniyle, 
Meclis'in bu hafta 
geceli gündüzlü bir 
çalışma içerisine 
gireceğini kaydetti.

YOK İLE YENİ TIP 
FAKÜLTESİ İÇİN 
MÜZAKERE 
KARARI 
Şahin toplantıda 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın 
Acil Eylem Planı ve 
Sağlıkta Dönüşüm 
Projesi kapsamında 
gelinen noktayı 
anlattığını açıkladı. 
Şu an faal olan 
sağlık ocağı sayısı 
200 olduğunu, dok
torların muayene 
odası sayısının da 
2005 yılında 12 bin 
377’ye çıkarıla
cağını belirten 
Şahin, muayene 

edilen hasta 
sayısının da 2005 
yılında 74 milyon
dan 105 milyona 
çıkartıldığını kay
detti. Bakanlığın aşı 
kampanyası kap
samında 18 milyon 
200 bin çocuğun 
aşı olduğunu anla
tan Şahin, aile 
hekimliği projesi 
kapsamında da il 
sayısını arttıracak
larını bildirdi.
Şahin, 2006 yılında 
10 yeni ilde aile 
hekimliği uygula
ması başlatacak
larını, 2007 yılında 
da tüm illerde aile 
hekimliğini uygu
layacaklarını söyle
di. Muayene 
sayısının arttığını 
buna karşın doktor 
başına düşen hasta 
sayısının azaldığını 
ifade eden Şahin, 
bu dönemde 
33 milyon reçetenin 
de hastaneler 
tarafından 
yazıldığını bildirdi.

NlEB’de branş öğretmeni 
açığı 130 bin

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
Türkiye genelinde 
branşlara göre 130 
bin öğretmen açığı 
olduğunu bildirdi. 
Bakanlık, ihtiyaç 
duyulan branşlara 
"ek ders ücreti 
karşılığında" 
öğretmen 
görevlendirildiğini 
açıkladı. MEB'in, 
CHP'li milletvekili 
Mustafa Gazalcı 
'nın, "Sözleşmeli ve 
ücretli öğretmenler 
ile öğretmen ihtiy
acına ilişkin soru 
önergesi" ne verdiği 
yanıtta, Türkiye 
genelinde 130 bin 
öğretmen açığı 
olduğu belirtildi. 
Sözleşmeli öğreticil 
er Yanıtta, İngilizce 

ve bilgisayar 
broşlarındaki öğret
men ihtiyacının 
karşılanması 
amacıyla 
'sözleşmeli öğreti-, 
çiler" 
görevlendirildiği 
bildirildi. 2003-2004 
ve 2004-2005 yılları 
için İngilizce öğreti
ciliğinde 10 bin, bil
gisayar öğretmen
liğinde de 8 bin 
kısmi zamanlı per
sonel çalıştırıldığı 
bilgisi yer alan 
yanıtta, 2003- 2004 
öğretim yılında 18 
bin 689, 2004-2005 
yılında da 20 bin 
856 kişinin "ücretli 
öğretmen" olarak 
görevlendirildiği 
açıklandı.

PIRELLI’DE KAMPANYA ARI TİCARET

KAMPANYAMIZ 
STOKLARLA 
SINIRLIDIR

A.Galip ARI
Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 

Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ 
15 YTL'YE SAYIYORUZ

YENİ İASTİKLERİNİZE 
KREDİ KARTINA 6 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ. 
ÖZKAYA OTOMOTİV 

a GEMLİK BAYİİ 
11 BEI |*| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
" Tel: (0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

Uygun Olarak, 
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK
Tel: (0,224) 513 13 71 - 514 87 87
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Sabacan,‘Kur ayarlaması vapıliîiavacak' Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Devlet Bakanı Ali 
Babacan, IMF ile 
yapılan her 
seviyediki 
görüşmelerin hiç 
birinde "kur ayarla
ması" ve 
"devalüasyondan 
bahsedilmediğini 
bildirdi.
CHP Trabzon 
Milletvekili Akif 
Hamzaçebi, Cuma 
ve Cumartesi 
günkü oturumlarda, 
IMF raporunda, 
"enflasyon ve dış 
borcun artması 
pahasına kur 
ayarlaması yapıl
malı" ibaresinin yer 
aldığını söylediğini, 
ancak Bakan 
Babacan'ın bunu 
doğrulamadığını 
söyledi.
Hamzaçebi, aynı 
konunun gazetel
erde de yer aldığını 
hatırlatarak, Bakan 
Babacan'ın konuya 
açıklık getirmesini

istedi.
Devlet Bakanı 
Babacan, IMF'nin 
2004 yılının Nisan 
ve Mayıs ayında 
Türk parasının bir 
miktar değer kay
betmesinden sonra 
9 Temmuz 2004'de 
bir rapor hazır
ladığını bildirerek, 
bu raporun bir kaç 
hafta önce web 
sayfasında da 
yayınlandığını 
söyledi.
Bu raporun hiçbir 
yerinde 
"devalüasyon" 
kelimesinin yer 
almadığını kayde
den Babacan, 
raporda cari işlem
ler açığının artma
ması için maliyetin 
artmasından söz 
edildiğini, kendi
lerinin de bu yönde 
ÖTV'yi artırarak 
tedbirler aldıklarını 
hatırlattı.
Babacan, raporda

"döviz kurlarına 
yapılacak ayardan" 
bahsedildiğini 
ancak, bununla 
piyasaların döviz 
kurunu ayarla
masının kaste
dildiğini, raporunun 
tümünün okun
masından da 
böyle bir anlam 
çıktığını söyledi.

CHP Trabzon 
Milletvekili Akif 
Hamzaçebi, Bakan 
Babacan’ın açıkla
masına itiraz 
ederek, "Hükümet, 
IMF ile cari açığa 

karşı bir kur düzen
lemesini konuş
muştur. Rapor açık
tır.
Ama Sayın Bakan 
bunu açıklayamaz" 
dedi.
Tekrar söz alan 
Babacan, "IMF ile 
görüşmeleri bizzat 
yürüten bir bakan 
olarak söylüyorum; 
IMF ile yapılan her 
seviyedeki 
görüşmelerin hiç 
birinde kur ayarla
ması ve 
devalüasyondan 
bahsedilmedi.

| | Op. Dr. Yaşar ALTUN

Doğum
Döllenmiş tek hücre bölünerek üçüncü günde 

oniki hücreye ulaşır ve nar gibi bir görünüm 
kazanır. Sonra tüpten düşen rahmin duvarına 
yüzyedi hücreden ibaret yaşlı bir yüzük halinde 
(blontosişt) bir uçurumdan düşer gibi düşerek 
gömülür ve rahmin etlerini bir yorgan halinde 
üstüne örtülür. Üçüncü haftada ise noral plak
ta nyeryüzünün gerçek harikası sinir sistemi çıkar. 
Kan ikiyüz seksen gün boyunca anne karnında 
henüz açılmamış kanallardan bir et tarlasını iz 
sürüp sular. Sonradan yeterli büyüklüğe ulaşınca 
cenin rahmin elli atmış saniye süresi topu topu 
20 kasılmasıyla bulunduğu yerden fırlar.

Doğum ilk kez doğuran annelerde yaklaşık on 
saat daha önce doğurmuşlarda ortalama beş saat 
sürer. Yaşama gelmek zordur. Bebek doğum 
kanalına girdiğinde anne sürekli işer, bebekle 
sidikle yıkanmış alanlardan geçer ve yaşam kan, 
sidik ve canla bir bulamaç olur gider.

Her 88 doğumda bir ikiz 88x88 doğumda bir 
üçüz 88x88x88 doğumda bir dördüz doğum mey
dana gelir.

Yeryüzünde bir kez insanoğlu, kırk trilyonda 
bir ihtimalle enik doğurur gibi sekizli doğum yap
mıştır ve dünyanın bu gelmiş geçmiş en dişi 
kadını 40 önce Meksika’da yaşamıştır.

Yokluktaki sessizliğimiz bozulur ve yeryüzüne 
yukarıdaki benzersiz çabayla gelir, ölümle sesi- 
zliğe dönmek için katılaşmayı bekleriz!

Bebek doğduğunda tamamı sudur, sonra 
giderek kurur, yaşlı bir insanın suyu koca göv
denin yarısı bile değildir. Yaşam katılaşır esnek
liğimizi alır. Geçen yıllar gitgide daralan bir 
kanala sokar bizi.

Neticede azalarak gideriz, organik başlan adım 
adım morgdnige varırız.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak

ÜNVER TRAKTÖR
Ne w Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri

Baymak Kombi ve E.C.A
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Kamu işçisine
yüzde 5 zam

Hükümetin, kamu 
t işçilerine birinci altı 

ay için yüzde 5, ikin
ci altı ay için yüzde

*• 4, üçüncü ve 
dördüncü altı aylar 
için ise yüzde 3'er 
zam önerdiği öğre
nildi.
Kamu kesimi toplu 
iş sözleşmeleri 
çerçevesinde, Türk- 
İş yöneticileri, 
Devıet Bakanı ve 
Başbakan
Yardımcısı Mehmet . 
Ali Şahin ile üçüncü 
kez bir araya geldi.
Başbakanlık Merkez 
Bina'da basına 
kapalı gerçekleşen 
görüşme, yaklaşık 2 
saat sürdü.
Türk-İş Genel
Başkanı Salih Kılıç, 

»I görüşmenin ardın- 
> dan gazetecilere 
, yaptığı açıklamada, 

f ücretler ve idari 
> maddeler konusun

da istenen noktanın 
yakalanamadığını 
söyledi.
Kılıç, tarafların yarın

saat 09.00'da tekrar 
bir araya gelecek
lerini bildirdi.
Salih Kılıç, kendi
lerinin, hükümetin 
bugün getirdiği 
öneriyi değerlendi
receğini, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Şahin'in 
de Maliye Bakanlığı 
ve Hazine 
Müsteşarlığı temsil
cileriyle süreci ele 
alacağını söyledi. 
Kılıç, görüşmede 
esnek çalışma ve 
özelleştirme konu
larının gündeme 
gelip gelmediğinin 
sorulması üzerine,

bu konulara,, 
ücretler ve sosyal 
haklarda anlaşma 
sağlandıktan sonra 
geçileceğini kaydet
ti.
Öte yandan 
hükümetin, bugünkü 
görüşmede kamu 
işçilerine birinci altı 
ay için yüzde 5, ikin
ci altı ayJçın yüzde 
4, üçüncü ve 
dördüncü altı aylar 
için yüzde 3'er zam 
önerdiği öğrenildi. 
Toplu iş sözleşmesi, 
kamudaki 169 
işletmede çalışan 
yaklaşık 371 bin 
işçiyi ilgilendiriyor.

ELEMAN ARANIYOR
MURAT T6KNIK OTOMAT SANAVI

Üretim departmanımızda aşağıdaki şartlara haiz bay CNC torna operatörü aranmaktadır.
■ Meslek Yüksekokulu Makine bölümü veya Endüstri Meslek torna mezunu
- CNC torna konusunda yetiştirilmek üzere
•Vardiyalı çalışabilecek
• Gemlik ve yakın çevresinde ikamet eden
- Bay adayların askerliğini yapmış olması
- 30 yaşını aşmamış olması
• Ekip halinde çalışmaya yatkın, liderlik özellikleri olan
■ Esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek
İlgilenen adayların CV’lerini aşağıdaki e-mail adresine yada faksa göndermeleri rica olunur,
e-mail: muratotomat@muratotomat.com.tr - Fax: 522 81 81 - TEL: 522 81 80

KUMLfl'Dfl KİRAUK YflZUK
Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+1, 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire

Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532)792 23 03

KİRALIK
■I 

EŞYALIVEEŞYASIZ 
KİRALIK 

HAVUZLU DAİRE 

513 96 83

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Amatör Kümede son durum 
Süper Lige çıkan takımlar

20042005 sezonu oynanan Amatör Birinci 
Kümede son durumları yazmıştım. Ne varki düşenler 
ve Süper Lig’de bu sene boy gös terecek takımları
yazmamıştım. 

1. GRUP 
İnegöl 
Makospor 

5. GRUP

2. GRUP 
Karacabey 
19 Mayıs

3.GRUP 
Ovaakça 
Burgaz

4.GRUP 
Y.Selim 
Yıl. Bld.

Demirtaş
İhtisas Has.
İkinci Kümeye düşecek takımlar ise
1- Görükle
2- Dede Ufuk
3- Ciharspor
4- Duaçınarı
5- Yenicespor 
A FİNAL GRUBU
1- Demirtaş
2- İnegöl
3-19 Mayıs
4- Ovaakça
5- B. Jimlastik

B FİNAL GRUBU
1- Burgazspor
2- Karacabey
3- Y.Selim
4- Makospor
5- İhtisas Hast.

Evet bu elemelerden sonra 2005 - 2006 Süper Lige 
çıkan 4 takım şöyle;

1-19 Mayıs
2- Karacabey
3- Demirtaş
4- Burgazspor
Süper Lige katılan takımlara başarılar dilerim.

ZEYTİNSPOR BAYANLAR
Türkiye bayan yaz turnuvası 8 takım iştiraki ile 

sezonun son turnuvası şeklinde Sakarya’da oynadı.
Zeytinspor 1. grupta yer aldı. 23-25 haziran tarihleri 

arasında İstanbul - Dostlukspor Antalya Yenikapıspor 
5-1 Çimenspor’a 5-0 yenildi.

Yapılan bu turnuva eylül 2005’de oynanacak.
Türkiye liglerine hazırlak mahiyetinde idi.

Kuralar Sakarya’da çekildi.
Zeytinspor’a eylülde başlayacak olan bu lig 

maçlarında başarılar dilerim.
TÜRKİYE - FRANSA BAYANLAR BASKETBOL
Basketbol Bayan Milli Takımımız akdeniz oyunların

da Fransa’yı 78-68 yendi. Bu durumda Milli Takım’ımız 
yarı finale çıktı.

B maçın galibi Türkiye grup birinciliği için İspanya 
ile oynayacak.

İspanya kendi seyircisi önünde zorlu bir maç 
oynayacak.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

Ç^fez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

mailto:muratotomat@muratotomat.com.tr
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■■OÜNLUK SİYASİ OAZETeHHI

Türk kadınlarına ait ilginç araştırma ŞİİR KÖŞEŞj
Celal BAY

18 ilde yapılan 
'Türkiye Kadın 
Profili 2' adlı araştır
madan çok ilginç 
sonuçlar çıktı.
Anket yılların kadın
ları pek 
değiştirmediğini de 
ortaya koydu. İşte 
anketten çıkan 
bilgiler.
Efes Pilsen tarafın
dan yapılan bir 
araştırmadan, ilginç 
sonuçlar çıktı: Türk 
kadını rejim uygu
lamıyor, taksitle 
alışveriş yapmıyor, 
evde doğumu tercih 
ediyor, dram yerine 
macera filmi seviy
or, 5’te biri kocasıy
la yakın akraba. 
İlki 1998 yılında 
yapılan araştırmanın 
kitap 'Türk kadını 
değişmemiş* söz
leriyle başlıyor. Ünlü 
karikatürist İsmail 
Gülgeç'in ince 
esprileriyle renkle
nen bu kitap Türk 
kadınlarının sosyal 
yaşantısından aile 
hayatına, değer 

yargılarından 
alışveriş alışkanlık
larına kadar geniş 
bir yelpazede 
seyrediyor. Geniş 
kitlelere ulaşan bu 
araştırma 18 ilde 
yapılmış.
Televizyonlar, 
gazeteler zayıflama 
yöntemleri ve tak
sitli alışverişi 
özendiren reklam
lardan geçilmezken 
Türk kadını ise tam 
tersi hareket ediyor. 
Araştırmaya göre 
Türk kadınının 
yüzde 67’si hiç rejim 
yapmıyor, yapmayı 
da düşünmüyor. 
Yine kadınların 
yüzde 64’ü taksitli 
alışverişi sevmediği 
için alışverişlerinde 
peşin ödemeyi ter
cih ederken, yüzde 
86’sı ise hiç kredi 
kartı kullanmadığını 
söylüyor. İlginç bir 
sonuç ise doğum 
sırasında çıkıyor. 
Türk kadınının 
yüzde 25’ i evde 
doğum yapmayı ter

cih ederken kalanı 
ise hastane, sağlık 
ocağı ve kliniklere 
gidiyor. Türk 
kadınının film zevki 
de tartışılır bir sonu
ca yol açtı.
Kadınların yüzde 
23’ü Türk filmi, 
yüzde 43’ü ise 
Amerikan filmlerini 
severken, yüzde 
32’sinin sinemada 
macera filmlerini 
tercih etmesi dikkat 
çekti. Kadınların 
sadece yüzde 10’luk 
bir kısmı dramları 
izliyor. İşte anketten 
çıkan sonuçlar. 
Ortalama kilo 60-64 
Kitabın 'fiziksel 
özellikler' bölümüne 
göre Türk kadının 
yüzde 70,6'sı kahv- 
erengi/siyah gözlü; 
yüzde 54,3'ünün ten 
rengi buğday; yüzde 
54,6'sının saçları 
düz. Kadınların orta
lama kilosu 60 kg- 
64 kg, boyları yüzde 
23,3 ile 1 metre 60 
cm /1 metre 64 cm 
arası.

Kuaföre çok az 
gidiliyor 
Araştırmalara göre 
kadınlar diş sağlık
larıyla pek ilgilen
miyor. Yüzde 15,2'si 
yılda bir dişçiye 
gidiyor, bir kısmı 
haftada bir kez diş
lerini fırçalıyor. 
Banyo yapma sıklığı 
kışın yüzde 38,6, 
yazın ise yüzde 23,8 
ile 2-3 günde bir. 
Kadınlar, saçlarına 
da özen göstermiy
or. Kuaföre gitme 
sıklığı yüzde 22 ile 
yılda 1-2 arasında 
değişiyor.
Rejim yapmayı 
sevmiyorlar 
Söz konusu bol 
yağlı ve kalorili Türk 
mutfağı olunca, 
kadınlar rejim 
konusunda da pek 
iradeli değiller. ? 
Kadınların yüzde 
67,6'si hiç rejim 
yapmıyor. Alışveriş 
esnasında yüzde 
71,6'sı gıdaların 
içerdiği kalori oranı
na dikkat etmiyor.

Bağlama ve Türkü
Bir bağlama, bir de kaval 
Ne baktın be aval aval 
Geçirdin de başa çuval 
Ne göz görür, ne kalp duyar

Türkü söyle, çal bağlama 
Aman yavaş, tez çağlama 
Kalpten gelen ilk ağlama 
Tezeneden tele kayar

Usul usul vur tellere 
Türkü söyle, dur sellere 
Sahiplen de tut ellere 
Yoksa kuşlar gövde soyar

Tutamazsın aydın Türk'ü 
Hep bir ağız söyler türkü 
Örtün sırta özgür kürkü 
İnsana da ne hoş uyar 

Gün yaklaştı görüyor BAY 
Önde güneş, ardında ay 
Kirişte gül, gerildi yay 
Türkülerle beyni uyar

j-J J EZ J j\l j\| .
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ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 
Tel: 0535 813 94 33

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Çorbayı karıştırıver gadasını!. Ben bir 
koşu bakıp geleyi...

Bekir kaşığı eline aldı. Gelin ayaklarının 
ucuna basarak kapının oraya gitti, usulca 
çekti kapıyı, dışarıya süzüldü. Vehpi efendi 
başını kaldırdı, gür kalın kaşlarının altından 
dik dik baktı kapıdan yana.

- Nereye gitti o?
- Ayak yoluna baba..
İki yana salladı başını Vehbi efendi, 

ağzının içinde bir şeyler geveledi, sonra yine 
döndü Kur’anı Kerime, parmağını bastığı yer
den okumasını sürdürdü...

Oturma odasının tek penceresi bahçeye 
bakar, yukarı odalar yol üstüdür. Süleyman’ın 
kansı merdivenleri bir koşu çıktı, kendi yatak 
odasına girdi.

Sokakta bir kaynaşma var... Cama yapıştı 
gelin, kafesin deliklerine gözünü uydurdu. 
Kar olanca hızı ile yağıyor. Sokak ana baba 
günü... Alaca karanlıkta çocuklar koşuşuyor. 
Karşı evlerin kapıları ardına dek açık. Kara 
birer oyuk kapılar. Sokağın köşesinde 
köpekler uluyor. Kar durmadan iniyor, parça 
parça, ak ak... Kaba kunduralı, kara şalvarlı, 
kat kat yelek, kat kat kuşak, çizgili açık renk 
mintanh bir adam atkılara sarih küçük bir kız 
çocuğunun elinden tutmuş, ardında ak sakallı 
bir ihtiyar. Beli bükük, sırtında taşıyabileceği 
büyüklükte çarşafa sarılı bir denk... İpler, 
ipler.. İpin bir ucu ak sakallı ihtiyarın elleri 

arasında. Yürüyor... Yürüyorlar, atkılı kadın 
var, fesli adamlar var, kucaklarda çocuklar 
var. Atlar, eşekler... İnsanlar birbiri içinde... 
Her kafadan bir ses çıkıyor, her ağızda bir 
çığlık... O yana, bu yana koşuyorlar. Kimi 
hayvanına binmeye çabalıyor, kimi bebesini 
kucağına almış, kiminin boğçası koltuğunda, 
çocuğu eteğinde... Koşuyorlar... Aşağıya 
doğru... Çocuklar ağlaşıyor... Kadınlar var 
sokağın ortasında dövünüp duran, kadınlar 
var sessiz, yerlere baka baka yürüyor. 
Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Kar lapa lapa 
yağıyor, çocuklar koşuyor analarının ardı 
sıra... Nereye gittiklerini bilmeden... Ne 
olduğunu anlamadan... Kilisenin çanları dur
madan çalıyor. Birden durdu çanlar... Yanık 
bir ezan sesi dalga dalga yayıldı ortalığa. 
Gelinin o zaman aklı başına geldi. Ezana 
okunurken sini, sofra ortada olur. Namazadan 
sonra akşam yemeği yenir Müslüman 
evlerde... Kafesin önünden çekildi.

Vehpi efendi seccadesini seriyordu o kapı
dan girerken. Ötede kaynanası namaza hazır
lanıyor, Bekir ocağın başına hiç durma 
kanştırıyor çorbayı. “Ne oldu?” diye soruyor 
Bekir bakışlarıyla. Gelin onu görmedi. Odanın 
içinde koşuşturuyor. Kareli sofra örtüsünü 
serdi odanın orta yerine, kasnağı, siniyi 
koydu. Kaynana ve kaynata namaza 
başladılar. Gelin tencereyi ocaktan indirdi, bir 
kalaylı tasa boca etti içindekini. Mis gibi bir 
koku yayıldı ortalığa. Kaşıklar, yufka ekmeği, 
tas dolusu su... Lambayı açtı, kulağı sokakta
ki çığlıklarda... Giderek çoğalıyor gürültü. 
Kapalı pencerelerin ardındakini işittirmeye
cek gibi sarıyor ortalığı. Kaynata selam 
verdi, yanına, yöresine bakındı, dinledi 
dışarıyı. Gelin, kaynananın seccadesi dibine

sokuldu.
- Gavur kaçıyor!.
- Nasıl kaçıyor?
- Çoluğunu, çocuğunu koyup kaçıyor... 

Haçın’a doğru... Herhal bizimkiler geliyor 
yukarıdan.

- Ne ? dedi kaynana. Ne diyon kız? Fırladı, 
namazı koydu yarıda. Yukarı çıktı.

O akşam Bekir’le Vehbi efendi yemek 
yediler. Süleymanın annesi bir lokma almadı 
ağzına. “ Vay Sultanım! Vay Süleymanım! Vay 
yavrularım! Gavur koyuverir mi galan onlan? 
Keser Sultanım gavur! Altın saçlı Sultanım! 
Saçı telli Sultanım! Hacındaysa Süleymanı da 
keserler... Vay Sultanım! Vay Süleymanım! 
Dövünüyor Süleymanın annesi. Gelin yaz
manın ucuyla siliyor gözlerini. Bağırmıyor 
kaynanası gibi... Hem de pek inanamıyor. 
Oyun gibi geliyor olanlar... Gelin olup da... On 
beşini sürüyor... “Keserler mi ola?” Ederler 
mi? Senin bir kızın, bir oğlun... Benim bir 
anam, babam, üç kardeşim, dört bacım... 
Hem de tüm sülalem... Senin gibi dövünmü 
yorum ben... Olur mu ola? Yapabilirler mi? 
Kolay mı? İniverir bizimkiler tepeden...
Kıstın verirler...” yine de durmadan iniyor 
gözünün yaşı.

- Sarah beri ne habar etmedin bana, efen
di?

- Heyi habar edeyim? Etsem ne olmuş? 
Var mı bir yolu? Var mı elimizden geleni? 
Hemen umudunu yitirme... Sabah ola, hayır 
ola... Gün doğmadan neler doğar. Yukarıdan 
çeteler iniyormuş. Höketçeye girmişler bile... 
Almışlar Höketçi’yi... Anladın mı ola? Kirkor 
jandarmasını alıp neden kaçmış? Çetelerden j J 
helbet! Üzme tatlı caniyi! Höketçeyi alan, 
Haçin’i de ahr! DEVAMI YARIN
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Açıkta satılan
dondurmaları tüketmeyin
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları don
durma tüketimi 
konusunda 
uyardı.

, Temel Sağlık 
I Hizmetleri Genel

Müdürlüğü'nden 
L yapılan açıklama

da, sıcak yaz gün
lerinin gelişiyle 
başta dondurma 
olmak üzere buzlu 
gıdaların tüketi
minin arttığı belir
tildi.
Sağlıksız koşullar
da üretilen ve 
satılan dondur
malarda bakteri
lerin kolaylıkla 
üreyebildiği belir
tilerek, bu neden
le özellikle açıkta 
satılan dondurma 
ve buzlu içecekler 
tüketilirken 
dikkatli olunması 
istenen açıklama
da, güvenilir 

l olmayan yerler ve 
r sokak satıcıların
dı dan alınan don- 
4 durmaların, insan

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer, ” 

Henry FORD

sağlığını tehdit 
ettiği vurgulandı. 
Açıklamada, şöyle 
denildi: "Süt, 
mikroorganiz
maların üremesi 
için çok iyi bir 
ortamdır. Bu 
nedenle dondur
manın pastörize 
sütten yapılması 
ve hijyenik 
koşullarda 
üretilmesi çok 
önemlidir.
Paketlenmiş don
durma ve buzlu 
gıdalar 
tüketilirken paket 
üzerindeki etiket 
okunmalı, Tarım 
ve Köyişleri

Bakanlığı üretim 
izninin olup 
olmadığına ve 
son kullanma tari
hine dikkat 
edilmelidir." 
Açıklamada, 

sağlık ve hijyen 
kurallarına uygun 
üretilen ve satılan 
dondurmaların, 
protein ve kar
bonhidratın yanı 
sıra A, B, C, D, E 
vitaminleri ile 
kalsiyum, fosfor, 
magnezyum, 
sodyum, pota
syum, demir ve 
çinko gibi miner
alleri içerdiği 
kaydedildi.

88 çeşit uyku 
bozukluğu var

Dicle Üniversitesi 
(D.Ü) Rektörü 
Prof. Dr. Fikri 
Canoruç, 88 çeşit 
uyku bozukluğu 
olduğunu 
belirterek, "Uyku 
bozuklukları, 
uyku polikliniği 
veya uyku 
merkezilerinde 
teşhis edilerek 
tedavi edilir" dedi. 
Prof. Dr. Canoruç, 
D.Ü Tıp 
Fakültesi'nde 
düzenlenen "Uyku 
Apne Sendromu" 
sempozyumunda, 
tüm uyku bozuk
luklarının, 
uykusuzluk, 
uyku süresinin 

ı uzaması, gündüz 
uyuklama ve 
uykuda ortaya 
çıkan anormal 
durumlar olarak 
özetlenebileceğini 
söyledi.
Canoruç, 
uyku apnesinin 
kandaki oksijen 
miktarını azalt

tığını, bunun 
beraberinde kalp 
hastalığı, yüksek 
tansiyon ve cinsel 
işlev bozukluğu 
gibi sorunlara 
neden olabildiğini 
ifade etti.
Gazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Oğuz 
Köktürk ise 
uyku apnesinin 
10 saniye veya 
daha fazla 
süreyle ağız ve 
burunda hava 
akımının durması 
olduğunu 
belirterek, şunları 
kaydetti: "2 daki
ka süreyle apnesi

olan hastalar var. 
Horlama, insan 
ömrünü kısaltan 
ciddi bir hastalık
tır. Tek başına 
horlama bile mut
lak suretle tedavi 
edilmelidir. 
Dünyada uyu
mayan insan yok
tur. Bazen 
gazetelerde yıl
lardır uyumayan 
kişilerin olduğu 
yönünde haberler 
yer alıyor. 
Bunlar doğru 
değildir. Onlarda 
uyuyordur, ancak 
süreleri kısadır. 
En çok 11 gün 
uyumayan bir kişi 
tespit edilmiştir."

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

TEKAnza 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 51313 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)5161212
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

1 I
VAPUR - FERİBOT

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

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

- m ®
 i m

 j x
 ■ 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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821 
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

GEMUK 

r^öht
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2169 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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flKCfiN PETROL î
AKARYAKITTA OLDUĞU GİBİ 

LPG'DE DE GÜVENCE

1.7.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN HİMTİNİZKYİZ.
OTOGAZ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

a) Petrol Ofisi Anonim Şirketi
b) Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. AŞ.

AKCan PETROL
P.O. Akaryakıt ve LPG İstasyon 

K.Kumla - GEMLİK
Tel: 538 03 86

Merkez: 513 17 78 - 513 10 79 Fax: 514 86 41
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Kütüphane yıkılacak
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alan haline getirileceğini söyledi. ’ BaŞka" TurgUt’ Ha,k duğjy.kdJSjJ
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TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE ""
30 Haziran 2005 Perşembe korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Çiçek, AB’ye 
meydan okudu

Ankara Sanayi Odası Meclis toplan
tısında konuşan Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, “Türkiyenin AB üyeliği söz 
konusu olamadan, AB ekonomik güç 
olabilir amastratejik güç olamaz” 
dedi. Habri sayfa 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

10 Güne Bakış

Kayıkhane halka açılıyormuş!
Seyfettin arkadaşımın haberini okuyunca 

gerilere gittim.
1978 yılında CHP iktidarda.^ Zamanın 

Spordan sorumlu Bakam’da Yüksel Çak- 
mur.

Sayın Çakmur Bursa gezisinde Gemlik’te 
parti binasına gelir, ben de yönetimi kurul 
üyesiyim.

Bakan’a, Bakanlığının Hasanağa, 
Karacaali ve Kayıkhane tesislerin Gemlik’te 
bulunduğunu söyledim. Bu tesislerden 
Gemlik’li çocukların da yararlanması iste 
dim.

O yıllarda, Kayıkhane Tesisinde yaz 
aylarında Uludağ’dan gelen bir kayak 
hocası, birkaç çocuğa yelken öğretiyordu.

Aradan bir süre geçtikten sonra zamanın 
Bursa İl Spor Müdürü beni ziyaret ederek, 
Kayıkhane Tesisinin Gemlikliler tarafından 
çalıştırılması için Yelken ve Spor Kulübü 
kurmamızı istedi. Bu görevi bana verdi. 
Tüzük oluşturup derneği kurduk.

Başkanlığına Dr. Cahit Yoruimaz’ı getirdik. 
Yönetim Kurulu ise denizden ve su 
sporlarından anlayan Gemlik’in sevilen 
kişileriydi.

Harabeye dönmüş olan bu tesisi, İl 
Müdürlüğü ve Gemlik’li esnafın desteği ile 
çok güzel bir duruma soktuk.

Telvizyon, pinpon masası aldık.
Güzel de bir açılış yaptık.

____________Devamını yann yazacağım.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okulları 
başladı. İlçe stadında dün açılış töreni düzenlendi. 10 branşta 
açılan yaz spor okullarına sadece 4 branşta katılımın olduğunu 
söyleyen İlçe Spor Müdürü Burhan Arıkan, Futbol'da 50, 
Basketbol'da 20, Voleybol ve Yelken branşında 15 olmak üzere 
toplam 90 velinin çocuğunu kayıt yaptırdığını söyledi.
İlçe Spor Müdürlüğü 
tarafından açılan yaz 
okullarının açılışı dün 
yapıldı. Bu yıl geçmiş 
yıllara göre okullara 
kayıt yaptıran öerenci 
sayısı az olunca 
branş sayısı da 4 
olarak belirlendi. 
Açılışa Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
diğer bürokratlar 
katıldı.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 5’de

Ticaret ve Sanayi 
Odası sitesi 

yenilendi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na ait 
www.gtso.org.tr 
sitesi genişletilerek 
güncelleştirildi.
Site’ye geniş bil
giler eklendi. 
Haberi sayfa 2’de

totae tesisleri lı t açıl w
önümüzdeki gün
lerde hizmete açıla
cak olan Gemlikspor 
Kayıkhane Tesisi, 
önünde halk plajı 
oluşturularak kapıları 
halka açılacak.
Haberi sayfa 4’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gtso.org.tr
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Karsak Deresi Gemlik’e zarar veriyor
Bazı insanlar vardır.
Kendilerini topluma adamışlardır.
İyinin gerçekleşmesi kötünün gider

ilmesi için çabalar dururlar.
Zaten toplumsal gelişme ve iyileşme 

de bu insanlar sayesinde olur.
Hiçbir maddi karşılık beklemeksizin 

çalışan bu insanların ödülü toplumdaki 
duyarlı insanların sayısının artmasıdır.

Bir de gerçekten yaşanılabilir çevre 
yaratabilmeye katkı koymaktır.

Yüksel Abla’yı bilirsiniz.
Gemlik’te tanımayan hemen hemen 

yok gibidir.
Her olumlu girişimin altında mutlaka 

Yüksel Abla’nın imzası ve topladığı 
imzalar vardır.

Şimdi de yeni bir girişime ön ayak 
oluyor.

Gemlik’e iki koldan giren Karsak 
Deresi’nin ıslahıyla ilgileniyor.

Su önemli bir doğal değer.
İyi değerlendirildiğinde hayat veriyor. 
Kirletildiğinde ise zehir saçıyor.
Karsak Deresi de öyle..
Karsak Deresi ne yazık ki Gemlik’e 

yarardan çok zarar veriyor.
Yüksel Abla da Gemlik kamuoyunun 

gözü kulağı olarak Karsak Deresi’ni ele 
almış bu kez.

Bir imza kampanyası başlatmış.
Kaymakamlık Makamına sunulmak 

üzere bir dilekçe hazırlamış.
Dilekçe de değindiği sorunlar en kısa 

sürede çözüme kavuşturulması gereken 
türden.

Dilekçenin içeriği şöyle;
“Bursa İli’nin turistik ilçelerinden biri 

olan Gemlik’imizin kanayan bir yarasına 
değinerek , çözüm bulunması amacıyla 
makamınıza başvurmayı uygun bulduk.

Bilindiği üzere ilçemize İznik 
Gölü’nden beslenen Karsak Deresi iki 
koldan girmekte ve körfeze ulaşmak- 
tadır.Bunlardan her ikisi de çevrelerinde 
yaşayan insanların sağlıklarını tehdit 
eder durumda kirlilik saçmaktadır.Özel- 
likle iki yakasına pazar kurulan ve 
halkımızın yiyecek maddelerinin satıldığı 
dere daha fazla kirlenmiş olup adeta fare 
barınağı haline gelmiştir.

Durumdan çevre sakinleri kadar 
pazarcı esnafı da şikayetçidir . 
Yapılabilecek çalışmalarla her iki derenin 
de temizlenebileceği bir gerçektir.

Sağlıklı bir çevrede yaşam herkesin 
hakkıdır düşüncemizle ,çözüm üretilme
sine yardımcı olmanız isteğimizle duru
mu bilgilerinize arz ederiz.’r 

Bu dilekçe gerçekten Gemlik’te 
yaşayan herkesin duygularını ve sıkın
tılarını ortaya koyuyor.

Kaymakamlığın ve Belediye 
Başkanlığının konuya duyarlı davranıp 
çözüme dönük girişimler başlatması 
aciliyet içeriyor.

Sonuçta Gemlik kazanacak ve Gemlik 
Halkı yaşanılabilir çevre özlemine 
kavuşacak.

Sağlıklı bir ilçede yaşamak hepimizin 
anayasal hakkı..

Büyüklerimiz bu hakkı bizden 
esirgemesinler.

Ticâret ve Sanayi Odası 
internet sitesi yenilendi,

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
internet sitesi 
www.gtso.org.tr 
geliştirilerek 
yenilendi.
Oda da bilgi işlem 
merkezinin kurul
ması ve kadrolu 
personel atımından 
sonra, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın 
www.gtso.org.tr 
web adresi, gün
celleştirilerek daha 
kullanılır bir hale 
getirildi.
Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası bil
gisayar işlem 
sorumlusu Ayhan 
Yıldız gazetemize 
verdiği bilgilere 
göre bundan böyle 
oda üyeleri internet 
üzerinden güncel 
aidat miktarlarını, 
munzam ve yıllık 
aidatlarını 
öğrenebilecekler. 
Odanın web 
sitesinde Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
çıkartılan aylık bül
ten izlenebilecek,

Oda kayıt belgeleri, gün 
lük döviz kurları, hava

Odası bilgi işlem sorum 
lusu Ayhan Yıldız,

oda üyelerinin adres ve 
telefonlarına bu siteden
bakılabilecek.
Ayrıca, sitede uluslararası 
iş teklifleri, fuar takvimleri 
izlenebilecek. Tüzel kişil
er kapasite raporlarını 
internet sitesinden 
öğrenebilecekler.

durumu, oda faaliyetleri, 
Gemlik’e ait eski ve yeni 
fotoğraf albümü, Oda ile 
ilgili bilgiler, Bursa 
Serbest Bölge ve liman
ların tanıtımı yer alıyor. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi

isteyenlerin site’ye ticari 
reklamda verebilceklerini 
söyledi.
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın intarnet sitesini 
31 bin 192 kişi ziyaret 
etti.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BaMB

OKUYUN - OKUTUN
ABONE OLUN

http://www.gtso.org.tr
http://www.gtso.org.tr
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Gazhane Caddesi Vicdanca

tek yönlü oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe cadde ve 
sokaklarında 
yaşanan trafik 
sıkışıklığı nedeniyle 
alınan kararlar 
uygulamaya konu
luyor.
İstiklal caddesinin 
alternatif yolu olan 
Gazhane cad
desinde tek yön 
uygulamasına 
geçiliyor.
Bu nedenle İstiklal 
caddesi ile 
Gazhane caddesi 
bağlantıları olan 
sokakların giriş ve 
çıkışlarına uyarıcı 
trafik levhaları asıl
maya başlandı. 
Gazhane caddesi 
üzerinde bundan 
böyle sadece

PTT istikametine 
gidiş olurken bu 
caddeye bağlantılı

sokaklardan çıkışlar 
sadece sağa 
dönüş olacak.

n----------------- 1 n—o-----1-------------

ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
YAZ KURSLARI BAŞLIYOR •I H

1 ■ 26 AĞUSTOS II. DÖNEM Ö ASKCTBOl, 
INGİLİZ», MÜZİK, TIVATRO

İRTİBAT TEL: 513 50 84

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Okyanusta bir yosun gazetesi
Gazetecilik bir tutku işi..
Emek işi.. Sevgi ister.. Ve de bitmeyen heyecan (amatör ruh)..
Usta -çırak ilişkisinin olduğu günlerin son demlerini yaşayan biri 

olarak, bilirim o emeği..
‘Gazetede çaycı olayım yeter ki gazete soluyayım”, diyerek hiç 

giymediğim pilise eteğimle iş görüşmesine gittiğim o gün Bursa 
Hakimiyetin merdivenlerini ben mi çıktım, yoksa merdivenler 
ayağımın altından kaydı mı?!

Ücret yok..Belki altı ay....
“Ben bir ay sonra ücretimi alacağım’ dediğim o gün...'
Niye pilise eteğimi giydim ki? Ben her zaman blucinli kızdım?
Terbiye .. .
Hangi bölümde çalıştığımın söylenmediği bir serviste bana göster

ilen sandalyeye çöküverdim .
Yaşamımın en uzun bekleyişiydi..Zaman durmuştu.Jrisanlar 

geziniyordu..
Bir muhabir arkadaş , “ Misafir misin?’ dedi.
Misafir olamadım...
O günlerde okyanusta bir saman çöpü gibiydim, r.; r>
Zordu ilk günler.. Çook..
Gözyaşlarımın içime aktığı nice günler ...Yüreğimin atışlarını objek

tifimde görüyordum!..
Taze gazetenin ilk okuyucusu olmak için gün ağırırken, geldiğim ilk 

günler!
O ilk heyecan, o ilk kokular gibi bir çok kokular da yitirildi.
Ama hala o kokuları taşıyan nice taşralı gazete yaşam havuzunda, 

okyanuslara karşı birer saman çöpü olarak mücadele veriyor...
Haber yazmayı öğretecekler diye beklerken, elime sıkıştırılan ağır 

Nikon F3 fotoğraf makinası ile okyanustaydım. Tutunacağım bir ağaç 
dalı bile yok!..

Gazeteleri didik didik ettim, kaç kez..İlk kez, haberi nasıl yazmış?, 
diye okuyorum gazeteleri..

Nasıl haber yazılır? Öğreten yok..yol gösteren yok..
Fotoğraf makinesini omzuma astım; nereye giderim? ‘Ben 

muhabirim haber yapacağım’, nasıl derim ve nasıl inandırırım?.^
İlk durağım Sayacılar Sokağı..
Haber atılıverdi, bir tarafa..(Sonra değerlendirildi. Güzel de oldu)
“Falan pastane ev pasta yapmış, fırla”..

Kan ter içinde pastanede pastayı enine boyuna çekerken, 
makinemdeki film bitti..

Filmi nasıl takacağım?
Hemen atik davranarak, bir fotoğrafçıya filmimi taktırdım.
Sayfaya yetişecek ..../Kcil yazdım.. Parmaklarım tuşlarda mı, tuşlar 

mı parmaklarım!..
Müdürüm öfkeli (iyi ki de öyle yapmış) filmleri beğendi... Habere 

baktı, buruşturdu suratını..
Kaç yumurta kırılmıştı, kaç kilo çikolata , kaç kaç?.. Kağıdı suratı

ma fırlattı, ‘Öğren’!..
Sabah gazetede soluğu aldığım anda 20 yumurta kırılarak yapılan 

pasta haberim imzamla birinci sayfanın haberi oluvermiş..Astım 
duvarıma..Sonra baş edemedim haberlerimi asmaya...Sonralar..son- 
ralar..

Fotoğraf makinem bir organım oluvermiştL.Bozulduğunda tamir 
bile ediyordum...

Teknoloji geldL.Çok şey değişti..Daktilo sesleriyle bütünleşen 
haber sohbetleri yerine, bilgisayarların başında kafayı kaldıramayan 
bedenler yer aldı..

Gemlik Körfez Gazetesi’nde o amatör ruhumu bulurum...O koku
ları..

Yosun köyümün ilçesi Gemlik’in iskelelerinde yürür çocukluğum..
Yosun gazetem Körfez’im 33 yaşına adım atmış..
Yıldönümü pastası yaptırmaya kalksanız, her yıla bir yumurta .kır

sanız 33 eder..
Kırılan yumurtalar.. Bin bir güçlükle yaşama çabasında olan 

gazetem yosun..
Hele ki, bu gazete ilk ise... Sorumluluğu büyüktün.Gemlik’ine 

karşı... O güzellikleri yazmanın yanı sıra denize ihanetti de 
yazar..Köyleriyle ilçenin öpüştüğü ve öksürdüğü her hallerini...

Finans gücü olmadan Ustamın, ‘ekmek teknesi’ gazeteyi çıkar
mak, kolay değil..

Resmi ilanlardan gelecek ilan en büyük destektir..O ilanlar da 
büyüklerin ceplerine gider genelde..

Gazetenin gazetecisi diyelim, patron sözü yakışmıyor Kadri ustaya 
.. Zira o emekçidir, gönül vermiştir gazetesine..

“İlk yayınlandığımızda çıkabilmek için sabahlara kadar hurfatlarla 
yazı dizerdik. Sonra onları klavyelere tek tek dağıtırdık”, demiş.

Uğrayın Körfez’e de hala kurşun harflerin olduğu o eski makineleri 
görün. Ustam, “Aylardır zararına çıkıyor gazete ..Yerel basın bir hold
ing veya sanayicinin basını değil ki, destek görsün ”, d iyon. Ama 
ayakta... 33 . yılında Gemlik Körfez Gazetesi..

Yosun kokusunu Gemliklilere duyuyor..
Bursa’ya da lodosunu estiriyor arada bir..
33 yumurta kırılarak bir pasta yapmak vardı, ustaaaa..
Hadi nice yıllara...
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Meydan geliştirme projelerine yenisi eklendi.

ane ile temizli
garajı takas edilecek

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Alan genişletme 
çalışmalarını 
sürdüren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kütüphane 
binası ile eski 
temizlik gara- 
jı'nın takas edile
ceğini söyledi. 
Bir süre önce 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile eski temizlik 
garajında 
inceleme yapan 
Başkan Mehmet 
Turgut, iki yer 
için takas for
mülü uygu
lanacağını 
söyledi.
4 Temmuz 2005 
Pazartesi günü 
yapılacak 
Belediye Meclisi 
gündemine gele

cek olan takas 
işleminin meclis 
üyelerinin de 
olurunun alın
masından sonra 
girişimlere 
başlanılması 
bekleniyor.
BAKANDAN 
OLUR ALINDI 
Haziran ayı 
başında 
Uludağ'da 
yapılan semi
nerde konuyu 
Bakan ile 
görüştüğünü 
ve Bakan'ın 
'peki' dediğini 
söyleyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, yazılı 
olarak da teyit 
alındıktan sonra 
takas işlemine 
gideceklerini 
söyledi.
Takasın gerçek
leşmesi duru

munda eski te
mizlik garajının 
yıkılarak yeni 
bina yapımının 
ardından 
kütüphanenin 
taşınacağını 
bildiren Başkan 
Turgut, 
"Boşalacak 
kütüphane 
binasını yıkarak 
mevcut 
alanı genişlete
ceğiz" dedi. 
Temizlik gara
jının yıkılmasıyla 
yapılacak 
kütüphane 
binası için 
değişik alternati
flerinin bulun
duğunu bildiren 
Turgut, yeni bina 
yapımı için 
gerekirse 
ponsor bulun
abileceğini 
söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Kayıkhane'de 
bulunan 
Gemlikspor tesis
lerinde faaliyet 
gösterek olan 
Yelken Spor 
Kulübü için açılış 
hazırlıkları sürüy
or. Malzeme spon

sorluğunu 
Borusan Lojistik'in 
yaptığı Gemlikspor 
Yelken Sporları 
Kulübü'nün açılışı
na İstanbul yelken 
kulübü Optimist 
C takımının gele
ceği açıklandı. 
Tesisler önünde 
çalışmaların

devam ettiğini 
bildiren 
Gemlikspor 
Kulübü başkanı ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yapılacak düzen
lemelerin halka 
açık olacağını 
söyledi.
Sahilde yapılan 
temizlik ile 
dökülen kumlarla 
halkın yarar
lanacağı plajı 
halkımıza 
kazandıracaklarını 
söyleyen Başkan 
Turgut, 
Yapacağımız çevre 
düzenlemesiyle 
halkımıza 
çok güzel fay
dalanacakları 
dinlenme alanları 

yaratacağız. 
Buradan halkımız 
faydalanırken 
korumasını da 
onlar yapacaklar." 
dedi.
Yapılan hizmetlerin 
Gemlik halkı için 
yapıldığını 

söyleyen 
Başkan Turgut, 
Pazar günü saat 
16.00 da yapılacak 
açılışta tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
söyledi.
İstanbul'dan gele

cek misafir 
yelkenciler ile 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu 
larının açılış 
öncesinde kör
fezde gösteri 
yapacakları 
öğrenildi.
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Yaz spor okulları açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürlüğü tarafın
dan açılan yaz spor 
okulları başladı.
İlçe stadında dün 
yapılan açılış töre
nine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile kayıt yap
tıran öğrenci velileri 
katıldı.
Bir önceki yıla göre 
yaz okullarına 
katılımın azaldığı 

gözlenirken bunun 
tek nedeninin ise 
ilçe dışındaki spor 
kulüplerinin öğren
cilere daha iyi , 
imkanlar sundukları 
belirtildi.
10 branşta açılan 
yaz spor okullarına 
sadece 4 branşta 
katılımın olduğunu 
söyleyen İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan, Futbol'da 
50, Basketbol'da 20, 
Voleybol ve Yelken 
branşında 15 olmak 
üzere toplam 90 
velinin çocuğunu 
kayıt ettirdiğini 
söyledi.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
çocuklarımızın bize 
verilen en büyük 
nimet olduklarını 
belirterek "Onları en 
iyi şekilde 
yetiştirmek zorun
dayız. Bu nedenle 
sporla tanıştırıp iyi 
sporcular yetişmesi
ni sağlamalıyız. 
10 bin öğrencinin 
bulunduğu ilçem
izde sadece 90 
müracaat olması ise 
üzücüdür" dedi. 
Kaymakam 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada 
çocuklarını buraya 
gönderen aileleri 
kahraman olarak 
ilan etti.
Baygül, Öğrenciler
imizi kötü alışkan
lıklardan korumak 
bizim görevimizdir. 
Onları spora teşvik 
etmemiz gerekir. 
Önümüzdeki yıl için 
okullarımızda yaz 
spor okulları için 
daha çok tanıtım 
yapmalıyız. Spor 
yapan çocuklar her

alanda başarılı oluy
orlar" şeklinde 
konuştu.
Düzenlenen açılış 
töreninin ardından 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut, 
yarının sporcularına 
Gemlikspor forması 
dağıttılar.
Yaz Spor 
Okullarında tecrübe
li hocalar Turgut 
Akcan, Ömer 
Erdem, Haydar Yiğit

Futbol, Basketbol 
ve Voleybol 
branşlarında görev 
alırken Bursa'dan

gelecek olan
Mustafa Öncü
Yelken branşında 
görev alacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ÇjsîsnjT)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMB/
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOÖAIGRZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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AB’nin Türkiye’den yeni istekleri var i

Çerçeve Belgesi 
üzerinde anlaşıldı 
Avrupa Komisyonu, 
Türkiye ile Çerçeve 
Belgesi üzerinde 
anlaştı. Türkiye ile 
müzakereler ekim 
ayında başlayacak, 
üyelik ise 2014'ten 
önce olmayacak. 
AB'nin yeni istekleri 
var. AB Komisyonu, 
Türkiye ile Çerçeve 
Belgesi üzerinde 
anlaştıklarını açıkla
yarak, üyelik 
görüşmelerine başla
ma kararı aldı.
AB Komisyonu 
sözcüsünün yaptığı 
açıklamaya göre, 
Türkiye ile müzak
ereler ekim ayında 
başlayacak, üyelik 
ise 2014'ten önce 
olmayacak. 
Açıklamada, üyelik 
müzakerelerinin 
başlamasının 
Türkiye'nin üyelik 
için gerekli yüküm
lülükleri yerine 
getirme hızı ile 
reformların uygulan
masına bağlı olduğu 
belirtiliyor.

AB Konseyi'nin 
onayına sunulan 
Çerçeve Belgesi'ne 
ilişkin ayrıntılı açıkla
mayı AB 
Komisyonu'nun 
Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Olli 
Rehn yaptı.
Oli Rehn özetle şun
ları şöyledi: "İnsan 
hakları ihlali olursa 
süreç askıya alı
nacak. Avrupa'nın 
istikrarlı ve müreffeh 
bir Türkiye'ye ihtiyacı 
var. Daha fazla 
demokrasi ve daha 
fazla özgürlük. Uzun 
bir yol olacak. Ortak 
hedef katılım.
Müzakere sürecinin 
ucu açık. Üye ve 
aday üyelerin 
kamuoylarında

Türkiye ile ilgili tartış
ma başlatılacak.
Bugünkü toplantıda 
da siyasi bir tartışma 
yapıldı.
İnsan hakları ve 
hukuk devleti ile ilgili 
ihlal olursa nitelikli 
çoğunlukla yeni bir 
karar alınabilir.
Serbest dolaşımda 
ihtiyati tedbirler alın
abilir. Belgede ayrı
calıklar (derogasyon) 
ile ilgili daha güçlü 
ifadeler yer aldı, 
müzakereler uzun ve 
zor bir süreç olacak. 
Bundan sonraki mali 
bütçe döneminden 
önce Türkiye'nin 
üyeliği zor. İyi 
komşuluk ilişki
lerinden kasıt sınır 
ihlallerinin çözülme

si. Kıbrıs da gün
deme geldi. Kıbrıs'ta 
birleşme olması 
önemli. Uyum pro
tokolünün imzalan
masını bekliyoruz. 
AB'nin üyelik ile ilgili 
kapasitesinden önce 
bütçe sonuçlarına 
bakacağız. Bütçe 
sorunu çözülmezse 
AB kendini zor bir 
konumda bulur. 
Türkiye şayet üzerine 
düşeni yerine 
getirmezse, 
AB içinde kendine 
güçlü bir yerde bula
cağı başka bir öneri 
getirilebilir. Bazı 
ülkeler imtiyazlı 
ortaklık önerisini 
gündeme getirdi.
3 Ekim'de müzakerel
er başlatılacak.
Bu karar bağlıyız. 
Bütün müzakereler 
açık uçludur. 
Sonuçlar önceden 
öngörülemez. Katılım 
kesin ancak ucu açık. 
Yani hedefimiz kesin 
üyelik ancak müza
kere süreci ile ilgili 
tam bir tarih yok.

rak: Teröristlerle
pazarlık yapmayız

Irak: Teröristlerle 
pazarlık yapmayız 
İrak Dışişleri Bakanı 
Hoşyar Zebari, 
"Saddam Hüseyin 
döneminde yapılan
ların aksine, kendi
lerinin terörist gru
pları diplomasinin bir 
silahı olarak kullan
mayacaklarını, 
pazarlık aracı yap
mayacaklarım" söyle
di. Zebari, Irak'a 
komşu ülkelerin 
dışişleri bakanlarının 
katıldığı kahvaltının 
ardından, Türk basın 
mensuplarının soru

larını yanıtladı. 
Kahvaltıda terör 
örgütü PKK konusu
nun gündeme 
gelmediğini ifade 
eden Zebari, Irak 
yönetiminin bu 
konudaki pozisy
onunun çok açık 
olduğunu belirterek, 
herhangi bir 
terörist grubun, 
yabancı silahlı 
grubun, ister Türk, 
ister İran, ister Suriye 
kökenli olsun Irak 
topraklarında barın
masına izin vermeye
ceklerini belirtti.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

■ “° 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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KPSS hafta sonunda yapılacak
Emekli Sandığı, 

I memur emeklilerine
katsayı artışından 
kaynaklanan zam 
farklarını, 1 

ı Temmuz'dan 
** itibaren ödemeye 

başlıyor. Farkları 
’ kim ne zaman 

alacak?
Emekli Sandığı 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamaya 
göre, emekli, 
dul ve yetimlerin 
1 Temmuz'dan 
geçerli olacak kat
sayı 
artışlarına ilişkin 
fark çalışmaları 
tamamlandı.
Yeni katsayılar ile 
en düşük emekli 
aylığı 543.43 
YTL'den 577.05 
YTL'ye yükselirken, 

* düzenleme uyarınca 
Lİ1 birinci gruba giren 

hak
* sahipleri 1, ikinci

gruba girenler 2, 
üçüncü gruba 
girenler de 3 aylık 
zam farkı alacaklar. 
1 Temmuz'dan 
itibaren gerçek
leştirilecek fark 
ödemeleri ile 
Emekli 
Sandığı'ndan aylık 
alan 1 milyon 603 
bin 726 kişiye, 
toplam 98 milyon 
494 bin 782.80 YTL 
maaş farkı 
verilecek.
Buna göre aylıkları 
Ziraat Bankası'nca 
ödenenlerden 
maaşını:

-1. gün alanların 
farkları 1 Temmuz, 
2. gün alanların 
2 Temmuz, 
3. gün alanların 
3 Temmuz, 
4. gün alanların 
4 Temmuz, 5. gün 
alanların da 
5 Temmuz'dan 
itibaren ödenecek. 
Aylıklarını Ziraat 
Bankası dışındaki 
bankalar ve PTT 
işyerleri ile 
PTT aracılığı ile 
konutunda alanların 
zam farkları da yine 
1 Temmuz'dan 
itibaren ödenecek.

A grubu ve öğret
menlik kadrolarına 
memur almak 
amacıyla düzenle
nen 2005-Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) bu 
hafta sonu gerçek
leştirilecek. 
Sınav, Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce 
Türkiye'de 81 il 
merkezi ile 
KKTC'de Lefkoşa'da 
yapılacak.
2 Temmuz 
Cumartesi günü ve 
3 Temmuz Pazar 
günü sabah ve 
öğleden sonraları 
olmak üzere 4 otu
rumda gerçekleştir
ilecek sınava 
toplam 253 bin 658 
kişi katılacak.
Tüm adaylar, gire
cekleri oturumun 
veya oturumların 
sınava giriş ve kim
lik belgesi ile resmi 
onaylî bir Rırrifık bef- 
gesini yanında 
bulunduracak.

Sınavın cumartesi 
saat 09.30’da 
başlayacak sabah 
oturumuna tüm 
adaylar katılacak. 
Bu oturumda aday
lara genel yetenek 
ve genel kültür ile 
yabancı dil alan
larında test usulü 
sorular yöneltilecek. 
Yabancı dil testine 
isteyen adaylar 
katılacak. Cumartesi 
sabah oturumu, 
genel yetenek ve 
genel kültür testi 
için 2 saat sürecek. 
Bunlara ek olarak 
yabancı dil testini 
yapmak isteyen 
adaylara 1 saat süre 
daha verilecek. 
Cumartesi öğleden 

sonra saat 14.30'da 
ise öğretmen aday

larının katılacağı 
Eğitim Bilimleri ile 
ilgili oturum başlay
acak. 183 bin 120 
kişinin gireceği bu 
oturum 2,5 saat 
sürecek. Sınavın 
pazar günü saat 
09.30'da başlayacak 
sabah oturumunda 
hukuk, iktisat, 
işletme, maliye ve 
muhasebe ile ilgili 
alan bilgisi soruları 
yöneltilecek.
Öğleden sonra saat 
14.30'da başlayacak 
ikinci oturum da 
Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişki
leri, Ekonometri, 
İstatistik, Kamu 
Yönetimi ve 
Uluslararası 
İlişkiler alanlarında 
yapılacak

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ

STOKLARLA
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİMİZİN TANESİNİ 
IS YTL'YE SAYIYORUZ

YENİ LASTİKLERİNİZE 
KREDİ KARTINA 6 TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ. 
ÖZKAYA OTOMOTİV 

GEMLİK BAYİİ 
İIDCI |~| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

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

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan ■ Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle

Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt 
_____Tel: (0,224) 513 13 71 -614 87 87
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Çiçek, AB’ye meydan okudu f
Kadın Sağlığı Köşesi

Tel: 514 29 48

"Türkiye’nin AB 
üyeliği söz konusu 
olmadan, AB 
ekonomik güç ola
bilir ama stratejik 
güç olamaz" diyen 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, başörtüsü 
konusunda da 
önemli açıklamalar 
yaptı.
Cemil Çiçek, Ankara 
Sanayi Odası’nın 
(ASO) Meclis 
Toplantısı’nda 
katıldı. ASO Başkanı 
Zafer Çağlayan’ın 
konuşması sırasın
da tansiyonun yük
selmesi nedeniyle 
Çiçek’in burnunun 
kanaması salonda 
telaşa neden oldu. 
Burnunun kanaması 
üzerine salondan bir 
süre ayrılan Çiçek, 
daha sonra konuş
masını yaptı.
Demokrasinin, 
örgütlü toplumun 
gerçekleştiği yer
lerde faydalı 
sonuçlar vereceğini 

belirten Çiçek, 
Türkiye’nin belli 
dönemler dışında 
sorunlarını çözerek 
geleceğe bakan bir 
ülke olmadığını, 
bugünlere sorun
larını sonraki 
dönemlere bırakarak 
geldiğini ifade etti. 
Çiçek, Türkiye’nin 
sorunlarını çözmesi, 
küçültmesi ve yeni 
sorunlara karşı ted
birlerini alması 
gerektiğini anlattı. 
Ötelenen sorunların 
nedeninin siyasette 
ve politikalarda 
istikrarsızlık 
olduğunu vurgu
layan Çiçek, 
"Türkiye’de istikrar 
ön şartsa, hem 
siyasi hem de buna 
bağlı olarak poli
tikalarda istikrar 
olmalı" dedi.
Türkiye’nin 3 Kasım 
seçimlerinde siyasi 
istikrarı 
yakaladığını, 
ekonomik istikrar

| Op. Dr. Yaşar ALTUN

programını her türlü 
sıkıntıya rağmen 
sürdürdüğünü anla
tan ve sonuçlarını 
görmeye başladığını 
anlatan Çiçek, 
Türkiye’nin sorun
larını çözmek istiy
orsa, 2 istikrarı 
birarada sürdürmek 
zorunda olduğunu 
kaydetti.
İstikrar konusuna 
son günlerdeki 
seçimlerde uygu
lanan yüzde 10 
barajının indirilmesi 
gerektiği yönündeki 
tartışmalar 
nedeniyle vurgu

yaptığını belirten 
Çiçek, yüzde 10 
barajının 1980 son
rasında istikrar 
sağlanması amacıy
la getirildiğini ve ilk 
kez 1983 seçim
lerinde uygu
landığını, zaman 
zaman yüzde 10 
barajının dahi siyasi 
istikrarı sağlamaya 
yetmediğini söyledi. 
Çiçek, '"Önümüzde
ki dönemde 
Türkiye’de en önem
li konu nedir?’ ders
eniz, bu istikrarın 
her halükarda 
sürdürülmesidir.

Çok erken doğan bebekleri bekleyen riskler 1 '
Erken doğumların anneye ve bebeğe ait 

sebepleri vardır. Bebeğe ait sebeplerin başında 
çoğul gebelikler gelirki bu da genellikle tüp 
bebek uygulamaları sonucudur. İkiz bebek
lerde genellikle önemli bir sorun görülmezken, 
üçüz bebekler çoğukez gebeliğin 32. haftasında 
veya civarında doğmaktadır. Rahim içindeki 
gebelik mahsülü (fetus) sayısı arttıkça bu süre 5 
daha da kısalmaktadır.

Yeni doğan bebeklerin yaşatabilmek sınırını ] 
belirleyen en önemli etmen, bebeğin organ
larının yeterince oluşmadan doğmasıdır. 
Örneğih gebeliğin 23. haftasından önce 
bebeğin akciğerleri havadaki oksijeni kana 
iletebilecekleri duruma gelmemiştir. (Hava 
keseleri ile ince kan damarları arası mesafe 
çok az olması gerekirken burda fazladır)

Bu nedenle tıpta genel eğilim ,23. haftanın 
veya düğüm ağırlığı 400 gr altında olan bebek
lerin yaşatılmaya çalışmaması yönündedir.

Bunun en önemli nedeni bu kadar küçük 
bebeklerin hayatta kalabilmelerinin neredeyse 
imkansız olması, beyin içi kanamalar ve beyin 
dokusundaki zedelenmeler nedeniyle sinirsel 
sakatlıklar ağırve sıktır. (Körlük, sağınlık, 
felçler, ağır zeka geriliği gibi) Ayrıca yaşayan 
bebeklerde erken doğduğu süre ile orantılı 
olarak kronik akçiğer hastalığı görülmektedir.

Çoğul gebelikler “tüp bebek” teknolojisinin 
başarısıdır. Ancak bu teknolojiyi yanlış kulla
narak rahim içindeki fetus sayısını artırmak, 
çok erken doğumlara, bu da ölme ve yaşam 
boyu ağır sakatlıklara sahip olarak bebeklere 
neden olmaktadır. J

W WUNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 

Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 30
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Petrol fiyatları 
ekonomiyi vuracak
Deutsche Bank'ın 
Amerikan Batı 
Teksas petrolü 
dikkate alarak yap
tığı analizinde, 

t petroldeki fiyat 
1 artışlarının

Türkiye'ye getire
ceği ek yük hesap 
edildi.
Uluslararası yatırım 
bankası Deutsche 
Bank'a göre, ham- 
petrol fiyatlarındaki 

.şrtışın Türkiye'ye ek 
faturası, ham petrol 
fiyatlarının seyrine 
göre 2 ile 6.5 milyar 
dolar arasında 
değişecek.
Analize göre, ham 
petrolün varil fiyatı 
bu yıl ortalama 47.5 
dolar olursa, 
Türkiye'ye ek fat
urası 2 milyar dolar 
olacak.
Batı Teksas ham 
petrolünün varil fiy
atı ortalama 50 
dolar olarak 
gerçekleşirse, 
bunun ek maliyeti 
3 milyar dolar 
düzeyine çıkacak. 
Analize göre, eğer

Batı Teksas ham 
petrolünün ortalama 
varil 
fiyatı 60 dolara yük
selirse, Türkiye'nin 
ek ham petrol 
maliyeti, de 6.5 
milyar dolar olarak 
gerçekleşecek. 
Güçlü küresel 
talep ve mevcut 
rafineri kapa
sitesinin yılın ikinci 
yarısında benzin ve 
motorin talebini 
karşılamakta yeter
siz kalacağı 
kaygısı, Nijerya'daki 
karışıklıklar ile İran'
daki yönetim

değişikliği 
gibi unsurlar, ham 
petrol fiyatlarının 
yükselmesine katkı
da bulunuyor.
Öte yandan 
Türkiye'nin bulun
duğu bölgede, 
maliyet hesapla
maları 
daha çok Brent türü 
petrol üzerinden 
yapılıyor.
Brent türü 
petrol ile Batı 
Teksas türü 
petrolün varil fiyatı 
arasında ise yak
laşık 1 dolarlık fark 
bulunuyor.

ELEMAN ARANIYOR
MURAT TCKNIK OTOMAT SANAYİ

Üretim departmanımızda aşağıdaki şartlara haiz bay CNC torna operatörü aranmaktadır.
- Meslek Yüksekokulu Makine bölümü veya Endüstri Meslek torna mezunu
- CNC torna konusunda yetiştirilmek üzere
-Vardiyalı çalışabilecek
- Gemlik ve yakın çevresinde ikamet eden
- Bay adayların askerliğini yapmış olması
- 30 yaşını aşmamış olması
- Ekip halinde çalışmaya yatkın, liderlik özellikleri olan
■ Esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek
İlgilenen adayların CV’lerini aşağıdaki e-mail adresine yada faksa göndermeleri rica olunur, 
e-mail: muratotomat@muratotomat.com.tr - Fax: 522 81 81 • TEL: 522 81 80

KÜMLtfPfl KİRflUK YflZUK KİRALIK

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Brezilya - Arjantin
Dünya gençler yarı final 

maçı Brezilya genç takımı 
ile Arjantin genç takımları 
arasında oynandı.

İlk devre Arjantin 
takımının üstün oyunu ile 
kazandıkları golle ilk 
yarıyı önde bitirdiler.

İkinci yarıda 
Brezilya’nın üstün oyunu 
ile kazandıkları golle ilk 
yarıyı önde bitirdiler.

İkinci yarıda 
Brezilya’nın üstün 
oyunuyla 80. dakikada 
kazandığrgolle beraber
liği yakaladılar. Arjartin 
maçı bırakmadı. Maç uzat
ma dakikalarına

geldiğinde 90+3’üncü 
dakikada karanbolden 
attığı golle durumu 2-1 
yaptılar.

Bu maçta güzel 
oynayan değilde fırsatları- 
değerlendiren takım yarı 
finale çıktı.

Evet Arjantin final 
maçına çıkacak ve 
Arjartin’in rakibi Nijerya.

Büyük bir ihtimalle 
rjantin dünya gençler 
şampiyonasında ipi 
göğüsleyecek.

Tabi bu kağıt üzerindeki 
bir ihtimal zira maç 
sırasında neler olacağı 
hiç belli olmuyor.

Filenin sultanları
Filenin sultanları 

Akdeniz oyunlarında 
Yunanistan’la yapmış 
olduğu maçı 3-0 gibi 
güzel bir skorla yendiler.

Her zaman kendileri ile 
iftihar ettiğimiz sultanlan 
maça temkinli iyi 
başladılar birinci seti 25- 
21 olarak aldılar.

Oyunun bu setinde 
Neslihan’ın fevkalade 
oyunu takımımıza moral 
oldu.

İkinci sette Yunanlar 
son sayılarda skorumuzu

Türkiye •
Erkekler basketbol yarı 

final maçında 
Yunanistan’la yapmış 
olduğumuz maçı 78 - 69 
kandık.

Bu maçtan sonra rak
ibimiz İtalya olacak.

Baştan sona kadar

yaklaşmalarına rağmen 
sultanlarbu setide lehler
ine çevirmesini bildiler.

Üçüncü sete iyi başla
malarına rağmen Milli 
Takımımızın çok iyi bir 
müdafa ile ilk molayı 
Yunanlılara aldırdılar.

Takımımız üst üste 
aldığı sayılarla çok rahat 
bir oyundan sonra 
üçüncü setide 25-16 
alarak Akdeniz oyunların
da ilk galibiyetlerini almış 
oldular.

Yunanistan 
heyecanlı birmaç oynadık. 
Yunanistan’ın sert oyu
nunda zaman zaman 
maçta sertlikler meydana 
geldi.

Buna rağmen maçı 
kazanmasını bildk.

I Yunuslar karışısında denize cepheli
I 2+1, 2 milyar peşin.
I Sahibinden KİRALIK daire
I Özen Sitesi No:l 1 Kat:3 K.Kumla
I Tel: (0.224) 513 12 80

I GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532)792 23 03

KMLA’DA 
EŞYALIVEEŞYASIZ 

KİRALIK 
HAVUZLUDAİRE 

513 96 83

Bursa 
Bağ - Kur İl 

Müdürlüğünden 
aldığımız 

Bağ-Kur Sağlık 
karnemizi 
kaybettik. 

Hükümsüzdür.
Kadem AYDIN 
Rıfat AYDIN

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

mailto:muratotomat@muratotomat.com.tr
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Bebeğiniz neler yapabilir?!*
Bebeğiniz neler 
yapabilir?
Doğduğu andan 
itiraben bebeğinizin 
aylara ve yıllara 
göre nasıl bir sağlık
lı gelişim gösterdiği
ni gözlemleyebilm- 
eniz için bu gelişim 
tablosunu aklınız
dan çıkartmamanız
da yarar var. Ancak 
yine de bir konuyu 
unutmayın: 
Aşağıdaki gelişim 
kategorisi 
çocuğunuzun bulun
duğu gelişim 
seviyesini daha iyi 
değerlendirebilm
enizi sağlasa da, 
çocuğunuzun bu 
özelliklerin hepsini 
taşımasını bekle
meyin. Unutmayın, 
her çocuk bir
birinden farklıdır! 
Tavır, davranış ve 
vücut gelişimi 
çocuktan çocuğa 
farklılıklar gösterir... 
1 aylık bebek, göre
bilir, duyabilir, 2 
avlık olunca gülm
eye, 4 aylık olunca 
ise cisimleri iki 
eliyle kavramaya, 

kendi kendine oyn- 
maya başlar. 6 aylık 
bebek destekle 
oturabilir, 9 aylık 
olunca destekle 
birkaç adım bile ata
bilir.
İKİ HAFTALIK 
BEBEĞİNİZ NELER 
YAPABİLİR?
Bebek kolları ve 

bacakları hafif 
bükülmüş olarak 
yatar. Bu dönemde 
emme, yakalama, 
arama gibi yeni 
doğan dönemine ait 
refleksler (otomatik 
hareketler) bebeğin 
tek hareketleri ola
bilir. Zaman zaman 
bakışınızı yakalayıp 
size bakabilir. Bu 
durumda ona 
bakarak, gülümsey
erek, başınızı salla
yarak yanıt vermeye 
çalışın.
Bulanık görür. 20- 

25 cm mesafeyi 
seçebildiği için onu 
tutanı çok rahat 
görebilir.
Henüz başını 

kaldıramaz, yatarken 
dönemez ve otura
maz.

Sakin olduğu kısa 
dönemler olacaktır; 
bu dönemlerde ona 
şarkı söyleyin, 
konuşun, evde 
gezinin.
BİR AYLIK 
BEBEĞİNİZ NELER 
YAPABİLİR?
Görebilir, duyabilir, 

tat alabilir, acıyı 
hisseder!
Başını tutabilir, 

karın üstü yattığında 
başını sağa-sola 
çevirebilir.
Emerek kendini 

sakinleştirebilir. 
Agu- ıkınma sesi- 
kumru sesi-mırıldan- 
ma gibi sesler çıkar
mayı dener.
Kısa süreli izleye

bilir, yakın tutunca 
dikkatle bakabilir. 
Sizi tanıdığını belli 

edebilir. Sesinizi 
duyunca sakinleşe
bilir. El ve ayak
larının farkına var
maya başlar. 
İKİ- ÜÇ AYLIK 
BEBEĞİNİZ NELER 
YAPABİLİR?
Başını daha uzun 

süre dik tutabilir, 
göğsünden destek 

alıp kalkmaya 
çalışabilir.
Ellerini bacaklarını 

sallamaya, basmaya 
çalışabilir.
Parmaklarını aça

bilir, ellerini bir
leştirip ağzına 
götürebilir ama 
henüz elini bütün 
olarak kullanır. 
Gülmeye başlar, 

tanır. Tek heceli 
sesler çıkarmaya, 
cıvıldamalara başlar.
90-180 derece 

izleyebilir.
DÖRT AYLIK 
BEBEĞİNİZ NELER 
YAPABİLİR?
Etrafıyla ilgilenm

eye başlar, yatmak 
değil oturmak ya da 
dolaştırılmak ister. 
Biraz destekle 1-2 
dakika oturabilir.
Karnının üstüne 

yattığında elleriyle 
itip minik push- 
up’lar yapar, hatta 
bir tarafa dönebilir. 
Uzanıp cisimleri iki 

eliyle kavrar, biraz 
inceleyip sonra 

ağzına götürür. 
Salyası bollaşır.
Kendi kendine 

oynayabilir. Tek 
heceler 4-5 
aylarda çıkmaya 
başlayabilir, 
ancak anlamlı 
değildir. 
Çığlık atmayı 

dener.
Bebeğinizin 

kişiliği belirgin
leşmeye başlar. Size 
tüm yüzü ve vücud
uyla yanıt vermesi 
yakındır.
ALTI AYLIK 
BEBEĞİNİZ NELER 
YAPABİLİR?
Artık herşeyi görüp 
izleyebilir.
Destekle oturabilir. 

Eğer ek gıdalara 
geçtiyseniz kaşıkla 
beslenmeyi bebek 
otururken yap
malısınız. Her iki 
yöne de dönebilir, 
üzükoyun yatarken

2. KAT 295 M2 + 80 M2 TERAS 
%90 TAMAMLANMIŞ 

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 
Tel: 0535 813 94 33

havaya S 
ı bile

poposunu I 
kaldırmaya 
çalışabilir.
Bebek 3 boyutu 

kavrayabilir ve 
büyüklük ve şekil
lerine göre cisimleri 
gruplandırabilir. 
Aynada, arkasında 
sizi görürse, arkası
na bakıp sizi araya
bilir. Bir eliyle 
kavradığı cismi 
diğer eline geçire
bilir, iki saplı bir bar
daktan yardımınızla 
su içebilir.

Kİ
2 rai

HAÇIN (51)
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Dondu ayaklarım neyim, dedi Süleymanın 
karısı.

Kar yine başlamıştı, tek tük serpiyor.... 
Rüzgar da çıktı... Bekir’in yanakları, burnunun 
ucu kızarmış, arada avuçlarına hohluyor. 
Gelin titriyor. Soğuktan değil korkudan...

- Atkımı, başıya sar! dedi annesi Bekir’e.
- Ben avratmıyım ki atkı sarınayım?
- Al gadanı alayım! Burnun, kulakların 

morarmış... Al şu atkıyı!
Yerde bir karış kar var. ayakları gömülüyor 

yürüdükçe. Çoraplar yaş, ayakkabılar yaş, şal
varlar dizlere dek yaş... Rüzgar bıçak gibi 
kesiyor yüzlerini, burunlarını...

Sabah beri ağlayıp, sızlamayı bıraktı 
Süleymanın annesi. Dövünmüyor, saçını 
başını yolmuyor, yakalarını paralamıyor artık. 
O da dövüşün içinde artık... Süleyman gibi... 
Sultan gibi... Dövüş gibi... Dövüş bu... 
Kaçarsın da, kovalarsın da... Üstüne de gelir, 
kaçar gider de... Hem eli, ayağı öylesine sizli 
yor ki, yüreğinin yangınını arattırmıyor, 
bildirmiyor... “ Yüreğim dondu mu ola? 
Yangınım söndü mü ola? Ne yüreğim dona 
bilir, ne de yangınım sönebilir... Gel gör ki, 
can benim can. En önce o acır körolası... 
Gavur geliyor üstümüze üstümüze... Ortaköy 
ne kadarcık, camdan baksan minaresi 
görünür. Ama şimdi git git bitmiyor yol. 
Karlara batıyon, koltuğunun altındaki azık tor
ban düşüyor, anlamıyon... Ayakkabın kalıyor 
karın içinde ikide bir. Parmaklarım bıçak gibi 

sızlıyor, yüzüm neyim doğranıyor sanki... 
Yüreğimin sızısı daha az acıtıyor şimdi... Can 
önce benimki.”

Ortaköy iyiden iyiye görünüyor artık. Karlar 
içinde duvarlı, ak çerçeveli, tek katlı evler... 
Damlar ak, ağaçlar ak, sokaklar ak... Göz 
görebildiğince parıldıyor aklıklar. Bacalardan 
mavi dumanlar yükseliyor gökyüzüne. Evlerin 
kapıları hep açık... Adları ev... Rumlunun evine 
ağır bile olmaz biri. Duvarları çamurla sıvalı, 
tek pencereli toprak odacıklar... Yirmi beş, 
otuz evlik bir Türk köyü burası. Tek bir Ermeni 
yok... Kadınlar hep kapı önlerine çıkmışlar, 
çocuklar karlar üstünde hopluyorlar...
Omuzları tüfekli erkekler var ortalarda.

- Ne oldu?
- Ne var?
- Gavur geliyor!
Gelenlere karlara belinmiş, donmuşlar, her 

yanları sızlıyor soğuktan. Çabucak dağıldılar 
evlere. Her biri konuk olacak bir yer buldu 
kendine.

Vehpi efendininkiler Rüstem ağagilile gitti 
ler. Orta köyün en zengini Rüstem ağa, 
toprağın yarısı onun, davarının sayısını kimse 
bilmez. Evi de ötekiler gibi değil, üç göz oda... 
Ocak başına dizildiler gelenler. Ağanın avrat
ları kucak kucak odun attılar ocağa. Kuru 
çamaşır getirdiler, çorap getirdiler, şalvar 
getirdiler, döşlük getirdiler. Sofralar kuruldu 
önlerine, yere yataklar serildi yan yana. Yatan 
olmadı ama, serildi yataklar. Tek Süleyman’ın 
annesi girip çıkıyor yatağa. Yorganı başına 
çekip büzülüyor, bir titreme alıyor bedenini, 
sonra fırlayıp cam önüne koşuyor. Rumlu 
karşıda... Görünüp duruyor... Gözünü ayırmı 
yor o yandan kadın. Arda sokak kapısının 
önüne çıkıp kulak veriyor uzaklara. Derinden 
geliyor silah sesleri... tük tük... Öğlen oldu,

gürültüler tüm kesildi. Hiç ses yok artık.
; Gavur kaçtı!
- Kaçtı! Kaçmayaydı çekilirlerdi erkekler... 

Gavur kaçtı, bizimkiler pusudalar.
- Yatıyorlar pusuda... Her kafadan bir ses 

çıkıyor.
- Git, bak, gel! dedi annesi Bekir’e. Çatlaya

cağım... Babayı çağır, gelsin buraya! 
Durmasın kövde! Belli olmaz.. Gavur sabahtan 
düzünür yeni baştan çıkar yukarı. Pusudakini 
avlayıverir... Al getir babayı!..

Bekir giyindi, sarındı.
- Hayvana bin! dedi Rüstem ağa.
- Yüklüğün dibindeki tahtayı sök! diyoran- 

nesi kulağına. En diptekini... Mavi atlas bohça 
var... Heyim var, neyim yok onun içinde... 
Kimseye göstermeden al getir! Ne olur, ne 
olmaz...

Bekir at üstünde ağır ağır uzaklaştı. Kar 
yağmıyor, hava açık, gök mavi. Ova göz ala
bildiğince parıldıyor. Atın ayakları kara bir 
batıyor, bir çıkıyor. Ardından bakıyorlar, kara 
bir leke oldu şimdi uzakta, giderek küçülüyor, 
noktaya döndü.

- Bir sahata kalmaz döner... Hayvan var 
altında, yarım sahati bile bulmaz belki!.

Yarım saat geçti Bekir yok, bir saat geçti, 
Bekir yok... Birbuçuk saat, iki saat oldu. Anası | 
başında yün atkı kapı önünde yolunu gözlü 
yor. İçeri giripi ocak başına varıyor, elini, 
ayağını kızdırıyor ateşte, sonra yine kapı 
önleri...Ova parıldıyor, ak pak her yan. Bir 
kara leke yok görünürde. Bak bak yoruluyor, d 
sulanıyor kadının gözleri. DEVAMI YARIN...

tll

Q_ Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

S Talha AKAYDIN

*
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Varisten korunma yöntemleri
M.Ö. 1550 ydialarda 
bulunan papirüsler 
anlaşıldığı kadarıyla 
tarih boyuncça 
insanlığın baş belası 
olan ve estetik 
güzelliğin canına 
okuyan varisler 
çağımızda gelişen 
tıp teklonojiisine 
rağmen tehdit 
olmayı sürdürüyor. 
Peki çare ne? 
Varis , en basit 
tanımı ile vücuttaki 
toplardamarların 
çapının artması, 
genişlemesi ve 
damar duvar 
yapısının bozulması 
olarak tanımlan
abilir. Mısır papirüs
lerinde (MÖ: 1550) ve 
hippocrates’ten 
günümüze kalan bel
gelerde (MÖ:5.yy) 
varisden söz edilir. 
Bu problem halen 
toplumun yaklaşık % 
50’sinde görülürken 
% 3’ünde hayatının 
bir döneminde ciddi 
sorun oluşturmaya 
devam etmektedir. 
Toplardamarların 
temel görevi kanın, 
oksîjenlenmesi ve 
dolaşıma yeniden 
katılması için kalbe 
taşınmasıdır. 
Bacaklardaki kan, 
toplardamarlar için
deki kapakçıkların 
yardımıyla kalbe

doğru itilir. Bu 
kapakçıkların çalış
ması bozulduğunda, 
kan yukarıya taşına
maz, damar içinde 
birikerek varis 
görüntüsünü oluştu
rur. Bacaklarda şiş
lik, ağrı, yorgunluk, 
gece krampları ve 
karıncalanma olur. 
Bayanlarda adetler 
sırasında bu ağrı ve 
şişlik artar. Ciddi 
varisli toplardamar
lar bacakların 
cildinde dolaşım 
bozukluğu ile cildin 
beslenmesini bozar, 
egzema türü 
şikayetlere yol 
açarken, bazen de 
yaraların açılmasına 
ve iltihaplanmalara 
neden olabilir.
Varisiniz varsa 
nelere dikkat 
etmelisiniz ? 
Hareketsiz kalmayın 
: Uzun süre aralıksız 
ve hareketsiz ayakta 
durmayın veya otur
mayın. Mesleği 

gereği uzun süre 
hareketsiz olarak 
ayakta duran insan
larda varis oluşması 
neredeyse kaçınıl
mazdır. Örneğin tez
gahtarlar, öğretmen
ler, doktorlar bu 
gruba girerler. İşiniz 
uzun süre ayakta 
kalmanızı gerektiriy
orsa, varisten 
koruyucu çoraplar 
giyebilirsiniz. Uzun 
süre bacak bacak 
üzerine atarak otur
mayın. Yüksek 
topuklu dar 
ayakkabı giymeyin. 
Yüksek topuklu 
ayakkabılar, baldır
lardaki kasları 
sıkıştırarak kan 
dolaşımını aksatırlar. 
Bu durum varisler 
için uygun zemin 
hazırlar.
Çok dar giysiler 
giymeyin: Çok dar 
giysiler, özellikle 
aşırı dar pantolonlar 
ve sıkı çoraplar kan 
dolaşımını zor

laştırırlar
Aşırı güneşlenmeyin 
: Aşırı güneş ve 
sıcak uygulama kıl
cal damarları 
genişletir. Bu durum 
onların çatlamasına 
neden olur 
Düzenli ayak ve 
bacak jimnastiği 
yapın. Düzenli 
yürüyüş veya egzer
siz kan dolaşımını 
düzene sokar. 
Böylece 
varisleşmeyi veya 
mevcut varislerin 
ilerlemesini önler. 
Mümkünse günde 
en az 3-4 defa olmak 
üzere, 5-10 dakika 
süre ile ayaklarınızı 
kalbinizin seviyesine 
kadar kaldırıp din- 
lenin.Fırsat bul
dukça bacaklarınızı 
yukarı kaldırın, 
yatarken mümkünse 
bacaklarınızın altına 
bir yastık koyun. 
Doktorunuzun 
verdiği ilaç.ve/veya 
varis çorabını kul
lanın. Fazla kilolar
dan kaçının. Fazla 
kilolu insanlarda 
varis daha sık 
görülür. Vücut ağır
lığının artması; 
kanın bacaklardan 
yukarıya doğru 
hareketini 
güçleştirir. Dolaşım 
aksayınca, toplar

damarlar bozulur ve 
varisleşmeye başlar. 
Kabız kalmamaya 
dikkat edin. 
İlaçlarınızı dikkatli 
kullanın: Kortizonlu 
kremlerin uzun süre 
kullanılması 
varislere neden ola
bilir. Kadınlık hor
monları, özellikle 
doğum kontrol hap
ları ve menapoz 
tedavileri bazen 
varislere yol aça
bilirler.
Baharatlardan uzak 
durun: Alkol ve fazla 
baharat tüketilmesi 
kılcal damarları 
genişletir. Soğuk su 
masajı yapın: Sıcak 
su damarların 
genişlemesine ve 
sorunların artmasına 
neden olur. 
Bacaklarınıza her 
gün ıhk-soğuk 
basınçlı suyu 
ayağınızdan yukarı 
doğru yavaşça 
çıkararak uygulayın. 
Aile Hikayesi: 
Anneniz, babanız ya 
da yakın akra
balarınızda varis 
varsa, sizin daha da 
dikkatli olmanız 
gerekir 
Hamilelik: 
Hamilelikte ilk 3 
ayda varis görülme
si çok sıktır. 
Hamilelikte hormon

Sayfa 11

düzeylerinin yük
selmesi, kan mik
tarındaki artış 
nedeniyle toplar
damarlar genişle
mektedir. İlave 
olarak da genişlemiş 
olan rahimin toplar
damarlara baskı 
uygulaması da 
toplardamar varis
lerine neden ola
bilmektedir. 
Hamileliğe bağlı 
olarak gelişen 
varisler doğumdan 
en az 3 ay içerisinde 
kendiliğinden 
iyileşebildikleri gibi 
düzelmeyebilirler de. 
Varisler ne zaman ve 
nasıl tedavi edilme
lidir?
En sık sorulan 
soru,varisler için 
tedavinin gerekli 
olup olmadığı ve 
hangi tedavinin en 
iyisi olduğudur? 
Kozmetik olarak 
hastayı rahatsız 
eden ağrı ve başka 
semptomlar oluştu
ran varisler tedavi 
edilmelidir. 
İki türlü tedavi yön
temi vardır.
1. Konservatif yön
temler; basınçlı 
çoraplar, venöz 
tonusu artırıcı 
ilaçların verilmesi, 
ağrının ortadan 
kaldırılması.

sı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 5131186
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 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 2S6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydy n Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberofllu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 51323 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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AKCflN PETROL
AKARYAKITTA OLDUĞU GİBİ 

LPG'DE DE GÜVENCE

1.7.2005 TARİHİND€N İTİBAREN HİMTİNİZD6VİZ.
OTOGAZ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

a) Petrol Ofisi Anonim Şirketi
b) Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. AŞ.

RKCfllI PETROL
P.O. Akaryakıt ve LPG İstasyon

K.Kumla - GEMLİK
Tel: 538 03 86

Merkez: 513 17 78 - 513 10 79 Fax: 514 86 41
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