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DYP’li ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri Başkan Turgut’u ziyaret etti

YP’den Başkan Turgut’a kutlama
Güne Bakış

Seçim değerlendirmeleri
Ik> Secim Kurulunda sürdürülen titiz çalışma sonuç* 

lan<’ mazbatalar bugün dağıtılacak.
Bu »k ihtimal, mazbatalar İlçe Seçim Kurulu’nda 

veriler ek.
Seçilen belediye başkanlanna kutlamalar sürüyor.
Gemlik'te, Küçük Kumla dışında değişen belediye 

bakanı olmadı.
Gemlik’te Belediye Meclis üyelerinin tümü değişti.
Hısartepe, Osmaniye Mahallesi muhtarı ile Katırlı 

Koçu dışında bir değişiklik yok.
i hlkımız istikran seçmiş görünüyor.
2M Mart yerel seçimlerinin Gemlik bazında sonuçları 

tnr sûre daha tartışılacak.
Dünkü yazımda sol partilerin hezimetinden söz 

etmiştim
Genelde solun hezimeti, yerelde ise adayların niteliği 

önemliydi.
Adalet ve Kalkınma Partisı’nin içinde yaşanan olay* 

brm seçimlere pek yansımadığı görüldü.
Belediye Başkam Mehmet Turgut’un aldığı oy 10 bin 

r>18, merj» üyeliğinin oylan ise 10 bin 782.
| Bu da şunu gösteriyor ki, Mehmet Turgut’a parti içi
I muhalefetin etkin olmamış.
| Konuştuğum birçok CHP’îı oyunu belediye başkanı
. Turgut’a verdiğini söylüyor.

DSP'nin geçen seçimlerde aldığı 5 binin üzerindeki 
oy nerede?

I Bu oylann bir bölümü sandığa gitmedi, bir bölümü
' de Mehmet Turgut’a gitti.

Aslında Sayın Turgut’ta bu denli oy alacağını bek*
I lemiyordu.
I Bunu da açıkça ifade ettiği söyleniyor.
I Ama, sessiz çoğunluk, son Tv. programı ile DYP, 
| ANAP adaylarına bakıp kararım AKP’den yana verdi.
I Bu da Turgut’un birinciliğini pekiştirdi.

28 Mart yerel seçimlerinde, ikinci kez Belediye Başkan kgı’na seçilen Adalet 
ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut’u, Doğru Yol 
Partisi İlçe Başkanı Peyami Çağlar, Belediye Başkan adayı Faruk Güzel ve 
meclis üyeleri makamında ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundular.
Yerel seçimlerin ikinci partisi olarak 
çıkan ve belediye meclisine 5 üye sokan 
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Peyami 
Çağlar, Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel ve belediye meclis üyeleri, 
ikinci kez Belediye Başkanlığı görevine 
seçilen Mehmet Turgut’u makamında 
ziyaret ederek, başarılar dilediler. 
DYP İlçe Başkanı Peyami Çağlar, 
Başkan Turgut’a başarılar dilerken, 
mecliste olumlu işler için kendilerini 
destekleyeceklerini, olumsuz işlerde de 
muhalefet görevini yapacaklarını bildirdi. 
Başkan Turgut, seçimlerin olgunluk 
içinde geçtiğini seçimlerde kazanmakta 
kaybetmekte olduğunu söyledi. 
Seyettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 3’de

Güler ümuıteylilere teşekkür etti
28 Mart 2004 
Pazar günü yapılan 
yerel seçimlerde, 
Umurbey Belediye 
Başkanlığı’na ikinci 
kez seçilen Fatih 
Mehmet Güler, 
Umurbeyli hemşeri-

lerine teşekkür etti. 
Güler, gösterilen 
güvene layık 
olacağını söyledi. 
Umurbey'e yakışır 
bir seçim dönemi 
geçirdiklerini de 
belirten Güler,

“Seçim sonuçlan 
benim kadar 
arkadaşlanmın da 
başarısıdır” dedi. 
Öte yandan, 
seçimlerde 
Umurbey Belediye 
meclisine ilk kez

bir bayan üye 
seçildi. Hatice 
Tülek adlı belediye 
meclis üyesi 
bayanlatyı sorun
larını dinleyerek, 
meclise taşıyacak. 
Haberi sayfa 2'de
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Omurga...

Omurga, omurgalıların sırtında bulunan 
enseden kuyruğa uzanan ve omur adı verilen 
ve bir dizi kemikten oluşan sütun biçimli 
yapı..

Omurganın başlıca işlevi içindeki kanalda 
yer alan omuriliği korumak ve vücuttaki öbür 
kemik ve kaslara destek olmaktır.

Omurilik :
Omurgalılarda bulunan beyin ve beyin 

sapıyla birlikte merkez sinir sistemini oluştu
ran ve soğanilikten aşağı doğru omurga 
kanalı boyunca uzanan organ.

Beyinle çevrel sinir sistemi arasında uyan ve 
yanıtların aktarılmasını sağlayan sinir 
liflerinden oluşur.

Omurilik ve onun koruyucusu omurga insan 
dahil canlıların büyük bölümünde var.

Omurgalılar olduğuna göre doğal olarak bir 
de omurgasızlar var.

Yumuşakçalar, kabuklular, böcekler, boyut
ları ancak mikroskop altında görülebilen tek 
hücreliler bu sınıfa giriyor.

Beyin:
Omurgalılarda kafatası boşluğunun içinde 

ver alan ve merkez sinir sisteminin ön 
bölümünü oluşturan yoğunlaşmış sinir 

I dokusu.
Duyular aracılığıyla alınan verileri bir* 

I leştirip bütünleyerek bu uyanlara yanıt 
I niteliğindeki hareketleri yöneten, bu nedenle 
I temel içgüdüsel etkinliklerde çok önemli bir 
I rol oynayan beyin üstün yapılı omurgalılarda 
I aynı zamanda öğrenme merkezidir.

Anlaşılan o ki;
Beyin, omurilik, omurga bir arada bulunan

I organlar kümesi.
İnsan da bu organların tümüne sahip.
Yaratan insana beyin de veriyor..
Omurilik de veriyor.
Omurga da veriyor.
Ne var ki insana yaşamı dar eden doyumsuz 

ihtiraslan organlarım dumura uğratıyor.
İşlevsiz hale getiriyor.
İş o noktaya geliyor ki, hırs insanı çeviriyor, 

döndürüyor, omurgasızlaştırıyor.
Omurgasıziaşan insanın omurilik soğanı da 

zedeleniyor.
Beyinle sinir sistemi arasında üzerine düşen 

görevi yapamıyor.
Sonra da yalpa başlıyor.
O zaman insanlık alemi yepyeni bir orga

nizmayla karşılaşıyor.
Omurgasız dönekler..
İşine geldiği gibi davranan,gücü ve parayı 

tüm değerlerin üzerinde tutan, sağdan sola, 
soldan sağa rahatlıkla ama kontrolsuzca 
hareket edebilen bir güruh.

Kendini kontrol edemeyen bu güruh, 
toplumu yönetmeye kalkışınca her şey arap 
saçına dönüşüyor.

O zaman da iş içinden çıkılmaz hale geliyor. 
Yüce tanrı kimseyi yolumdan çıkarmasın. 
Verdiği aklın fikrin doğru kullanılmasına 

olanak versin. Amin.

Güler Umurbeylilere 
teşekkür etti

28 Mart yerel 
seçimlerinde 
Umurbey Belediye 
Başkanlığı'nı 
kazanan Fatih 
Mehmet Güler, 
Umurbeyli 
hemşerilerine 
teşekkür etti. 
Umurbey’de 
1980 yılından 
bugüne kadar 
iki defa üst üste 
hiç kimsenin 
seçilmediğine 
dikkat çeken 
Umurbey 
Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
olgun bir secim 
propaganda 
döneminden

sonra, Umurbey 
İllerin sandığa 
gelerek, kendi 
sini ikinci kez 
Belediye 
Başkanlığına 
getirdikleri için 
büyük mutluluk 
duyduğunu 
belirterek, 
“Gösterilen 
bu güvene 
layık olmaya 
çalışacağım.
Umurbey'i 
daha yaşanır 
bir belde yap
mak için hep 
birlikte çalışa
cağız. Bu seçim 
sonuçları, benim 
kadar arkadaş 
tarımın da

başarısıdır.
Hepsine teşekkür 
ediyorum.
Seçim çalışmaları 
sırasında.
diğer adaylarla 
birbirimizi kır

madan l mur 
bey'e yakışır 
bir seç im 
donemi ge^ irdik 
Onlara da 
te\t kkuı 
editörüm dedi.

Umurbey Belediye Meclisi'nde
ilk ta üye Hatice Tülek

Pazar günü yapılan yerel 
seçimlerde, Umurbey 
Belediyesi’ne ilk kez bir 
bayan üye seçildi.
Anavatan Partisi 
Belediye Meclis 
sıralamasında beşinci 
sırada bulunan 
Emekli ev hanımı 
Hatice Tülek, Belediye 
meclis üyeliğine 
seçilmeyi başardı.

I Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Umurbey belediye 
olduğundan beri meclîs 
üyelerinin tamamı erkek
lerden oluştuğuna dikkat 
çekerek. “Umurbey 
tarihinde bir ilki de 
biz başardık. Sayın

Hatice Tülek, 
Umurbey’de kadın
larımızın sesi olacak. 
Onların dilek ve istek
lerini belediyeye 
yansıtacak. Umurbey’de 
yalnız erkekler 
yaşamıyor. Bunun için 
restorasyon çalışmaları 
devam eden eski 
Umurbey Belediyesi 
binası bitince, burada 
oluşturacağımız bir 
büro ile Umurbey’li 
bayanların sorunların 
doğrudan meclis 
üyemiz Hatice Tülek 
tarafindan dinlenerek, 
değerlendirilecektir.
Hatice Tülek ablamızın 
mecliste bulunması

Hatice TÜLEK 
Emekli 

meclisimizin kalitesini 
de arttıracak. Belde 
terde örnek teşkil 
etmesine neden 
olacaktır. Kendisini 
şimdiden yapacağı 
başarılı çalışmalar 
için kutluyorum” dedi.
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DYP’li ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri Başkan Turgut u ziyaret etti

DYP’den Başkan 
Turgut’a kutlama

Seyfettin SEKERSÛZ

İkinci defa Belediye 
Başkanlığını kazanan 
Mehmet Turgut’a 
kutlama ziyaretinde, 
bulunan DYP ilçe 
teşkilatı, dostluk 
mesajı verdi.
Mehmet Turgut ile 
secimde rakibi olan 
Faruk Güzel, yaptık
ları ortak açıklamada 
"Dostluk ve dost 
kalanlar her 
zaman kazan 
mıştır. ” dediler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
makamında yapılan 
ziyarette yaklaşık 20 
kişilik DYP yönetimi 
katılırken, Faruk 
Güzel, Mehmet 
Turgut'a yeni seçilen

Deıemye Meclis 
üyelerini tanıttı. 
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Cağlar, 
ziyarette 
yaptığı konuşmada; 
ikinci kez Beİediye 
Başkanı secilen 
Mehmet Turgut’u 
teşkilatı adına 
kutlarken, "Mecliste 
alacağınız olumlu 
kararlarda destek 
vereceğiz. Ancak 
olumsuz kararlar 
da ise muhalefet 
görevimizi en iyi 
şekilde yapacağız."

Doğru Yol Partisi ilçe Başkanı Peyami Çağlar, Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel ve seçilen meclis üyeleri Başkan Turgut'u makamında kutladı

dedi.
DOSTLUK KAZANDI 
"Seçimlerde en 
güzel ya da en 

iyi yoKtur. diyen . 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
DYP yönetiminin 
kendisine yaptığı 
kutlama ziyaretinden 
çok memnun 
olduğunu söyledi. 
Başkan Turgut, 
seçime kazanan tüm 
adayların kabiliyetli 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Seçime 
katılan tüm adaylar 
kabiliyetli ve iyidir. 
Ancak, esen rüzgar 
birine yarar. Geçen 
sefer kazanan bu 
sefer neden kazan

masın. Yıllar önce 
seçimlerde dostluk
lar kazandı, sıkıntı 
yaşamadık. Dostluk 
her zaman devam 
eder. Meclis 
üyeliğini kazanan 
arkadaşlarımı 
kutluyorum" dedi. 
ÇİRKİN POLİTİKAYI 
BİR PARTİ YAPTI 
Bir parti dışında 
Gemlik’te seviyeli 
politika yapıldığı için 
partileri kutladığını 
söyleyen Faruk Güzel, 
"Seçim bitti dostluk
lar devam ediyor. 
Çirkin politikayı 
bir parti yapmıştır 
ve batağa 
gömülmüşlerdir. 
Yaptıkları çirkin 
politika kendilerini 
çökertmiştir. Siyaset 
ahlakları bitmiştir 
ve Belediyede tek 
muhalefet biziz. 
Biz vizyon sahibi 
olduğumuz için 
burada varız, 
ama onlar burada 
yoklar" şeklinde 
konuştu.
Güzel, aynca 
Belediye Meclisine 
giren DYP’li üyelerin 
her zaman mecliste 
görevlerini layıkıyla 
yapacaklarına 
inandığını belirterek, 
"Bizim arkadaşları 
mtz her zaman 
size yardımcı 
olacaklardır" dedi. 
KENT KONSEYİNİ 
MUTLAKA 
KURMALIYIZ 
Bu devre Belediye

çalışmalarında sosyal 
faaliyetlere daha çok 
yer vermek istedik
lerini söyleyen 
Meh met Turgut 
"Bu devre Kent 
Konseyini kurarak 
çalıştırmak istiyo
rum. Mikropluk yap
mak isteyenler ola
caktır, ancak, siyasi 
partilerden istifade 
ederek bunu başar
malıyız. Benim için 
sosyal değil, hiçbir 
diyalogu yok diyor
lar. Gazinolarda 
her akşam otur
duğumda birçok 
kişiyle sohbetim 
olmuştur. Herkesle 
çeşitli konularda 
konuşuruz" diyen 
Mehmet Turgut, 
kimseyle sıkıntısı 
olmadığının belirtti. 
Siyasi hayatında şim 
diki dönemin 4 ncü 
olduğuna dikkat 
çeken Mehmet 
Turgut, "Daha 
öncede iki kez 
seçimlere katıldım 
ve kaybettim. 
Kazanmak ve kay
betmek hiçbir şeyi 
değiştirmez. Bitler 
aynı kökenden gelen 
insanlarız" şeklinde 
konuştu. Doğru Yol 
Partisi İlçe Başkam 
Peyami Çağlar ile 
Faruk Güzel in 
arasında dostluk 
pozu veren Mehmet 
Turgut, dostluk 
mesajı vererek 
"Dostlar her zaman 
dost kalır" dediler.

Ateşe Benzin Döküklü
Hımif örgütünün. manevi Lideri 

Y ası n olduruldu.
Hem de. İsrail Bakanlar Kurulu 

kararıyla fuzelendâ.
Filistin toplumu, bir kobaş olarak 

seeçîldi.
Global düzenin efendisi, bu 

davranışı ile terörözmi ateşledi. 
Aslında, son günlerde tırmandsrdan 
bu terör mutlaka birinin basında pat
layacak.

Bana göre, Amerika'nın komple 
teoristleri İran'a bulaşmanın yoBara» 
arıyor.

Yasin’in ölümü, ustanı ülkelerinde 
bir kaynaşmaya neden olacak.

Biz de yürüyüşler başladı.
- Gyab-ı namazlar kılındı.
Bu tepki diğer İslam ülkelerinde 

daha şiddetli olacak.
İran’da nasıl karşılanacak.
Amerika, televizyon izler gibi olay

ları izliyor.
Ardından tetikçi İsrail’e bhr 

yenisinin daha yaptıracak.
Ve. Radikal islamı patlayacak.
Hani. Kurt ve kuzu hikayesinde 

olduğu gibi İran'a bulaşacak.
Hatırlarsanız. Irak bombalan 

madan aylar önce, Filistinde büyük 
katliam yaşanmıştı.

Ve. Ardından Irak savaşı geldi. 
Şimdi yeni bir düğmeye hasAk

2-3 aya kalmaz, bu ateş İran’ı 
yakabilir.

Son seçimlerde, İran'ın çağdaşlaş
maya direndiği görüldü.

Bu tavır Amerikan'm işine yaradı.
Aslında, Amerika Türkiye’yi de 

imtihan ediyor.
Yasin’e verdiğimiz tepkileri, dikka

tle izliyor.
Muhafazakar hükümetimizin resmi 

tavrını, merakla bekliyor.
Bizim nesil, bir cihan savası gör

müştü.
Bundan sonraki nesil bir cihan 

savaşı görmüştü.
Bundan sonraki nesil, her gün 

savaş yaşayacak.
Savaş olmasa bile, terör korkusu 

yasatacak.

GÜNÜN ŞÖZÜ
Savaş bulduğu ülkeyi
Bir daha bırakmaz

“ Burke'’
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Saadet Partisi yerel secim sonuçlarını değerlendirdi AH İz I ~~~I

SP oylarımızı arttırdık *op Sileri
Saadet Partisi 
İlce Başkanı 
Mehmet Alkan 
ve Belediye 
Başkan adayı 
Recep Aygün, 
yaptıkları yazılı 
açıklamada, 
28 Mart yerel 
seçimlerinde 
partilerinin oyla 
rımn 3 Kasım 
seçimlerine 
göre arttığını 
söylediler.
Saadet Partisi’n 
den yapılan yazılı 
açıklamada, se
cim döneminde 
verimli, hareketli 
ve güzel bir secim 
kampanyası 
sürdürerek, git
tikleri tüm kesim
ler tarafından gü 
leryüz ve samimi 
yet ile karşılandı 
ğını belirterek, 
"Şahsımıza ee 
teşkilatımıza en 

küçük bir şaibe 
ve kötü durumla 
karşılaşmadık. 
Gemlik bizi tam 
anlamıyla bağrı
na basıp, sevgiy 
le karşıladı" 
denildi.
Alkan ve Aygün, 
açıklamasında 
3 Kasım seçim 
lerinde, Saadet 
Parti’nin Gem 
lik’te yaklaşık 
1500 oy ile yüzde 
2,5 oranında oy 
aldığını, 28 Mart 
seçimlerinde ise, 
bu oranın yüzde 
13’e yükseltile 
rek, başkan ada 
yının 4500 oy 
aldığı belirtildi. 
SP yazılı bildiri 
sinde daha sonra 
su görüşlere yer 
verildi: “Türkiye 
genel siyaseti ve 
ulusal medvanm 

lendirme kam 
panyasına karsın 
partimizin büyük 
orandaki oy artı 
şı, halkımızın ar 
tık anketlere de 
ğil,. sağ duyuya 
destek verdiğinin 
gösterge» id ir. 
Halkımızın, milli 
görüşe tevec
cühü ve desteği 
her geçen gün 
çığ gibi büyüyüp, 
artmaktadır. 
Milletimiz, ken
disine en iyi 
hizmet verecek 
görüşün, milli 
görüş ruhunun 
ehil, şaibesiz, 
dürüst kadroda 
olduğunun 
bilincindedir." । 
ÇALIŞMALAR 
SÜRECEK 
Yazılı açıklamada, 
SP nin 28 
Mart öncesi

çalışmalara aynen 
devam edeceği, 
yerel iktidarın 
icraatlarını 
takip ederek, 
denetleme görevi
ni en iyi şekilde 
sürdürüleceği 
belirtilerek, 
“Seçimler bir 
demokrasi yarışı 
dır. Halkımız 
hür iradesi ile 
tercihini kullan
mıştır. Bizler, 
bu iradeye saygı 
duyuyoruz. Yeni 
den seçilen Bele 
diye Başkanı 
Mehmet Tur 
gut’a, il genel 
meclis üyeleri 
/erine ve 
belediye meclis 
üyelerine ile 
muhtarlarımıza 
hayırlı çalış
malar yap
malarını dili

R$GZ
f ilçenin muhtelif 
i yerlerine konan 
I cop konteyHer

lerinin yetmedi 
ğinden yakınan 

| vatandaşlar 
konteynerlerin 
çoğaltılmasını 
istiyorlar.

I Bazı bölgelerde 
hic yok denecek 
kadar az 
bulunan cöp 
konteynerleri, 
bazı yerlerde ise

I 100 metre 
arayla 
bulunabiliyor. 
Elindeki cöp 
poşetiyle birlikte 
sokağa çıkan 
vatandaşlar, 
poşeti atacak 
yer arıyorlar.
Cöp yeri

I olmavan

yetmiyor

t>UİU
n*»»od»ğf•cin

d 7en va,an daslar

b'nalann ise 
önlerine 
blrokılan cö 
p°set|eri park 
***«*lann 
a'<>nda kalarak 
temizlik isçi
lerinin gözünden 
kaçabiliyor. 
Görimtü kirliliği 
olmasın diyerek 
azaltılan cöp 
kontevmrlarımn

CoPunıuzu
atacak yer

aı^rek Beledi 
Y* den çözüm 
bulunmasını

! \SADANIS isitmma ^mpanya "î
| TECRÜBE VE KALİTENİN AORES^^ 18 AYA VAHAN VADELER
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADtĞH

Kombi

KABUL EDİN İSITMA BİZİM İŞİMİZ.
' Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için

I seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERİM 0DİN AMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 

| cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemeli)

Katı baladı LıımtaMİ

Sıvı ve Ikjaljaı Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
► Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar

Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufa ve uygu, 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN
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Güvercin beslemeye 8 yaşında başlayan Veteriner Yüzbaşı Nurettin Gönül:

"Güvercin beslemek
gönül işidir”

Seyfettin SEKERSOZ 
8 yaşından bu 
yana Güvercin 
beslediğini 
söyleyen 
Veteriner Yüzbaşı 
Nurettin Gönül, 
"Güvercin 
beslemek gönül 
işidir" diyor. 
Uludağ 
Üniversitesi ’nde 
doktora 
yapmakta 
olduğunu 
bildiren Yüzbaşı 
Gönül, kiraladığı 
bir dükkanda 
hobisini yaşatıyor. 
Görevi gereği 
yurdun birçok 
yerinde bulun
duğunu belirten 
Gönül, "Güvercin 
besleme sev 
gimden kurtula- 
madım, bu 
sevgi çok güzel 
bir sevgidir" 
diyerek 
duygularını dile

Zeytinde yaprak halkalı leke
hastalığı mücadelesi başladı
Zeytin ağaçlarının 
amansız zararlıların
dan olan “Yaprak 
halkalı leke 
hastalığı” ile 
mücadele başlatıldı. 
Tarım İl Müdürü 
Haşan Küçükballı 
tarafından basma 
yapılan yazılı açıkla
mada, il genelinde 
9 milyon 500 bin 
zeytin ağacını 
ilgilendiren ve zeytin 
ağaçlarında yaprak 
dökülmesine neden 
olan, aynı zamanda 
verimliliğin yüzde 
30-40 oranında 
azıtmasına, sürgün

Veteriner Yüzbaşı Nurettin Gonul, çocukluk
tan beri güvercin tutkusuyla yaşıyor. Gönül, 
bu tutkuyu kiraladığı bir yerde sürdürüyor.

getiriyor.
ÇEŞİT ÇEŞİT 
GÜVERCİN VAR
Yelpaze Kuyruk, 
Kara kuyruk, 
Pop ve Paçalı cinsi 
güvercinlerini boş 
zamanlarında yal
nız bırakmayan 
Yüzbaşı Nurettin 

ve ince dalların da 
kırılmasına neden 
olan “Zeytin Yaprak 
Halkalı Leke 
Hastalığı" ilkbahar 
mücadelesine, 
30 Mart gününden 
itibaren başlatıl 
dığtnı bildirildi. 
Küçükballı, hava ısısı 
ve nısbi rutubetin 
hastalığın yayılması
na uygun ortam 
yarattığını belirterek, 
üreticilerin hastalıkla 
ilgili olarak mücadele 
başlatmaları ve 
gerekli önlemleri 
almaları istendi.
Halkalı Leke

Gönül, 
güvercinlerini 
satmak için 
değil, hem 
mesleği, hem 
de hobi sevgisi 
için bakıp 
yetiştirdiğini 
söylüyor.

Hastalığı ile 
mücadele için yüzde 
1 ’lik bordo bulamacı 
ve bakırlı ilaçların 
için kullanılabileceği 
yapılan açıklamada 
belirtildi.
Bakırlı ilaçlar için

1 ton suya 4 kilo. 
Baycor \VP 25 
için 1 ton suya 
1 kg. Champion 
için 1 ton suya 3 kg. 

olacak şekilde ilaç 
kullanılması 
istendi.

Seyfettin SEKERSOZ 
Cumhuriyetimizin 
80. yıldönümü 
etkinlikleri 
çerçevesinde, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
düzenlenen 
bilgi yanşmalann- 
da ilk sırayı 
alan öğrenciler 
Bursa’dan 
basarıyla döndüler. 
Geçtiğimiz Şubat 
avının son 
haftasında 
Belediye Kültür

I Merkezi’nde 
gerçeklesen

| bireysel bilgi 
yarışmalarında 
İlköğretim 
okulları arasında 
Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi 
Mehmet Ali Özen 
birinci olurken 
orta dereceli 
okullar arasındaki 
yarışmada 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Mustafa 
Karpuz ilk 
sırayı almıştı. 
Gemlik'ti 
öğrencilerin 
son yıllarda 
aldıkları başarılı 
derecelere bir 
yenisini ekleyen

i öğrenciler 
İlçe Milli Eğitim

^BURSA HAKİMİYET^

İVE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : (0.224) 513 96 83
Fax : (0.224) 513 35 95

Geçtiğimiz hafta 
içinde Bursa 
Osmangazi 
ile es i Erkek
Lisesi Salonu nda 
gerçeklesen
İl biı inciliği 
yarışmasında 
Cela 1 Bayar 
Anadol 11 li sesi 
öğrencisi 
Mustafa Karpuz 
beklenen başarıyı 
tckr.ırl.nar.ık 
18 yarışmacı 
«ırasında 2 nci 
olarak Gemlik 
Milli Eğitim 
camiasının gururu 
olurken ilköğretim 
okulları il birin 
ciliği yansma 
sında ise, 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
ok u lu öğrencisi 
Mehmet Ali 
Özen 12 nci 
olarak büyük 
basan sağladılar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
E rcumen. basan 
kaza na n oku 1 
müdürü, 
öğretmenleri ve 
öğrencileri ziyaret 
ederek kazanan 
basannın
Gemlik in yüzünü 
ağarttığını 
söyleyerek, 
kendilerini 
kutladı.
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588 öğrenciye bir bilgisayar düşüyor
Avrupa’da 10 öğren
ciye bir bilgisayar 
düşerken, Türkiye'de 
588 öğrenciye bir 
bilgisayar düşüyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ilköğretim 
ve ortaöğretimde 
bilgi iletişim teknolo
jisinin daha fazla kul 
lanılması ve Avrupa 
standartlarına ulaş
mak için bilişim sek
töründeki firmalarla 
bir taraftan görüş 
meleri sürdürürken, 
Türkiye’de ilköğre
timde bir bilgisayar 
95 öğrenciye düşü 
yor. Avrupa’daki 
ilköğretim okulların
da ise bir bilgisayar 
8 öğrenciye düşüyor.

Aradaki fark Türk i 
ye’de ortaöğretimde 
daha da yükseliyor. 
Avrupa’da ortaöğre
timde okuyan 10 öğ 
renciye bir bilgisayar 
düşerken, Türkiye’de 
ortaöğretimde oku 
yan 588 öğrenciye 
bir bilgisayar 
düşüyor.
Edinilen bilgilere 
göre, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Avrupa 
standartlarını yakala 
yabilmesi için 
toplam 3 ila 4 
milyon adet bilgisa
yar ihtiyacı var.
Milli Eğitim 
Bakanlığı öğrenci 
başına düşen bilgisa
yar açığını kapatmak 

üzere kendi kaynak 
larınm dışında hibe 
ve borç kullanım 
yoluna gidiyor.
Bakanlık, 2003 yılın
da 50 bin bilgisayar 
alımı gerçekleştirme
si ile ilköğretimde 
95 öğrenciye bir 
bilgisayar düşmesini 
ancak sağlayabildi. 
Eğitim kaynaklan, 
ICT (Bilgi İletişim 
Teknolojisine 
bakanlığın önem 
vererek, Microsoft 
yetkilileriyle 
görüşmelere devam 
ettiğini, amaçlarının 
ilköğretimde temel 
bilgi olarak bilgisa
yar kullanımının 
öğretilmesini,

ortaöğretimde ise 
operatör seviyesinde 
bilgi ve donanım 
verilmesinin amaç
landığını kaydettiler. 
Öğrenci başına 
düşen bilgisayar 
açığının yüksek 
olmasına karşın, 
MEB’e bağlı tüm ilk 
ve ortaöğretim 

kurumlannda bilgisa
yar laboratuvar lan 
bulunuyor. Bu kap
samda şuan serti- 
f i kah ola ra k 200 bin 
öğretmeni bilgisayar 
kullanabilen 
bakanlık, tüm 
öğretmenlerin 
bilgisayar kulla 
nabilmesi vonünde

2003 yılında ulus
lararası kuruhıslann 
yaraşıra INTEL fir
ması île bir a nlasma 
imzaladı. INTEL 
firması 3 yıllık 
süreç içerisinde 
50 bin öğretmene 
bilgisayar kullanımı 
kursu vererek, 
yetiştirecek.
Bak anlık ayrıca 
kendi bünyesinde 
bilgisay ar kullanımı 
açfin biraarfici eğ itim 
kurslan açtı. Aynca 
Milli Eğitim Bakam 
Hüseyin Çefik.
jrçtiğimir yıl 45 
bin okula internet 
t ritim inin sağlandığı 
bir projeyi 
hayata geçirdi.

KATIRLI KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA VE 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Katırlı Köyü Camii Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneğimizin 

birinci toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 20.04.2004 tari
hinde saat 20.oo de dernek merkezimizde Katırlı Köyü adresinde 
yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 
yeter sayı aranmaksızın 27.04.2004 tarihinde aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama, divan heyeti seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetleme kurulu raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek ibra edilmesi
6- Hesap raporlarının görüşülüp ibra edilmesi
7- Tüzükdeki 22. maddede belirtilen 24.000.000 TL. lik üye 

aidatının 10.000.000 TL olarak değiştirilmesi 29. maddenin 
değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve ibrası

8- Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Dilek, temenniler ve kapanış.

ELEMAN ANANIYDI
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

■y- A\zın Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi, sigorta kartımı. 
I\Â\Y lı sağlık karnemi, evlilik cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür. MELAHAT KARATAŞ

SATILIK İSTANBUL'DAKİ DÜKKANIMI 
50 M2 ve ASMATAVAN K. MALTEPE'DE

Ri ıı/ı/ * ıı MERKEZDE DENIZBANK KARŞISINDA DÜKKAN KUMLA VE GEMLİKTE DAİRELERLE TAKAS EDİLİR 
GSM : (0.5 3 2 ) 22 3 58 00

I i
İ k

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83 Fax : 513 35 95

GVSAK’

EVİNİZİ-ÎŞIERİNİZİ- 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VI DENGELİ

,zıbro4 I 
Kâmın

JAPON SOBALARI |

MERKEZİ | 
sinsi savis J 

GAZ YAĞI SERVİSİ I

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA
EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BÎR

1+8 AY

1+10 AY
MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEVFİMİ

TÜYO TİCARET

KAYIP Açık Öğretim Kimlik Kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MURAT ERSÖZ

FAS İt CŞK SFR YAZN SBHE» "
Yeni Pazar Cad. ■

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELzS13 78 17"
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Vatandaşın sıkıntısı 'işsizlik1 Ekonomi 2003'te
i Türkiye Ekonomik ve 
(' Sosyal Etüdler Vakfı

’H SEV) tarafından 
gerçekleştirilen 
"Türkiye'de Yerel ve 
Merkezi Yönetimlerde 
Hizmetlerden Tatmin, 
Patronaj İlişkileri ve 
Reform Araştırması", 

{vatandaşlar arasında, 
■hükümetten mem- 

luıniyetten ekonomik 
beklentilere kadar

■ birçok alanda yüksek 
düzeyde bir iyimserlik 

. yaşandığını ortaya 
koydu.

< Boğaziçi Üniversitesi 
I Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Fikret Adaman, 
■ İstanbul Bilgi Üniver- 
I sitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Burhan 
i Şenatalar ve Sabancı 
I Üniversitesi Öğretim 
1 Üyesi Doç' Dr. Ali 
i Çarkoğlunun hazır- 
ı ladığı araştırma kap

ıl samında, 20 il merke 
zi ve bağlı ilçelerinde, 
18 yas ve üzerinde 
toplam bin 220 kişiyle 

| görüşüldü.
' Saha çalışması 17 
Şubat ile 3 Mart tarih

leri arasında gercek- 
-ilstirilen araştırma,

TESEV’ın 2000 yılın
da başlattığı Türk! 
ye'de yolsuzluk araş 
tırma dizisinin 3. 
ayağım oluşturuyor. 
Araştırmanın 
sonuçları, yarın, 
Ankara’da İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu’nun da katılacağı 
bir toplantı ile 
değerlendirilecek. 
TESEV İcra Kurulu 
Başkanı Can Paker 
tarafından ana hatları 
açıklanan araştırma
da, Türkiye’nin çözül 
mesi gereken en önem 
1İ sorunu sıralamasın
da, 2000 yılında 
yüzde 34 ile önde ge 
len enflasyon ve hayat 
pahalılığı, 2004’de 
yüzde 21 ile ikinciliğe 
geriledi. Yüzde 26’dan 
yüzde 37’ye çıkan 
işsizlik ise ilk sırayı 
aldı. Rüşvet ve yoİsuz 
hık yüzde 14’den 
yüzde 10’a gerilerken, 
diğer sorunlar ekono 
mik istikrarsızlık, kriz, 
eğitim, sağhk/sosyal 
güvenlik/ ahlaki 
yozlaşma, demokra 
si, fikir özgürlüğü, AB 
ile ilişkiler ve

Kıbrıs’taki gelişmeler 
seklinde sıralandı, 
2000 de yüzde 6 lık 
pay alan PKK Güney 
doğu sorununun, 
son araştırmada 
sorun olarak yüzdesel 
değer bulmaması 
dikkat çekti.
SİLAHLI KUVVETLER 
EN GÜVENİLEN 
KURUM
2004 yılı itibariyle 
kurumlara duyulan 
güvenin de ele alındığı 
araştırmada, 10 üze 
rinden yapılan değer
lendirmede Silahlı 
Kuvvetler, 2000 yılın
daki 7.70 puanlık bir
inciliğini, bu yıl 8.2 
puana yükselterek 
sürdürdü.
Güven sıralaması, 
ilk/orta öğretim 
kurumlan, üniversi 
teler, valiler, mahkeme 
ler/hukuk sistemi, 
merkezi yönetim/ 
hükümet, polis, 
TBMM, muhtarlar, 
belediye ler/yerel 
yönetimler, gazeteler 
sendikalar, TV kanal
ları şeklinde sıralanır 
ken, siyasi partiler 
3.8 puan ve poli

tikacılar 3.4 pı— 
ile son iki sırayı 
oluşturdu.
Bu dönemde sır ala 
maya giren tum 
kurumlara duyulan 
gü vendeki artış dikkat 
çekerken, güven 
derecesi, merkezi 
yönetim hükümette 
3.9 dan 6.1 e.
TBMM de 3.2 den 
6.1’e, mahkeme 
ler hukuk sisteminde 
5 den 6.4'e, siyasi 
partilerde yüzde 
2.1'den yüzde 
3.8’e yükseldi.
HÜKÜMETTEN 
MEMNUNİYET DE 
YÜKSELDİ 
Araştırmanın 
1999-2004 dönemi
nin karşılastınldığı 
genel memnuniyet 
bölümünde, merkezi 
yönetim/hükümetten 
memnunluk oranı 
2.8 den, Ali 
Çarkoğlu nun “sınıf 
geçme” olarak 
nitelediği 5.8’e 
yükseldi. Yerel 
yönetimden 
memnuniyet düşük 
oranlı da olsa 
5.1 den 5.3 e çıktı.

% 5.9 büyüdü
Kişi başına düşen millî gelir 

3383 dolara yükseldi.
| Türk ekono cüzde ■| misi gecen yd 7 2 ye
I yüzde 5.9 ora ulasti- Bu Vr
| nmdabuy udu nun da et la

I Kişi basına kısty 4e ydhk
| düsen milli bazda yüz H
I ge lir ise de 5 E
I 2003 v ılında öngörülen K
I yüzde 30 ora büyüme K
I mnda arta hedefi yak - artışta

rak, 3383 lasrk bir puan gece» çd
I dolara aşılmış oMu dolar
I yükseldi. Gayrisafî Imrumm
I Devlet İst at i s - Yurtiçi gerdemm dr
| tik Enstitüsü Hasdada etkıh oldu
I geçen yıla geçen ydki 2000 vdmda

ilişkin büyü artış »e 3 bw doUr
me rak w yüzde 541 sınırına
larını açık olarak yaklaşan kıs»
ladı. gerçekleşti. basma afll
Buna göre. Kişi basına
Gayri Safi düsen gelir ekono^k
Milli Hasıla dört yıl knz ydh
2003 yılında aradan sonra 2001 dr
yüzde 5.9 yeniden 3 bin 2101 dolara
oranında doların üzer duşmuş.
büyüdü. ine vuk se İdi 2002 de
Gecen yılın ve 3383 artarak
son ceyre dolar otaralı 2598
ğinde ise hesaplandı. dolar
büyü me hızı Ancak bu olmuştu

AaccİVE ıiLflumpBm
AA COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SOM TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 
k Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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"Büyüme rakamları
sevindirici"

Devlet Bakanı 
Ali Babacan, 
2003 yılı 
büyüme rakam 
larını ’son dere 
ce sağlıklı ve 
doğal’ olarak 
nitelendirdi. 
Babacan, 
seçim başarı 
sının ardından 
bildiklerini 
okumayacak
larını, her ke 
simle işbirliği 
içerisinde so 
runları çöz 
meye devam 
edeceklerini 
söyledi.
Ali Babacan, 
Ankara Sanayi 
Odası Mart ayı 
meclis toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 
bütçe disi
plininden ayrıl
madan enflas 

' yonla mücade- 
i lenin kararlılık

la sürdürüle-

ceğini bildirdi. 
"Hedef 
Tutturuldu" 
2003 yılı 
büyüme rakam 
larını da değer 
lendiren Baba 
can, 5.9’luk 
büyüme raka 
mim ‘güzel ve 
sevindirici’ 
olarak nite
lendirerek, 
hedefin tut- 
turulduğuna 
işaret etti. 
Ali Babacan, 
büyümenin 
sürdürüle 
bilir hale 
gelmesiyle, 
Türkiye’de

istihdam 
sorununun da 
çözüleceğini 
dile getirdi. 
Babacan, 
bankacılık 
sektöründe 
aracılık 
maliyetlerinin 
düşürülmesi 
için, 1 
Temmuzdan 
itibaren yüzde 
3 oranında 
uygulanan 
kaynak kul
lanımı destek
leme fonunun 
sıfırlanacağını 
da açıkladı. 
"Serbest 
Kurdan

Taviz Yok" 
Türk 
Lirası’ndaki 
aşırı değerlen
meye ilişkin 
yorumları 
değerlendiren 
Devlet 
Bakanı 
Babacan, 
serbest kur 

rejiminin 
esas olduğunu, 
bundan 
taviz verile
meyeceğini 
ifade etti. 
Ali Babacan, 
Türkiye 
ekonomisini 
enflasyon, 
bütçe açıkları, 
faizler ve 
bore stokunda 
2007 yılı 
itibariyle 
Maasricht 
kriterlerine 
kavuşturmayı 
lıedefledikleri-

ekledi.
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AROL MOBİLYA

Kamuda personel alımı
Kamuda çeşitli 
un vanlarda 
görev yapmak 
üzere 2 bin 
286 yeni kad 
roya atama 
yapılacak.
Konuya ilişkin 
yazılı açıklama 
Devlet Baka nı 
ve Başba kan 
Yardım ası 
Mehmet Ali 
Şahin tarafın
dan yapıldı. 
Açıklamaya 
göre, söz 
konusu kad 
rolar başta 
Sağlık Ba 
kanlığı olmak 
üzere, Yüksek 
Seçim Kurulu, 
Devlet 
Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, 
Elektrik 
Üretim 
Anonim Şirketi 
ve Danıştay’a 
verilecek.
Seçme ve 
yerleştirme 
işlemleri ise 
ÖSYM tarafın
dan gerçek
leştirilecek. 
Bu yeni

kadrolar idn 
17 Ekim ve 
12 Aralık 
1999 tarih
lerinde vapılan 
"İlk defa

devlet memuru 
olarak 
atanacaklar 
için seçme
sınavından en 
az 70 puan 
alanlar ile 6-7 
Temmuz 2002 
tarihlerinde 
yapılan Kamu 
Personeli 
Seçme Sınavı 
ve 23 Kasım 
2002 tarihinde 
yapılan Sağlık 
Bakanlığı 
kamu personel 
seçme sınavına 
katılıp bir 
sınav sonuç 
belgesi alanlar

başvuruda 
bulunabilecek. 
Şahin in açık
lamasına göre, 
5-9 Nisan 
2004 tarihleri 
arasında il 
merkezlerinde 
ve Lefkosa da 
bulunan ÖS\31 
bürolanndan 
tercih kılavuzu 
ve formu alan 
adayların, ter
cih formlanm 
en gec 9 Nisan 
2004 tarihinde 
mesai bitimine 
kadar, ÖSYM 
başvuru büro- 
lanna teslim 
etmeleri 
gerekiyor.
2 bin 286 yeni 
kadronun 40 ı 
ilköğretim, bin 
471 'î lise.

323 ü ön 
lisans. 452’si 1 
ise lisans 
düzeyinde 
başvuranlar 
arasından 
değerlen 
dirilecek.
Açıklamada. 1 
başvuruda 
bulunacak
ların. toplam I 
kadro savısın» 
azlığım ve 
adayların 
içinden en 

yüksek puana 
sahip olanlar- 1 
dan başlayarak 
seçme ve 
yerleştirme 
yapılacağım 
mutlaka 
dikkate 
almaları 
gerektiği 
belirtildi.
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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 m
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GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Caddesi No : 17 GEMLİK Tel : (0.224) 513 53 67

GİYİM MAĞAZALARI
KALİTEDE ÖNCÜ ELEMAN ARIYOR

i
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Mrk. ; Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: (0,224) 514 30 52 GEMLİK 

Şt> : Davutkadı Mh, F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel: (0,224) 363 98 72
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✓ Giyim konusunda 3 ■ 5 yıl tecrübeli 
BAY ■ BAYAN ELEMANLAR alınacaktır. 

✓ Ayakkabı reyonunda 3 yıl satış tecrübesine 
sahip BAY ■ BAYAN ELEMANLAR alınacaktır. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI 

İstiklal Caddesi No: 18 GEMLİK



1 Nisan 2004 Perşembe SsSSS Sayfa

Uzman doktor sıkıntısı yaşıyoruz
Akdağ: "İhtiyaç, tatmin edici maaşlar veya geçici görevle aşılacak."

Ani hava
değişimlerin zararları

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ. eleman temi* 
ninde güdük çekilen 
yerlere uzman dok
tor gönderme konu 
sunda sıkıntı yasa 
dıklannı belirterek, 
yıl sonuna kadar 
sorunu çözememe 
leri durumunda 
rotasyon uygula
masına gideceklerini 
bildirdi.
Recep Akdağ, 
düzenlediği 
basın toplantısında,

Bel ağrısı ve bel fıtığını 
birbirinden ayırın

Uzmanlar, bel ağrısı 
ve bel fıtığında teshis 
ve tedavi yöntemleri 
ile ilgili şunları söylü 

| yor: Genellikle bel 
, I kaslarının veya omur- 
Sk gadaki bağların zor- 

। lanın.ısından oluşan 
| kas iskelet sistemine 
t bağlı veya omurilikten 
I çıkan sinir köklerinin 
I basısına-sıkısmasma 
I bağlı oluşan 
I ağrılardır. Cok nadir 
i olarak abse, enfeksiy- 
I on, artrit, primer 
I veya metastatik 
| tümörler gibi ciddi 
I nedenlerle de oluşa* 
I bilmektedir.
I En sık olarak kas ve 
I bağların tutulumuna 
| bağlı oluşan mekanik 
I bel ağrısı dediğimiz 
i ağrılardır. Hastaların 
I sadece % İ nde sinir 

kökü tutulumuna 
| bağlı olan bel 

ağnları(bel fıtığı)
I görülmektedir.

Bel ağrısı pekcok 
ülkede is günü kay
bında ikinci sırayı 
almakta ve üretim 
azalmasını etkileyen 

' en önemli faktör 
olarak kabul edilmek
tedir. Tüm dünya 
nüfusunun % 80'de 

I hayatin herhangi bir 
^döneminde ortaya 
çıkabilir. Ağrı 
yetişkinlerin %55- 
90 da görülebilmekte 
ve akut ağrı atağı altı 
haftada tedaviden 
bağımsız düzele 
bilmektedir. Buna 
rağmen bel ağrısı

eleman temininde 
güçlük çekilen 
yerlere uzman 
doktor gönderme 
konusunda sıkıntı 
yaşadıklarını belirtti. 
Akdağ şunları 
kaydetti:
"Bunun için hekim
lerin Anadolu'da 
ihtiyaç duyulan 
yerlerde çalışması 
durumunda çok 
yüksek maaşlar ve 
ister sözleşmeli 
olsun ister kamu

tekrarlayan, artma ve 
azalmalar gösteren 
bir problemdir.
Kronik bel ağrısı 
tüm vakaların % 5’de 
görülmektedir.
Görülme sıklığı yasla 
değişir ve en sık 4ü 
yaşlar civarında 
görülür. Genetik bazı 
faktörler ile omurga 
yapısında bozukluklar 
olmaktadır.
Omurlarda kay- 
malar(spondilolis- 
tezis), omurga eğriliği 
(skolyoz) ve ankilozan 
spondilit gibi.. Bu 
saydığımız nedenler 
de bel ağrısı sebepleri 
arasında sayılabilir. 
Kadın ile erkekler 
arasında görülme 
sıklığı açısından 
fark yoktur.
Çeşitli yapılan çalış
malara göre; obe- 
site,vücut yapısı ve 
boy uzunluğu bel 
ağrılarını arttırma- 
maktadır.
Bel ağrısında sıklık ve 
şiddet mesleklere 
göre değişir. Ağır 
bedensel iş gücü 
gerektiren meslekler, 
kaldırma-dönme- 
dönerek kaldırma, 
uzun süreli oturma ve 
araç kullanma gibi 
mesleklerde sıktır. 
Örnek: inşaat işçileri, 
hemşire, öğretmen, 
bilgisayar çalışanı, 
ağır vasıta 
sürücüleri vs.
Sigara içenlerde ise 
disk beslenmesi 
bozulduğundan risk 

da, yine bu bölge 
lerde çalışanlara 
çok yüksek döner 
sermaye katkı pay
ları ödeyerek bu 
meseleyi gönüllü 
olarak verilecek bir 
hizmetle halletmek 
istiyoruz."
Akdağ, gönüllülük 
durumunda dahi 
uzman hekim ihti 
yacmın giderile- 
memesi halinde, 
geçici görevlendirme 
veya rotasyona 

artmaktadır. 
Yapılan çalış
malarda düzenli 
egzersiz yapan ve 
fiziksel aktivitesi 
iyi olanlarda bel 
şikayetlerinin 
daha az olduğu 
gösterilmiştir.
BEL FITIĞI
Bel bölgesindeki 
omurilikten sağlı 
ve sollu olarak 
çıkan sinir kökleri 
bacaklarımızın ve 
genita! organ
larımızın hareket ve 
duyusunu sağlamak
tadır. Omurlarımız 
arasında bulunan ve 
yastık görevi yapan 
disk dediğimiz kıkır
dak dokuların zaman
la kalitesini yitirerek, 
bulunduğu yerden 
hareket edip omur
gadaki kanala girerek 
bu sinir köklerini 
sıkıştırması bel fıtığı 
olarak adlandırılmak
tadır. Bel fıtığı tüm 
bel ağrılarının %1’ini 
oluşturmaktadır. 
Belirtileri; radiküler 
ağrı dediğimiz 
öksürme veya ıkınma 
ile artan bacak
larımıza yayılan 
ağrılar, bacaklarda 
güçsüzlük, bacaklarda 
duyu değişiklikleri ve 
nihayetinde idrar 
kaçırma gibi 
durumlardır.
TANI VE TEDAVİ 
Konvansiyonel yön
temlerin (radyografi, 
myelografi) yanında 
günümüzde modern 

başvurulacağını 
ifade etti.
Recep Akdağ, 
anne ve çocuk 
Ölümlerini engelle
mek için yoksul 
hamilelerin sağlık 
kurulusuna gitmesi, 
bebeğini orada 
dünyaya getirmesi 
ve bebeğinin 
kontrollerini orada 
yaptırması şartıyla 
bu ailelere nakit 
desteği sağlanaca 
ğını söyledi.

tanı yöntemlerinin 
(bilgisayarlı tomog 
rafi, magnetik rezo
nans) bulunması ile 
bel ağnsı -özellikle de 
bel fıtığı kolaylıkla 
tanmabilmektedir. 
Hastalar yatak istira- 
hati, medikal tedavi 
ve bazen fizik tedavi 
ile tedavi edilerek 
büyük çoğunluğunda 
şikayetleri gerilemek- ı 
tedir. Fakat bel fıtığı 
tanısı konulmuşsa ve 
her türlü tedaviye 
rağmen geçmeyen 
ağn, kuvvet kaybı, 
idrar kaçırma gibi 
şikayetler oluşmuşsa 
cerrahi olarak tedavi 
edilerek sinir kökünü 
sıkıştıran disk parçası 
alınmaktadır.
Günümüzde artık 
modem bir cerrahi 
yöntem olan 
mikrovasküler cerrahi I 
ile riskler minimuma 
kadar azalmış olup 
başarılı cerrahi yön
temler ülkemizde ve 
dünyada uygulanmak
tadır.

Bahana gelmesiyle
I haca stcakkklannda
I giMİİf art», "has 
| ta” edfror. Sağhk

Bakanlığı asi hav a 
değişimleri ve görü 
lebdecek bulaşıcı 
hastalıklar konusun
da vatandaşları 
uyardı. Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel

l Müdürlüğü uzman-
I lamca hazırlanan 

bilgi notuna göre, 
ani değişen hava 
koşullan, sıcaklığın 
birdenbire inip cık- 
ması, virüslere 
duyarlılığı artıny or 
ve vücut di re ncin in 
düşmesine neden 
olarak üst solunum 
yolu hastalıklarına 
zemin hazırlıyor. 
Bahar aylarında sık
lıkla rastlanan 
hastalıkların basında 
burun virüs enfek
siyonları. halk 
arasında bilinen 
adıyla "nezle” geliy 
or. Virüs alındıktan

| 1 -2 gün sonra hasta 
lık ortaya çıkıyor ve 
burun tıkanıklığı, 
akması, hapşırık, 
bazen ateşin yük
selmesi gibi belir
tilere yol acıyor. 
Özellikle çocuk ve 
yaslıların, hastalığa 
karsı ani sıcak 
değişikliklerinden 
korunması, nezleye 
yakalananlardan 
uzak durması

' öneriliyor.

HAkA İSINDI AMA 
YETERLİ GMMT 
Hu dam anaden 
ısınmasıyia yeleri» 
ölende giy üüimezse 
soğuk afgmfeğanm 
ortaya cıkabddbgıne 
işaret eden uzman
lar. su m anlarda 
bulunuyor Bu 
du ramlar da iyi 
gıyinümezsc ateş 38 । 
dereceye yukseirbi 
fer. yüzün w gocun 
kızar ması ısıga 
karsı hassasiyet 
burun tıkanıklığı ve 
oksuruk gorulur 
Hast abgm vuort 
direncini du sürmesi 
sonucu zatürree, 
sinüzit, orta kulak 
iltihabı gibi kotnpfe 
kasyonlar ortaya 
çıkabilir Nezlede 
olduğu gibi hastalar- i 
dan uzak durmak ve I 
v ucudu ani vk ak 
değişikliklerden 
korumakla önlem 
alınabilir. ”
Y ine bahar avlarında I 
etnrovirus * adnla 

bil inen bir grup 
virüsün, özellikle 
çocuklarda ishalle 
seyreden ve döküntü i 
yapan hastalıklara 
neden ola bildiğini 
belirten uzmanlara 
göre, bu tür 
hastalıklardan 
korunabilmek »cin 
su. gıda ve kiyısel 
hijyen kurallarına 
dikkat edilmesi 
gerekiyor.
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TEŞEKKÜR
Gemlik Halkının 

28 Mart 2004 Pazar günü 
yapılan yerel seçimlerde, 

Partimize, Belediye Başkan 
Adayımız Faruk Güzel’e, 

Belediye Meclis üyelerimize, 
İl Genel Meclisi üyelerimize 

gösterdiği ilgi ve 
destekden dolayı teşekkürü 

bir borç biliriz.

J DOĞRU YOL PARTİSİ
I '“X GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI



2003 yılında elde ettikleri gelirlerden dolayı Gemlik Vergi Dairesine beyanname verenler arasında rekortmenler beü oldu

1 Ferruh Erçek üçüncü kez vergi rekortmeni
1

 2003 yılı kazançlarından dolayı vergi ödeyecek olan mükellefler arasında bu yıl da vergi rekortmeni Ferruh Erçek oldu. Erçek, bu yıl 157 

milyar 064 milyon 050 bin lira matrah göstererek, Gemlik Vergi Dairesi’ne 59 milyar 673 milyon 800 bin lira vergi ödeyecek Erçek i. İsmet 
Kah 49 milyar 521 milyon 400 bin lira ikinci, Bülent Kurt 39 milyar 295 milyon 713 bin Hra ile üçüncü olarak izledi. Haberi sayfa 5'de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ’M■ '

KHrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

2 Nisan 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

^3

Ferruh

Küçük Kumla, Umurbey, Kurşunlu belediye başkan ve meclis üyelerine seçim sonuçlan bildirildi

[Mazbatalarını aldılar
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

28 Mart yerel seçimlerinde, beldelerde Belediye 
Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliklerini 
kazananlar mazbatalarını dün Belediye Düğün 
Salonu’ndan düzenlenen törenle aldılar.

Seçim değerlendirmeleri
28 Mart yerel seçimlerin mağluplarından biri 

merkez sağ partiler..
de

I Görülen o ki, merkez sağın 1984 - 1990 yılları 
arasında güçlü partisi durumuna rahmetli Ozal'la gelen 
Anavatan Partisi, Türkiye de işlevini tamamlayarak, 
siyasi tarihimizin derinliklerine doğru yol almakta.

ANAP yeniden dirilip güçlenebilir mi?
Bence zor.
Türkiye de seçmenler, doğulu karektere sahip.

| Seçmen, partinin programına değil, liderine bakıp oy 
veriyor.

Partileri liderler sürüklüyor.
ANAP ta lider sıkıntısı çekildiği için, ANAP'ın siyasi 

geleceğini iyi göremiyorum.
ANAP Gemlik’te iki dönem belediyeyi kazanan partiy

di.
1984 de Hakkı Çakır, daha sonra ise Nurettin Avcı 

Belediye Başkanlığı yaptı.
Bu donemler ANAP’ın yükselme dönemleriydi.
Adnan Tekin’in belediye başkanlığına aday olduğu 

28 Mart seçimleri döneminde ise durum farklıydı.
Tekin, erimekte olan bir partinin adayı olmanın fat

urasını seçimlerde aldığı oyla gördü.
j ANAP, 3 bin 789 oy aldı,
| ANAP adayı, AKP adayından 7 bin 129, DYP adayın- 
I dan 2 bin 439 az daha oy aldı,
I Sıralamada AK Parti, DYP, SP, MHP’nin ardından 5. 
oldu.

Bu durumun ortaya çıkacağı baştan belliydi.
ANAP ile DYP arasında aranan birleşme seçim önce- 

i si sağlanamadı.
Bu sağlansaydı, merkez sağın toplam oyu 10 bin 17 

olacaktı.
Buna eklenecek moral oylarıyla Gemlik’te rahatlıkla 

belediye başkanlığı kazanılabilirdi.

28 Mart 2004 Pazar günü yapılan yerel 
seçimlerde, Belde Belediye Başkanları ve 
Belediye Meclis üyeliklerine seçilenler 
dün Gemlik Belediye Düğün Salonu’nda 
düzenlenen törende mazbatalarını aldılar. 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’e, Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram Demir ve Küçük Kumla Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Eşref Güre’ye 
mazbataları İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
Hakim Akif Köylü tarafından verildi. 
Belediye Meclis üyeliklerine seçilen üyelerin 
de katıldığı mazbata töreninde, mazbatalarını 
alan Belediye Başkan ve Belediye Meclis 
üyeleri önümüzdeki günlerde yeni dönem 
çalışmalarına başlayacaklar. Haberi syf 3 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Kutlama Haftaları...
Damlacıklar

Berna SAĞLAM ETKİN ı

Orman Haftası, Kütüphaneler Haftası, 
Dünya Tiyatrolar Günü..

Hepsi de kimbilir kaçıncı kez kutlanıyor.
Mart ayının son günleri, yukarıda sırala 

dığun konulala ilgili bir dizi etkinliğe 
sahne oldu.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, 
ilgili birimlerin yetkilileri haftanın veya 
günün “mana ve Önemini” içeren konuş
malar yaptılar.

Gruplar halinde ağaçlar diktiler.
Tiyatrolar 27 Mart günü kapılarını ücret

siz olarak izleyicilere açtı.
Bu tür etkinlikler toplumsal bilince katkı 

yapıyor, geliştiriyor kuşkusuz.
Çünkü;
Kütüphane de, Orman da, Tiyatro da 

insan yaşamının vazgeçilmezleri..
Orman Haftası’nda yapılan etkinliklerle, 

konferanslarla, ağaç dikme bayramlarıyla 
ağacın ve ormanın yararları kuşaklara 
aktarılıyor.

Kütüphaneler Haftası'nda kitabın ve kitap 
lığın topluma tutacağı ışık anlatılıyor.
Tiyatrolar Günü’nde, tiyatroların kültürel 

aydınlanmadaki işlevi vurgulanıyor.
Benim anlamadığım, bu konulara önem 

ve rildiğini vurgulamaya dönük “haftalar” 
yıllardır kutlanır.

Ancak önemi defalarca anlatılmasına
rağmen;

Ne hikmetse;
Tiyatroya giden sayısı artmaz.
Ormanlardaki ağaçlar yaşma başına bak

madan hala kesilir, yakılır, tahrip edilir.
Kütüphanelerin nerede olduğu dahi bilin

mez
Burada bir çelişki yok mu?
Demek sorun genel eğitim politikasında..
O halde eğitimli insanların sayısı arttırıl

malı.
Bugün ülkede yaşanan sancıların nedeni 

eğitimsizlik.
Eğitim gelişmenin çıkış noktası..
Onun için;
Eğitim sistemi yeni baştan gözden geçi 

rilmeli.
Böylelikle üreten ve düşünen »araştıran 

ve geliştiren insanlar hızla çoğalacak.
Türkiye’de genel eğitim düzeyi ilkokul 

üçten ortaokula, liseye, üniversiteye yük
selecek.

Bireyi değil toplumu geliştiren değerler 
önem kazanacak.

O zaman;
Toplum aydınlanacak..
Toprak yeşerecek.
Daha çok kitap okunacak.
Ormanlar yakılmayacak.
Tiyatrolar dolup dolup taşacak.

Bir zamanlar kurbağaların bir yarışı 
varmış. Hedef, en yüksek kuleye ulaş
makmış. Birçok kişi bu yarışı izlemek ve 
onlara destek vermek için bir araya 
toplanmışlar ve yarış başlamış. Gerçekte 
insanlar kurbağaların kulenin en tepe
sine ulaşmalarının mümkün olabile
ceğine inanmamışlar ve tüm duyulan 
sözcükler hep aynı olmuş :

“Ne acı!... Hiçbir zaman yapamayacak
lar!”

Kurbağalar bir yandan ilerlemeye 
çalışırken, bir yandan da seyircilerin 
seslerini dinliyorlarmış. Bu sesler attık
ları her adımı zorlaştırıyor ve hızlarını 
kesiyormuş. Kısa bir sürede pes etmeye 
başlamışlar. Ama sadece tırmanmaya 
devam eden bir tanesi dışında.
Seyirciler olanca güçleriyle devam 
etmişler:

Ne acı!.... Hiçbir zaman yapama 
yacaklar!”

Ve kurbağalar yenilgi kabul etmişler 
şadece devam etmekte ısrarlı olan bir 
kurbağa dışında.
Sonunda tüm kurbağaların gücü tüken

miş ve pes etmişler, şadece yalnız kalan 
ve inanılmaz mücadele gösteren ve 
kulenin tepesine ulaşmayı başaran kur
bağa dışında. Diğerleri, o kurbağanın 
nasıl başardığını bilmek istemişler.

İçlerinden bir tanesi ona doğru yak
laşmış ve yarışı nasıl bitirmeyi 
başardığını sormuş ve o anda kur
bağanın sağır olduğunu anlamış.

Bu kısa hikayeden, çıkaracağımız sonuç 
şu:

Hiçbir zaman, negatif olmak gibi kötü 
alışkanlıkları olan insanları dinlemeliyiz. 
Çünkü onlar kalbimizin en iyi isteklerini 
çalarlar. Her zaman duyduğumuz ya da 
okuduğumuz kelimelerin gücünü 
kendimize hatırlatmalıyız. İşte bu yüz
den daima pozitif düşünmeliyiz ve pozi
tif olmalıyız.

Her zaman bize, hedeflerimize ulaşa
mayacağımızı ya da hayallerimizi 
gerçekleştiremeyeceğimizi söyleyen 
kişilere karşı sağır olmalıyız.

Çünkü eğer onları dinlersek zaten 
içimizde var olan ama bastırmaya 
çalıştığımız korkularımızı yenenleyiz.

Uzun uzun düşünüp cesaret göster
diğimiz atılından risk olarak görüp geri 
çekiliriz. Bu riski aldığımızda elimizdeki 
imkanlardan da olup, alıştığımız stan- 
dartuı altına düşebileceğimize, daha az 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

santre oluruz. Oysa risk 
saglamcıhktır SagUmcıhk kotu bar scy 
değildir ama gelişimi engeller

Ne uzar ne lusahnz
Bir başka değişle yerimizde s*ymanaı 

sağlar. Hayatta kac gun. kac yd var ola
cağımızı bilemiyoruz. Zamantmu kısa 
ise de uzun ise de cok se\ yapmanvc 
gerekecektir. Yeni atılımla r yeni kan 
gibidir. İnsanı enerjik kılar. Yeni konu
lan öğrenmeye iter. Planlama yeteneğini 
arttırır. Alısagelmisliği ve tek düzeliği 
ortadan kaldırır. Gecici bir süre için bde 
olsa azı çoğa çevirme yeteneğini 
geliştirir. Yeni başlangıçlar ve yeni 
başarılar sağlar. Alışılan ortamm dışın* 
çıkmayı, yeni insanlar tanımayı, onların 
tecrübelerinden yararlanmayı, dünyaya 
farklı gözlüklerle bakmayı sağlar

Zaman içinde kazancı maddi ve manevi 
yönden başlangıç noktasanm cok üze 
rine çıkarır. Tüm bunlar genel bir 
davranış biçimine dönüşür ve mutlu 
olma olasılığı artar.

Atılım yapan, yeni bir yola çıkmaya 
gayret gösteren etraftan genellikle 
negatif tepkiler alır. Hata yaptığı, 
başaramayacağı, kurulu düzeni boza
cağı, geri gideceği yolunda sesler yük
selir. Aslında bu sesler onu uyarmak ve 
başına gelecek şeyleri engellemekle İlgffi 
değildir. Amaçları kendilerinin cok iste
diği ve gerçekleştirmek için asla cesaret 
gösteremediği konularda, cesaret 
göstermiş kişilere olan gizliden gizliye 
kıskançlıklarıdır. Eğer bu cesareti 
gösterenler başarılı olursa, diğerleri 
daha da mutsuz olacaklardır.

Bunu bildikleri için bastan engel olmak 
isterler.

Yıllar boyunca dünyaya, insanlığa, 
yasama fayda sağlamış ve bu çalış
malarıyla tanınmış, daima saygı ite 
anılan çoğu kişi, ilk zamanlarda etraf» 
dakilerden negatif tepkiler almış, dışlan
mış. uyarılmış kişilerdir. Eğer negatif 
almış, dışlanmış, uyarılmış kişilerdir. 
Eğer negatif seslere kulak vermiş 
olsalardı bugün hersey olduğundan cok 
daha geride ve cok daha anlamsız ola
caktı.

Çetin Altan’ın dediği gibi, bir yerde, 
b ir yapının i d nde önemli kişi olmak ye 
rine. yaptığımız islerle, değerli olmak 
esastır. Dur^a GaaesesL
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HABER

M Küçük Kumla, Umurbey, Kurşunlu belediye başkan ve meclis üyelerine seçim sonuçlan t-r :

^Mazbatalarını aljılıı Erol GURÇAY

“»28 Mart 2004 
H günü yapılan 

ıyerel secim*
■o (erinde belde 
ab* i lerde belediye 
aı başkanlığı, 
r ' belediye meclis

I üyeliğini 
r kazananlara 
JH mazbataları OHB .. I törenle verildi.
’ I Dün, Gemlik 
*.| Belediyesi Dü

T gün Salonu nda 
■ düzenlenen

■ törene. Küçük
■ | Kumla. Umur
■ I bey. Kurşunlu

I Belediye 
ot I Baskanları ile

I belediye meclis 
i .^iyeleri katıldı.

P* ilce Secim
| Kurulu Başkanı 
I Hakim Akif 
I Köylü ile 
I kurul üyelerinin 
I hazır bulunduğu 
I törende, ilk 
I mazbata Umur 
I bey Belediye

g Başkanı Fatih 
I Mehmet Güler'e

[t Hakim Akif 
I Köylü tarafın* 
I dan verildi.
I Daha sonra, 
I Umurbey bele 
| diye meclis 
I üyeleri sıra ile 
I mazbatalarını 

aldılar.
Umurbey Bele 
diye Başkanı n 
dan sonra ikinci 
mazbatasını

! alan Kurşunlu 
Belediye Başka 
nı Bayram 
Demir oldu.

I Bayram 
Demir in mazba 

1 tasını aldıktan 
\ sonra Kurşunlu 

{ Belediye Meclis

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve belediye meclis üyeleri mazbataları aldılar

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre ve belediye meclis üyeleri mazbataları aldılar

r üyelerine de 
mazbataları verildi. 
Daha sonra, 
bu yıl bir dönem 
ardından yeniden 
Belediye Başkanı 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'ye 
mazbatası verildi.

Güre’nin ardından. 
Küçük Kumla 
Belediye meclis 
üyeleri de 
mazbatalarını 
törenle aldılar. 
Mazbata töreninde, 
İlce Seçim 
Kurulu Başkanı

Akif Köylü, 
mazbatalarını 
alan tüm 
başkan ve belediye 
meclis üyelerine 
yeni çalısına 
döneminde 
basarılar diledi. 
Belediye Meclis

üyelerinden 
bazılarının 
mazbata törenine 
işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle 
katılamadığı, 
mazbatalarını 
ise daha sonra 
alacağı öğrenildi.

Gemlik Seçimleri...
Secim somadan. vorumlanmava 

başladı.
Ga 1 ip ge len AK Parti oldu
Yemlen (CHP) oldu
Direnen. (DYP) ve MHP oldu
Aslında. (DYP) de oy artısı falan 

yok.
Çiller döneminde caten (%1O) a 

yakın oy almıştı.
Mehmet Ağar Elazığ dan bagtm 

sız girince baraja takıldı
Mehmet Ağar Genel Bakan olun

ca, Elazığ oyları (DYP) ye geçti.
Şimdiki oylar. (%10) un biraz 

üstüne çıktı.
Aslında DYP yükselmedi.
Bir anlamda yerinde sayılı.
Ama.
Bursada ve Gemlik te DYP 

büyük atak yaptı.
Bu yükseliş, (DY P) den ziyade 

adayların konumundan kaynaklandı.
Cevdet Yüce % 14 oy aldı.
Faruk Güzel % 16,57 oy’ aldı
MHP ‘de cok az bir yükselme var.
“Kıbrıs’ı sattılar" propagandası 

yeteri kadar inandırıcı olmadı.
Hesap meydanda.
MHP % 3 yükseldi.
AK Parti % 8 yükseldi.
Demek ki vatandaş uyanmış.
Artık, vatan millet sakarya nutuk

larından etkilenmiyor.
Çözüm istiyor.
Önünü görmek istiyor.
Gelelim Gemlik e önemli sayıda 

karşıtı bulunan Mehmet Turgut, 
yeniden Belediye Başkanı seçildi.

Her konuda karşıtlık, belkide 
Sayın Turgut'un sansını yükseltti.

Kendi partisindeki karşıtlığa, ben 
bile itiraz etmiştim.

Yeni Gemlik meclisinde, çoğunluk 
AK Partide.

Ama (DY P) de ve (MHP) de bilgili 
insanlar var.

Hukukçular var. mühendisler var.
Onlannda fikirleri alınır.
Ve.
Gemlik halkının yarama olacak, 

kararlara varılır.

dÜNÜN ÇÖZÜ
|l ----- J

Yaşımız ilerledikçe.
Kabiliyetlerimizin sınırlan
Ortaya çıkar

'Proude'
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Skynet Network Computer Afişler temizleniyor
System hizmete açıldı

İlçemiz bilgisa
yar sarf 
malzemeleri ve 
bakım hizmetleri 
yapan yeni bir 
mağazaya daha 
kavuştu.
Demirsubaşı 
Mahallesi Şehit 
Cemal Sokak 
Kumla yolu 
üzerinde önceki 
gün yeni işyer
lerinde kapılarını 
Gemliklilere 
açan Skynet 
Netıvork 
Computer 
System, Armutlu 
Kaymakamı 
Metin Kubilay ve 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından

bilgisayar 
malzemeleri, 
kartuş dolum 
hizmetleri

mağazasında 
masa üstü ve 
diz üstü bilgisa
yarlar, yazıcılar, 
tarayıcılar.

hizmete sokuldu.
Murat Ersöz’ün 
sahibi olduğu 
Skynet Netıvork 
Computer System

Yerel seçimler nedeniyle, siyasi 
partiler ve muhtarlar tarafından ilçenin 
dört bir tarafına yapıştırılan propagan

da af iş le rî te m izle nmey e baştandı

bitli m adayları, 
beledrn, e mecfis

meclis üyelerinin 
bastırdığı ve 
ilçenin her bir

onbinlerce afiş, 
Keçimle» in sona 
ermesi tarafın
dan belediye 
tarafından 
temizlettiriliyor. 
İlce Seçim 
Kurulu tarafın
dan belirlenen 
yerlerin dışına 
da a s ı la n af i s ler 
nedeniyle 
meydana gelen

: ^»DANIŞ
| TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

gonmtv ktrhhg*

ISITMADA ŞOK KAMPANYA
18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ kah yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı w Dotyripı Vakıth
Merkezi Sistem Kaıan

► Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
► Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden avuca uzun vadeler.
► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu.

Kombi

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

İstiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224.513 37 89 - 513 34 23
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2003 yılında elde ettikleri gelirlerden dolayı Gemlik Vergi Dairesi ne beyanname verenler aryanda rekortmenler belli oldu

fert Erçek içindi ta veıji rtorteni
Gemlik Vergi Rekortmeni Ferruh Erçek, 59 milyar 673 milyon 800 bin lira 
ile birinci, İsmet Kah 49 milyar 521 milyon 400 bin lira ile ikinci. Bülent 
Kurt 39 milyar 295 milyon 713 bin lira ile üçüncü oldu.
2003 yılındaki 
kazançlarından 
dolayı Vergi 
Dairesine beyanda 
bulunan vergi 
mükellefleri 
arasında en çok 
vergiyi verecekler 
belli oldu. 
Gemlik’te bu yılda 
vergi rekortmeni

göstererek, 
49 milyar 521 
milyon 400 bin lira 
vergi ödeyecek. 
Gemlik vergi 
üçüncüsü ise, 
Borusan Holding 
İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü yapan 
Bülent Kurt, ücret 
gelirlerinden dolayı

8.ligi Noter Arif 
Erdem Unlu 40 
milyar 091 milyon 
lira ile izlerken, 
elektrik mühendisi 
Kaya Kesen 
39 milyar, 608 
milyon lira ile 
9. luğu elde etti. 
Gemlik vergi sırala
masında ismini

açıklamayan bir 
şahıs ise, 14 milyar 
347 milyon 050 bin 
lira ile 10 ncu oldu. 
Vergi rekortmenliği 
sıralamasının 
ilk 100 kişilik 
listeyi önümüzdeki 
günlerde gazete 
mizde yayınlamaya 
devam edeceğiz.

Eczacı Ferruh Erçek, bu yıl kı rekortmenbgı Be 3 
kez ard arda vergi rekortmeni olarak adm

Eczacı Ferruh 
Erçek oldu. 
Üç yıldır vergi 
rekortmenliğini kim 
şeye kaptırmayan 
Erçek, 157 milyar 
064 milyon lira 
matrah beyan 

ederek, 59 milyar 
673 milyon 800 bin 
lira vergi ödeyecek. 
Gelir vergisinin ilk 
taksidini ödeyen 
Erçek, kalan 39 
milyar 757 milyon 
500 bin lirasını 
taksit dönemlerinde 
ödeyecek.
İKİNCİ
Ferruh Erçek’ten 
sonra ikinciliği 
İsmet Karlı 134 
milyar 603 milyon 
100 bin lira matrah

125 milyar 864 
milyon 283 bin 
lira matrak 
karşılığı gösterdi. 
Kurt, 39 milyar 
295 milyon 731 bin 
lira vergi ödeyecek. 
Vergi rekortmenliği 
sıralamasında' 
İnşaat Malzemeleri 
ticareti ile uğraşan 
Süer ve ağabeyi 
Sinan Akman 
dördüncülük ile 
beşinciliği 
paylaştılar.
Akman kardeşleri 
Noter Muhsin 
Yaprak, 43 milyar 
427 milyon 200 
bin lira ile, Eczacı 
Mukadder Serim 
7. liği 42 milyar 
427 milyon lira ile,

Sıra 
No

ADI SOYADI MESLEĞİ MATRAH TAHAKKUK 
EDEN

OOCKCCA 
oum )

1 Ferruh ERÇEK Eczacı 157.064.050.000 59.673.800.000 37.757.500.000

2 İsmet KALI Gaz Arıtma 134.603.100.000 49.521.400.000

3 Bülent KURT Ücret 125.864.283.000 39.295.713.000 4.346.083..000

4 Süer AKMAN İnş. MIz.Tic 124.729.800.000 45071400 000 18.432 6000.000

5 Sinan AKMAN İnş. MIz.Tic 122.128.800.000 43.908.000.000 18.938.000.000

6 Muhsin YAPRAK Noter 120.828.150.000 43.322.650.000 18.737350.000

7 Mukaddes SERİM Eczacı 118.693.097.000 42.427.200.000 19 815550000

8 Arif Erdem ÜNLÜ Noter 112.852.700.000 40.091.000.000 17.593700.000

9 Kaya KESEN Elektrik Prj. 111.647.220.000 39.608.890.000 14 032 250 000

10 İsminin açıklanamasını 
istemiyor 98.269.550.000 34.257.850.000 U 347 050 000

TAŞI 
GEDİĞİNE DYP’de seçilenler yemek verdi

^<4^ i

Sesli mi?
Sn. Demirci ve Sn. Erbakan a 
göre; Ordu Hükümeti 
uyarmalı imiş.
Sesle mi, dürterek mi?
Dürtüşlerin yarası 
bir türlü kapanmadı kanıyor
Unutmayalım...

28 Mart yerel seçim
lerinde, Doğru Yol 
Partisi’nden Belediye 
Meclis üyeliğine ve 
İl Genel Meclis üyeliğine 
seçilenler. Belediye 
Başkan adayı 
Faruk Güzel, İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar, Kadın Kollan 
Başkanı ve Gençlik 
Kolları ve Disiplin 
Kurulu Başkanlanna 
Zeki Restaurant’ta 
yemek vererek, seçim
leri değerlendirerek, 
yorgunluk attılar.
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Çalışma masanız kişiliğinizin aynası
t 
F 
I

t 
J
I

lfyerinizdeki masa 
nızı nasıl tutuyor
sunuz, düzenli 
misiniz, dağınık mı? 
"Masam, benim 
masam, kime ne” 
diyorsanız, 
yanılıyorsunuz. 
Çünkü masanız 
kişiliğinizin aynası. 
Logitech şirketinin 
yaptırdığı araştırma
da, Avrupa çapında 
yüzlerce çalışma 
masası mercek altına 
alınarak, sahiplerinin 
kişilikleri incelendi. 
Psikolog Cary 
Cooper, araştırma 
sonucunda, ‘‘büro 
animatörü”, “düzen 
fanatiği”, “ailesine 
düşkün tutarlı kişi”, 

“tasarım aşığı lider 
ve “kaosun hakim 
olduğu dahi” 
olmak üzere 5 ayrı 
kişilik tespit etti. 
Araştırmaya göre, 
“büro animatörü” 
olarak tanımlanan 
kişiler masalarına 
sürekli yeni ve ilgi 
çekici eşyalar 
koyuyor. “Büro ani- 
matörleri” eğlen
mekten hoşlanan, 
güler yüzlü, takım 
çalışmasını seven ve 
takımı birarada 
tutan, fakat çoğu 
zaman ciddiye alın
mamaktan şikayet 
eden kişiler.
Masaları düzenli ve 
temiz olan “düzen 

fanatikleri” ise güve
nilir, ancak duygu
larını gizleyen 
kişiliğe sahip.
Masalarına çocuk
larının, eşlerinin ve 
arkadaşlarının 
fotoğraflarını ve 
hatıra olarak verilen 
eşyaları koyan “aile
sine düşkün tutarlı 
kişiler” ise vefalı, 
ailesine ve 
arkadaşlarına değer 
veren kişi olarak 
tanımlanıyor. 
DÜZENLİ MASA 
TERFİ ORANINI 
ARTIRIYOR 
“Tasarım aşığı lider” 
tipinin masasında ise 
özgün stil ve yüksek 
teknoloji ürünü

eşyalar dikkati 
çekiyor. Bu kişilerin. 
tuttuğunu kopardığı, 
profesyonel çalıştığı, 
f a ka t d uy gu ia r ı n ı dile 
getirmekten kaçın 
dığı ifade ediliyor.
“Kaosun hakim 
olduğu dahi” olarak 
adlandın lanla nn 
masaları ise düzen
siz. Önlerinde 

kitaplirm ve 
dosyaların dağ 
oluşturduğu bu 
kişiler, araştırmaya 
göre, hey ecanlı ve 
spontane, fakat 
güvenilmez 
olabiliyorlar.
C ahsma masasının 
düzenli olması 
terfi olasılığını da 
artırıyor.

ve jmmt >5 umb 
çahpna ■MHMi 
düzensiz olan 
kişdcrm güvenilmez 
ve dikkatsiz 
olduğunu 
duıundöğu de

KÜÇÜK KUMLA KÜLTÜR VE SOSYAL 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Küçük Kumla Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği nin ilk 

genel kurul toplantısı 18 Nisan 2004 Pazar günü saat 14.oo’de 
Gü/elvah Mahallesi Cınaralti mevkii Belediye Zabıta üstü Kat 2 
Kl ( l K KUMLA GEMLİK adresindeki dernek binamızda yapıla
caktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Nisan 2004 
tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin bu toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica 
ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3- Toplantı divanı teşkili
4- Geçici yönetim kurulunun faaliyet ve hesaplarının okunması
5- Raporlar üzerine görüşme
6- Geçici yönetim kurulunun ibrası
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Gelecek dönemin bütçe ve faaliyetlerinin oylanması
9- Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

ELEMAN ARANIYOR
Gazele dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok. 

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı ■ GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

0 *T|| IK İSTANBUL'DAKİ DÜKKANIMI
OM I ILIR 50 M2 w ASMATAVAN K. MALTEPE'DE 
m"ıı/ı/ * ıı MERKEZDE DENIZBANK KARSISINDA DÜKKAN KUMLA VE GEMLİK'TE DAİRELERLE TAKAS EDÜR 

GSM : (0.532) 223 51 00

■URSA HAKİMİYET VE KEHT
I GAZETEIERİHE İLAH ALINIR I
I KÖRFEZ REKLAM I
i TEL : 513 17 97- 513 96 83 Fax : 513 35 95

rai.  ---------------------------- -— ———  =——=

ryKjfM Tcvn>Txjt7t 0H ÖDEMELİ KAMPANYA | 

■ EKİM TESLİMİ 1+8 AY .| LAZLIĞINIZI KASIM TESLİMİ 1+9 AY R
HIZLI VE DENGELİ AAAUK TESLİMİ 1+11 AY | 

IjlIiK SICACIK BİR MEKAN
TEKNOLOJİNİN KEVFİNÎ I

YO TİCARET

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür 

FEVZİ Kl'RHAN
I ^N«weMk 7117İ
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MP altın yumurtlayan tavuk
Özelleştirme çalış- Olimpiyat Oyunları ve Savunma ^nayi Piyango İdaresi’nîn

Meta Bankası
malan devam eden 
Milli Piyango (MP) 
İdaresi, geçen yıl 
1 katrilyon 152.6 
trilyon lira hasılat 

elde etti.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü İhya 
Balak dan alman bil* 
giye göre, 2002 yılın
da gayrisafi satış 
hasılatı 580 trilyon 
937.8 milyar lira olan 
Milli Piyango, geçen 
yıl bu rakamı 751 
trilyon 943.8 milyar 
liraya yükseltti. 
Kurumun 2002 
yılında 26 trilyon 
635.4 milyar lira olan 
diğer gelirleri de, 
geçen yıl 97 trilyon 
761.5 milyar lira 
olarak gerçekleşti. 
Milli Piyango’nun net 
kan da, önceki yıla 
göre yüzde 58.4 
artarak 248 trilyon 
779.7 milyar liraya 
ulaştı. Bunun 236 tri
lyon 340.8 milyar 
liralık bölümü 
Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu’na, 
12 trilyon 438.9 mil- 
var liralık bölümü de

Fonu’na aktarıldı. 
Geçen yıl 12 bin 965 
piyango ve sayısal 
loto bayisine 86 trily
on 108 milyar lira 
satış komisyonu, 
ikramiye Ödeme ve 
aracılık primi de veren 
İdare, şans oyunların
da umut arayanlara da 
424 trilyon 89 milyar 
lira ikramiye 
kazandırdı.
EN BÜYÜK TALİHLİ 
DEVLET
Milli Piyango’nun şans 
oyunları, devleti de 
ihya etti. İdare’nin 
kamuya sağladığı kay
nak miktarı, 2002 
yılında 433 trilyon 
192.4 milyar lira, 
2003 yılında ise 589 
trilyon 834.7 milyar 
lira olarak belirlendi. 
Bunun 302 trilyon 
897 milyar lirası, 
katma değer .vergisi, 
vergi ve fon kesinti
leri, eğitime katkı payı 
ve özel işlem vergisin
den oluştu. Tanıtma 
Fonu’na, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurûmu'na, 
olimpiyat oyunlarına 

Destekleme Fonu’na 
yapılan katkının 
toplamı ise 286 
trilyon 937.6 
milyar lira oldu. 
HANGİ OYUNA NE 
YATIRILDI?
Milli Piyango İdaresi 
verilerine göre, şans 
oyunlarında vatandaş 
en fazla sayısal loto 
ile talih kuşunu tercih 
etti. Geçen yıl 1 mil
yar 503 milyon 712 
bin 191 kolon sayısal 
loto oynanırken, 
buraya yatan para 
280 trilyon 7.7 milyar 
lira olarak belirlendi. 
Aynı şekilde 72 
milyon 920 bin 897 
piyango bileti alan 
vatandaş, bu biletlere 
198 trilyon 893.9 
milyar lira ödedi. 
2003 de 132 milyon 
351 bin 500 adet 
hemen kazan bileti / 
satılırken, vatandaşlar 
734 milyon 418 bin 
219 kolon şans topu 
ve 294 milyon 370 
bin 307 kolon on 
numara ile de 
şans aradı.
Bu arada Milli 

özelleştirilmesine 
dönük ca lışmalar da 
sürüyor.
Yabancı 
firmalarla yapılan 
görüşmelerin 
ardından
şartname yazımına 
başlanırken, gelir 
bölüşümü yoluyla 
özelleştirilecek 
piyangoya yerli ve 
yabancı cok sayıda 
firma ilgi gösteriyor. 
İdare ile görüşme 
yapan yabancı fir
malar arasında 
İtalyan Lottomiatıca, 
ABD’li Gtech Corp. 
Yunan Opap ve 
İntralat ile İngiliz 
Camelot da 
bulunuyor.
Türkiye’den de 
Koç, Sabancı, 
Doğuş, Doğan, 
Oyak ve Çukurova 
Holding Milli 
Piyangonun 
özelleştirilmesi ihale
sine katılma hazırlığı 
yapıyor. Yetkililer. 
Milli Piyangonun 
Mayıs ayı içinde 
ihaleye çıkarılacağını

20031e zarar elli
Banka, 1 katrilyon 548.4 trilyon 

lira zarar açıkladı.
I Merkez 

1 Bankatı.
i 2003 yıllında 

1 katrilyon 
548.4 trilyon 
lira zarar et ti. 
Merkez 
Bankası nm 
İdare 
Merkezinde 
yapılan 
Genel 
Kurulunda 
dağıtılan 
2003 Yıllık 
Raporu na 
göre. Banka 
bu zararı 
bilançosunda 
2 katrilyon 
655.9 trilyon 
lira olarak

ı yer alan 
” ihtiyat 
akçesi "nden 
karşılayacak

ve bu 
çerçevede de 
Hazîneden 
herhangi 
bir kaynak 
aktarımı 
söz kottum 
olmayacak. 
Merkez 
Bankasının 
2003 
yılında tutat 
etmesine

AAClİVe EİL6İ»prWÂ\>A
AA COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SOM TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

ZecAeMiİMLO

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 5 1 3 11 69 - 513 12 25
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İstihdam artışına teşvik talebi
ESK, İstihdam artışınının sağlanması için çeşitli teşvikler istedi.

İstihdamın artması 
için işveren 
üzerindeki vergi ve 
prim yükünün 
azaltılması gerektiği 
belirtilerek, 
SSK primlerinde 
halen yüzde 
19.5 ile 27 arasın
da değişen işveren 
payının 3 yıllık 
geçiş dönemi için 
işçi payı gibi 
yüzde 14'e 
indirilmesi istendi. 
Konuya ilişkin 
TISK'in başkan
lığını üstlendiği, 
işçi konfede 
rasyonları ile 
sivil toplum 
örgütlerinin de 
üyesi bulunduğu 
Ekonomik ve 
Sosyal Konsey'e 
bağlı "İstihdam ve 
Çalışma Hayatı
Kurulu" tarafından 
bir rapor 
yayınlandı. 
Raporda, ülkenin 

en önemli sorunu 
olan işsizliğin 
önlenmesi ve 
istihdamın artması 
amacıyla bir dizi 
önlemler ve 
önerilere yer 
verildi.
Raporda, istih
damın artırılması 
amacıyla işveren 
üzerindeki prim ve 
vergi yükünün 
azaltılması, istih
dam teşvikleri için 
gerekli kaynakların 
kayıtdışının kayıt 
altına alınması ile 
sağlanması gerek
tiği belirtildi. * 
Hükümet tarafından 
uygulanacak kayıt- 
dışının kayda alın
ması programı 
çerçevesinde, 
kayıtdısı istihdamı 
izleme mekanizması 
oluşturularak - 
kayıtdısındaki 
azalış ile vergi 
ve prim taba

nındaki genişleme 
ölçüsünde vergi ve 
prim oranlarında 
indirime gidilmesi 
talep edilen 
raporda, buna 
yönelik olarak SSK 
primlerinde halen 
yüzde 19.5 ile 
27 arasında 
değişen işveren 
payının 3 yıllık 
geçiş süresi için 
işçi payı gibi 
yüzde 14 e 
indirilmesi istendi. 
İstihdam ve Çalış
ma Hayatı Kurulu 
tarafından hazır

lanan raporda, 
ücretten kesilen 
gelir vergisi için 
uygulanan özel 
indirimin tekrar 
yürürlüğe konul
ması gerektiği 
vurgulanarak, 
bu oranın önce 
yürürlükteki 
asgari ücretin 
yarısına, 3 yıl 
içinde tamamına 
yakın bir orana 
vükseltilmesi 
talep edildi.
PRİM ve VERGİSİNİ 
ÖDEYEN ve 
İŞVERENE

KOLAYLIK 
Vergi ve primin i 
düzenli ödeyen 
işverenlere indirim 
uygulanması, yeni 
kurulacak islet 
meler ve sağlana 
cak yeni istihdam 
artışları için vergi 
ve prim teşvikleri 
uygulanması iste
nen raporda, ilave 
istihdam edilen her 
işçi için gelir vergisi 
ve sigorta primi 
işveren payının 
belirli oranlarda 
devletçe karşılan
ması gerektiği 
kaydedildi.
Kurumlar 
Vergisinde İndirim 
Yeni işyeri açılması 
ya da önemli oran
da istihdam yaratıl
ması halinde 
kurumlar vergisinde 
de indirime 
gidilmesi istenen 
raporda, yeni iş 
kurulmasını ve 

ilave istihdam 
yaratılmasını 
desteklemek 
amacıyla yerel 
yönetimlerin 
finansman ve 
organizasyon 
imkanları kul
lanılarak girisim- 
çilere kredi garan
tisi ve SSK primi 
desteğinin 
öngörülebileceği 
ifade edildi.
Raporda, tanm 
kesimine yönelik 
olarak çağdaş 
işletmeciliği ve 
verimlilik artışını 
özendiren kredi 
teşviklerinin 
devreye sokulması 
istenerek, 
KOBİ’ler ile 
esnaf ve sanatkar
lara yönelik Halk 
Bankası kredilerinin ‘ 
miktarı ve limit
lerinin artırılması 
gerektiği de 
kaydedildi.

AROL MOBİLYA

SİYİM MAOAZALMI
ELEMAN ABIYNN

OTMrk.: Hamidiye Man. Kumru Sok. No:l 
Tel' (Ö.22A) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. ; Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA

Tel; (0,224) 363 98 72

1 II
I ı I
ı ı

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m KALİTEDE ÖNCÜ

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

(Zeûtleıi \/ l/ AflOMttfeı

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Caddesi No : 17 GEMLİK Tel : (0.224) 513 53 67

i i
İ i

| i

✓ Giyim konusunda 3 - 5 yıl tecrübeli 
BAY - BAYAN ELEMANLAR alınacaktır.

✓ Ayakkabı reyonunda 3 yıl satış tecrübesine 
sahip BAY ■ B AYANELBM ANLAR aknacaktır? 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.
ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI

İstiklal Caddesi No: 18 GEMLİK
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Bebeklerde astım riski
Mamayla beslenen bebeklerde,astım riskinin 

daha çok olduğu bildirildi.

Çimlenmiş patates
zehirliyor

Harran Üniversitesi 
(HRÜ) Tıp 
Fakültesi 
Biyokimya Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr.
Abdurrahim 
Kocyiğit, mamayla 
beslenen bebek* 
lerde astıma 
yakalanma riskinin, 
mamayla beslen- 
meyenlere oranla 
daha fazla 
olduğunu bildirdi. 
Mamanın bebek 
sağlığı üzerine 
etkilerini incelemek 
amacıyla 65 çocuk 
üzerinde araştırma 
yaptıklarını 
kaydeden Kocyiğit, 
mamanın içeri

Güneş gözlüğünüzü takın..!
Güneş gözlüğü kullanmayanlar, "katarakt" riski altında.

Güneş gözlüğü 
kullanma alışkanlığı 
olmayanların, 

r "katarakt” riski 
altında olduğu 
bildirildi.
Konuya ilişkin 
açıklama yapan 
Trakya Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
ve Göz Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Levent Alimgil, 
60-70 yaşında ortaya 
çıkan katarakt 
rahatsızlığının, 
güneş gözlüğü 
kullanmayanlarda 
40’11 yaşlarda 
oluştuğunu belirtti. 
Alimgil, dış etkenlere 
en çok açık olan 
göze gereken önemin 
verilmesini istedi. 
Güneş gözlüğünün 
aksesuvar yerine, 
sağlık malzemesi 

ğindeki serbest 
demirin, mikro 
organizmalarla 
etkileşime gir
ince enfeksiyon 
oluşumuna yol 
açtığını söyledi. 
Koçyiğit, 
şunları kaydetti: 
"Anne sütünde
ki demir ise 
içindeki lak- 
toferin maddesi 
sayesinde enfek 
siyon oluşma 
sini engelliyor. 
Mamadaki serbest 
demir, akciğerde 
serbest radikal ve 
oksitadif strese 
neden olmaktadır. 
Böylece mamayla 
beslenen bebek

olarak kullanılması 
gerektiğine 
işaret eden 
Prof. Dr. Alimgil, 
her güneş 
gözlüğünün 
ultraviyole ışınını 
süzmediğini belirtti, 
işportada satılan 
güneş gözlüklerinin 
kesinlikle satın 
alınmaması gerektiği
ni ve bir koruyuculuk 
özelliği olmadığını 
ifade eden Prof.
Alimgil, şöyle 
devam etti: 
"Güneş gözlüğü kul
lanma alışkanlığı 
olmayanlar, 
katarakt riski altın- 
dalar. Rastgele alı
nan güneş gözlük
leri, gözleri zararlı 
ışınlardan koru
madığı gibi göze 
zarar da verir.
Kullanılacak gözlük

lerde astım 
oluşumuna zemin 
hazırlanmaktadır. 
Araştırma sonucu 
mama kullanan 
bebeklerde astım 
hastalığına 
yakalanma 
riski kullanma 

lerin belirli bir stan
dardı ve kalite bel
gesi olması gerekir. 
Ayrıca polarize cam
lar da zararlı ışın
lan süzerek gözü 
zararlı ışıktan konır. 
Son yıllarda çiftçil
er, inşaatta çalışan
lar gibi yoğun güneş 
ışığına maruz kalan
ların, gözlerini 
yeterince koruya
madıkları için erken 

yanlara göre 
daha fazladır." 
Koçyiğit, bebeklik 
döneminde bebek
lerin özellikle anne 
sütüyle beslenmesi 
gerektiğini dile 
getirdi.

yaşta katarakt 
rahatsızlığına 
yakalandıklarını 
saptadık." 
Prof. Dr.
Alimgil, aynca 
vatandaşların ucuz 
olduğu için tercih 
ettiği işportada 
satılan ürünlere 
yönelmesinin, 
göz sağlığını 
korumayacağını 
söyledi.

Hav alazın tsmmasıyia 
birlikte erinlenmeye 
başlayan patateslerin 
besin zehirlenmesine 
yol açtığı UMHML 
Erciy es Lniv er sitesi 
A ta t ü rk Sağlık 
Yüksekokulu Beslen 
me ve Diyetetik 
Bolümü Öğretim 
Üyesi Dr. Sürten 
Budak, yaptığı açık
lamada, kıs için sak
lanan yiyeceklerin 
basında gelen pa tat e 
sin, güneş ışığı alan 
nemli ortamlarda 
saklanması halinde 
çimlendiğini ve 
bunun besin zehirlen 
meşine yol açtığını 
söyledi. Budak, söyle 
konuştu:
"Patates de diğer 
tüm bitkiler gibi 
uygun ortam bul
duğu zaman yeşillen
meye ve cimlenmeye 
başlar, patatesin 
etrafında yeşilimsi 
bir tabaka oluşur. Bu 
yeşillenmeyle birlikte 
patateste 'solanın’ 
toksini meydana

i gelir. Bu şekilde 
solanin içeren 
patatesin tüketilmesi 
de zehirlenmeye yol 
açar. Solanin 
toksininin neden 
olduğu besin 
zehirlenmesi, 
yenildikten birkaç 
saat sonra kendini 
göstermeye baslar ve 
bas ağrısı, bas dön
mesi, bulantı, 

NÖBETÇİ ECZANE
2 Nisan 2004 Cama 

YASEMİN ECZANESİ

YU -. 31 SAM : 1790
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dairi*

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSÖZ
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B

Tel : 513 96 S3 Fax : 513 35 95 GEMLİK '
Basd&ğı Y er : KÖRFEZ OFSET, 

Yktbaachk-Y auncîhk-RckİanKihk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok No:3 B GEMLİK 

(Dini tama» Cirim w Pazar frim vaunianmazl

kusma, kara» ağma 
ve ishal gibi 
bffctilıriı 
kenefim gösterir.' 
"Kanat* w 
kuru Ortamda 
Saklanmalı 
Soiaam zehirlen
me sûrun en buyuk 
sebebinin. pat alrscn 
uygun ortamda sak-

ifade eden Budak, 
sözlerim seyie 
vurdurdu 
"Patates, hangi 
ortamda muhafaza 
edilirse edilsin 
çok uzun sure 
bekletildiği zaman 
yapısı gereği 
çimlenir. Özettikle 
havalara» ısındığı bu 
mevsimde patates 
»cin uygun saklama 
ortamları bulmak 
güdesir Bu nedenle 
kıs »cin depolanan 
patateslerin saklama 
süreleri kısa tutui- 
ma lıdır Bunun 
vanı sıra sak lama 
ortamının karanlık 
ve kuru olması 
sağlanmalıdır 
Gu ne s ısıgı v ♦ nem 
solanın miktarının 
artmasına neden 
olur. Her şeye rağ
men çimlenmiş 
patateslerin 
tüketilmesi 
gerekiyorsa, 
mutlaka çimlenmiş 
kısımları ve 
yeşilimsi tabaka 
kesilmelidir. ’
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Anavatan Partisi Belediye Başkan adayı Adnan Tekinin istifa edeceği söylentilerini doğruladı

Adnan Tekin ANAP’tan istifa ediyor
Anavatan Partisi eski İlçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı Adnan Tekin parti yönetim kurutu kadın kollan 
ve gençlik kolları ile yaptığı toplantıda, seçim sonuçlarını değerlendirdikten sonra, pazartesi günü istifa
etmeyi düşündüğünü söyledi. Tekin’in Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi. Sayfa 2’de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KSrfez
3 Nisan 2004 Cumartesi

Eşref Güre 
göreve başladı
28 M art yerel se ç ı m îennde Kwçuk Kuenia 
Belediye Başkanlığım kazanan Eşref Güre, 
dün cuma namazından sonra göreve başMb 
Güre, Belediye bahçesinde toplanan 
Kum lalı lara seslenirken. 505 rr.-iyar hra borçta 
belediyeyi devraldığını söyledi Sayfa 4’deFİYATI : 200.000- TL.

Gemlik Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri mazbatalarım aldılar

. Turgut, “Belediyede katılımcı demokrasi
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Görevde yeni dönem
İlçe Seçim kurulu titiz bir çalışma sonucu seçim 

sonuçlarını netleştirerek göreve seçilen Belediye 
Başkanlan’na, belediye meclis üyelerine ve il genel 
meclisi üyeleri ile muhtarlara seçildiklerini bildiren 
resmi yazı olan mazbatalarını dağıttı.

Önceki gün, belde belediye başkan ve meclis üyeleri 
sade bir törenle mazbatalarını aldılar.

Dün, Gemlik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ile il 
genel meclis üyelerine mazbataları, çok kalabalık bir 
izleyici karşısında verildi.

Belediye’den yapılan anonsların faydası kalabalıktan 
anlaşıldı.

Töreni izlemeye gelen çok sayıda bayan da vardı.
Belediye Başkanı seçimlerden önce aday adaylığını 

açıklarken, kadınlardan büyük destek göreceğini 
söylemişti.

Bu doğru çıktı.
Törende dikkatimi çeken ikili ise, eski CHP Belediye 

Başkanı Nezih Dimili ile Dimili’nin eski Avukat ortağı, 
başkanın dönem arkadaşı, Gemlikspor Yönetim Kurulu 
üyesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyesi Teoman 
Ekimdi.

Eski belediye başkanlanndan Hakkı Çakır’ı aradı 
gözlerim. Göremedi!

Salonda halk vardı.
Gemlik’in varoşlarından kalkıp gelen halk...
Törene damgasını vuran ise belediye başkanmın 

konuşması oldu.
Başkan Turgut’un, beş yıllık yönetiminde en çok 

eleştiri aldığı konu, bireysel olarak İşleri yürütmesiydi.
Konuşmasında, gelecek beş yılı, katılımcı demokratik 

bir sistemle gerçekleştireceğini söyledi.
Seçilemeyen adayları katılıma çağırdı.
Kent Konseyini yaşama geçireceğini söyledi.
Bunlar güzel sözler. Dileriz gerçekleşir. Başarılar.,

dönemini başlatacağız”
Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen törende mazbatasını alırken 
konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Gemlik’te insanların 
gıpta ile arzu ile yaşadıkları bir ilçe olması için çalışacağım" dedi. 
Turgut, temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçeceklerini, 
bunun için Kent Konseyi oluşturulduğunu söyledi.
28 Mart 2004 Pazar günü yapılan 
yerel seçimlerinde ikinci kez 
Belediye Başkanlığı görevine 
seçilen AK Parti Belediye Başkan 
adayı Mehmet Turgut, dün 
düzenlenen törende, mazbatasını 
AK Parti Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu’ndan aldı. 
Belediye Düğün Salonu’nda 
saat 14.oo düzenlenen mazbata 
töreninde, hazır bulunan belediye 
meclis ve il genel meclis üyelikler
ine seçilen üyeleri de mazbata
larını İlçe Seçim Kurulu Başkanı 
Hakim Akif Köylü ve seçim kurulu 
üyelerinden aldılar.
Törenleri, kalabalık vatandaş 
topluluğu ilgi ile izlerken, 
Belediye M edişi'ne yeni seçilen 
üyelerin heyecanlan gözlerinden 
okunuyordu.

Haberi sayfa 3 ve 5'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kuzey Kıbrıs’ta neler oluyor?
Durup dururken bu Kıbrıs meselesi niçin 

kaşınıyor? Birleşmiş Milletler in dünyada başka 
isleri yok mu? Ben anımsatayım.

Irak. Afganistan.
İki ülkede de kan gövdeyi götürüyor.
Ayrıca; Afrika Cumhuriyetlerinde yasanan insan*

I lık dramları, açlık, sefalet, yoksulluk..
Bu bölgeler gerçekten çözüm

I beklerken,sükunete ulaşmış bir Kıbrıs'ı karıştır*
I mak niye?

Suyu bulandırmak kime ne yarar sağlıyor?
Yoksa; İçeriden dışarıdan birilerinin bu işten bir

I çıkarları mı var?
4()’lı yaşları sürenler 1974'ün sıcak bir

I Temmuz’unun 24.günü gerçekleşen Kıbrıs Barış
I Harekatını anımsarlar.

Kanın gövdeyi götürdüğü Kıbrıs'a Ecevit ve
I Erbakan hükümetinin kararlı ve ödünsüz tavırları
I sonucu gerçekleştirilen harekat adaya iki taraf
I içinde huzur ve barış getirdi.

Aslında oradaki varlığı çok tartışılan Türk Askeri
I bölgedeki barısın tek güvencesi.

Bu gerçeğin altını kalın puntolarla çizdikten 
I sonra sorularımızı ısrarla sürdürelim.

Bazen soruları ortaya koyarak da konulara acık-
I lık getirilebiliyor.

Denktas neden yalnız bırakılmak isteniyor?
Bölgedeki çözümsüzlüğün tek nedeni olarak

I gösteriliyor? I
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Annan' ın

I çözüm önerileri, tırnak içinde dayatmaları içeri*
I den dışarıdan kabul görüyor da,artık Kıbrıs'ın
I "kompedam "olmuş

Denktaş'a kulak verilmiyor?
Şimdi de "Son Annan Planı “ adıyla Türkiye'nin

I ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin önüne yeni 
I bir çözümsüzlük sendromu çıkardılar. Adına da 
I "referandum" dediler.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tiikürsen bıyık.
I Öyle bir referandum ki;

Evet de desen Kıbrıs Rum kesimine yarıyor, 
I hayır da..

Her iki sonuç da Kıbrıs Rumlarını Avrupa 
Birliği ne taşıyacak.

Ondan sonrası cok vahim.
Karara karşı Kıbrıs Türkleri nin de, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin de duruşu çok önemli.
Paçayı kaptırmamak gerekiyor.
Kaptırdık mı kötü?
Orada askeri ve siyasi zaferin sonucunda elde 

edilen topraklar çeşitli oyunlarla terkedilmek 
zorunda kalınacak.

Belki de dönem içinde tamamı elimizden kuş 
olup uçacaktır.

Oysa;
Kıbrıs Türkiye için askeri ve siyasal açıdan çok 

önemlidir.
Bu durumda; Türkiye'nin durusunun çok net ve 

kararlı olması gerekir.
"Ne şiş yansın ne kebap "politikası kısa, orta, 

uzun vadede Türkiye'ye kaybettirecektir. Siyasal 
emelleri gerçekleştirmek uğruna Kıbrıs'ta olası 
tehlikeleri görmezden gelmek, insanlık adına da. 
ülke adına da "facia"dır.

Orada: Kıbrıs Türkü'nün yaşama ve yaşatılma 
nedeni olan Rauf Denktaş ı "engel olarak 
görmek, onu yıldırmaya çalışmak "davaya''îhanet- 
tir. Çünkü Kıbrıs'ı dünyada en iyi Rauf Denktaş 
bilmektedir.
0 olmadan "Kıbrıs Politikası "yürütülemez.

Adnan Tekin ANAP’tan 
istifa ediyor

Anavatan Partisi eski İlçe Başkanı ve Belediye Başkan artıyı fırtnm Tekm 
parti yönetim kurulu kadın kollan ve gençlik kollan ile yaptığı lopAmfırta 
seçim sonuçlarını değerlendirdikten sonra, pazartesi gunu istifa etmeyi 
düşündüğünü söyledi. Tekin, basın toplantısı düzenleyecek

Anavatan Partisi Belediye Başkan 
adayı Adnan Tekin, partisinden isti
fa ediyor.

28 Mart yerel seçimlerinde, 
Belediye Başkanlığına aday olacağı 
için ANAP İlçe Başkanlığı görevin
den ayrılan Tekin, seçimlerde bek
lediği sonucu alamayınca önceki 
gün parti yönetim kurulu, kadın ve 
gençlik kolları ile birlikte yaptığı 
toplantıda, partisinden istifa etmeyi 
düşündüğünü açıkladı.

Kendisi ile görüştüğümüz Tekin, 
istifa olayını doğruladı ve Pazartesi 
günü yapacağı basın toplantısıyla,
Gemlik kamuoyuna istifa gerekçelerini 
açıklayacağını söyledi.

Dün Olav Gazetesi köse yazarlarından 
Yusuf Kayısoğlu, kösesini Adnan Tekin e 
ayırdı. Kayısoğlu, yazısında. Tekin için 
şunları söyledi :

"Beş yıl önce koyduğu bir hedefti.... 
İsteği, düşü, Gemlik Belediye 
Başkanlığıydı... Ama işte.... İstemek, 
düşlemek bazen yetmiyor.

Yetmedi de....
Mehmet Turgut ikinci kez Gemlik 

Belediye Başkanlığına seçilince, beş yıl
lık bir düş de Adnan Tekin için sona 
ermiş oldu.

AKP’nin bir, DYP riin Faruk Güzel’le 
iki, Saadet Partisi nin üçüncü olduğu 
yerel seçimlerde, Adnan Tekin ancak 
dördüncü çıkabildi.

Aslında....
Bir zamanlar yollan kesisen Güzel ile 

Tekin ayrışmasa, aynı yönde tek isim 
üzerinde birleşip öyle seçime girselerdi. 
daha farklı bir ihtimal her zaman var 
olabilirdi Gemlik'te...

Oysa onlar, ayn ayn secime girerek, 
buna bir de Haşan Kula nın Gene 
Parti'den adaylığını eklediğinizde.

| Gemlik'te sonucun Mehmet Turgut 
lehine olacağını kendileri garanti

| etmişti.
Zaten, Güzel'in aldığı 6 bin 228 oyu. 

Tekin in aldığı 3 bin 7890 oyu. Kula nın 
aldığı bin 23 oyu topladığınızda.
Turgut'un aldığı 10 bin 918 oyu geçtiği 
görülüyor.

Yani. siz aynı alandan beslenip, ayn 
I ayrı secime girerseniz, ortaya akacak 
I sonuç için sandığı beklemenize gerek 

yok.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 

L__---------------------------------------------- ----------

Turgut'un daha en basından beri ' Bv 
seçimin galibi kesinlikle benim, fark ata
cağım" demesinin altında yatan gerçek 
de bu...
Açıkçası...
Turgut önünü gördugu için sadece 

AKP'deki aday adaylığı sürecinde ukınh 
çekti.

Adaylığı kesinleştikten sonra kendin
den son derece emin bir şekilde secim 
çalışmalarını yürüttü.

İlçede beklenen bolunmmm ilce
Başkanı Enver Şahin'in belediye ve 1 
genel meclisi listelerini dengeli ohrstor 
masıyla aşılması, sonucu daha en bası 
dan ortaya koyan başka bir et kendi.

Bu şartlar altındaki secim beklenen 
sonucu verdi.

Mehmet Turgut koltuğunu korudu.
Bu sonuç, özellikle ANAP'm 9 yıl kr 

başkanlığını yapan 28 Martta belediye 
başkan adası olan Adnan Tekin’i karar 
asamasma getirdi.

Önceki gün izcim çalışmalarında bir
likte olduğu arkadaşlarına teşekkür 
ettikten sonra. ANAP tan istifa edeceği
ni akladı

Ha ft abası bu karan uygulamaya soka
cak. 9 yıl ike başkan lığını yaptığı 
AN AP la yollannı ayıracak.
Tekin. ANAP tan istifa etmesinin 

siyasete ara vereceği anlamma da 
gth»t dîğini vurguluy or.

Dediğine göre : \ANAP’ta siyaset yap" 
mak artık mümkün değil.

ANAP'taki c ak imalar ma nokta koy
dum. ancak siyasetten uzaklaşmaya
cağım.

Kendi ani mi 5 ana uygun bir partide 
koşullar okta arsa aktif siyasete devam 
edeceğim."
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Gemlik Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri mazbatalarını aldılar

lehmetTurgutbeledivedekatılımcı
taote dönemini telatağız

Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen törende mazbatasını alırken 
konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Gemlik’te insanların 
gıpta ile arzu ile yaşadıkları bir ilçe olması için çalışacağım” dedi. 
Turgut, temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçeceklerini, 
bunun için Kent Konseyi oluşturulduğunu söyledi.
28 Mart 2004 günü 
yapılan yerel seçimlerde 
Gemlik Belediye 
Başkanlığını kazanan 
AK Parti Belediye 
Başkan adayı Mehmet 
Turgut, belediye meclis 
üyeleri ve il genel 
meclis üyeleri dün 
düzenlenen törenle 
mazbatalarını aldılar.

^Belediye Düğün 
Salonu’nda saat 14.30 
başlayan törene, İlce 
Secim Kurulu Başkanı 
Hakim Akif Köylü, ilçe 
Seçim Kurulu üyeleri, 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, eski belediye 
başkanlarından Nezih 
Dimili, yerel seçimlerde 
seçilen AK Partili ve 
DYP’li belediye meclis 
üyeleri ile il genel 
meclisi üyeleri ile kala
balık izleyici katıldı. 
İlçe Seçim Kurulu üyesi 
İdris Aka, açılışta

yaptığı konuşmada, 
olaysız bir seçim geçir 
diklerini, demokrasinin 
önemli unsurlarından 
biri olan seçimlerin 
gerçekleşerek, Gemlik’i 
beş yıl yönetecek beledi 
ye başkanı, belediye 
meclis üyeleri köy ve 
mahalle muhtarları ile il 
genel meclisi üyelerinin 
seçildiğini söyledi. 
İlçe Seçim kurulu ola 
rak, seçimlerde kendi
lerine yardıncı olan 
siyasi partilere, emniyet 
teşkilatına ve görev 
alanlara teşekkür etti. 
İLK MAZBATA 
BAŞKANA 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı Akif Köylü, 
Belediye başkanlığına 
yeniden seçilen Mehmet 
Turgut’a mazbatasını 
vermesi için Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nu 
kürsüye davet etti. 
Karapaşaoğlu Mehmet 
Turgut’u kutlayarak, her

TAŞI
GEDİĞİNE

Fark ?
“Ne yer, ne yedirir.” 
“Yemedi, yedirmedi” 
İlk deyiş seçim yitirtti 
İkincisi kazandırdı.
Her iki deyişin özde 
yoktu bir farkı ama.. 
Farklı kılan bir şey vardı 
Yakadaki rozet..

türlü hizmette arkasında 
olacaklarını söyledi.
Karapaşaoğlu 
şöyle konuştu: 
“Belediye Başkannntz 
üzülmesin. Ankara da 
12 milletvekilimiz ile 
Gemlik'in her türlü 
işini takip edeceğiz. 
Gemlik’i daha yaşanır 
hale getireceğiz. ” 
KATILIMCI BELEDİYE 
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, seçim
lerin olaysız bir şekilde 
sonuçlanmasının Gem 
lik’in yüzünü ağarttığını 
belirterek, 18 Nisan 
1999 tarihinde 
belediye başkanı 
seçildiğini belirterek 
şöyle konuştu:

Beş yıl içinde yap
tığım hizmetleri gö 
rerek, beni tekrar 
görevlendirdiniz. Bu 
mutluluk benim için 
dünyada en önemli 
Şeydir. İlk seçimde bir 
ümitle seçtiniz. Şimdi 
yaptıklanmı değerlen 
dirdiğiniz için 
sevinçliyim. Büyük 
genel kurulda aklan
manın mutluluğunu 
yaşıyorum. "

“Seçime giden herkes 
güzeldir, iyidir” diyen 
Turgut, “Ancak onlar
dan biri seçilecektir. 
Seçimlere katılan 
adaylar centinmence 
mücadele etti. Bu 
nedenle belediye 
başkan adayları ile 
meclis üyesi adaylarını 
kutluyorum. Bugün 
yaptığım işler, yann 
yapacağım işlerin teme 
lidir. Yannlann teme 
lini bugünden atıyoruz. 
Gemlik’in insanlann 
gıpta ile arzu ile yaşa 
dıklan bir İlçe olması 
için çalışacağım. Bu 
nedenle hepinizin bu 
hizmete katkı sağla
masını bekliyorum. 
Bunun için Kent 
Konseyi kurduk.
Herkesden destek bek
liyorum. Eski belediye 
başkanlanmı. seçimleri 
kaybeden belediye 
başkan adaylarını 
kenti birlikte yönetmek 
için göreve bekliyorum. 
Temsili demokrasiden 
katılımcı demokrasiye 
geçmeye karar verdik. 
Gemlik’i projelerle 
yöneteceğiz.” 
şeklinde konuştu.

Üslup
Toplumu yönetenlerin en on» 

li silahı nedir?
Konuşmak.
Güzel ve etkili konuşmak.
Taba. Üsluba da dikkat ı—* 

gerekir.
Başbakan Tayyip Erdoğanm 

CHP için söylediği ~kokü brrriırt- 

siz yakıştırması tepki aldı
Bu suçlama, (CHP) yi harekete 

geçirdi.
Hiç bir malzemesi olmay an 

Deniz Bay kal’a. meydanlarda 

malzeme oldu.
Hatta koz oldu.
Başbakan hata ettiğini anladı
Ve. Seçim gecesi özür diledi
Sayın Denktasda uslu bu bozuk 

liderlerden biridir.
İsviçre görüşmelerinden kaçtı.

Katılan Türk ekibim, şerefsizlik 
yakıştırması ile yan yana getirdi

Tartışılımza karizmasını, bozuk 

usiübüyla tartışılır hale getirdi.
Bir örnekte üniversite dünyasın

dan verelim.
İstanbul Üniversitesi Rektörü 

Al em der oğlu, sivri çıkışlarıyla 
ünlüdür.

Bakın, Kıbrıs konusunu nasıl 
halletti.

Kıbrıs’tan toprak vermeyin.
25 bin şehit verdik. 100 daha 

veririz. Kıbrıs’ı da Yunanistan’ı 
da alırız.”

Bir rektörün yaklaşımına bakm.
Diplomasi tavsiye edeceğine, 

savaş istiyor.
Hem de ne savaş.
Hem Türkiye nin, hem de dünya 

dengelerinin alt-üst olacağı bir 

savaş.
Yöneticilerin her hareketi ve 

her sözü, topluma yansıyor.
Bu bakımdan, ağtriırmdm aka

cak her kelimeye dikkat etmeleri 

gerekiyor.

Konuşma.
İnsanın aklını kullanma 
sanatıdır.

• Eflatun ”



Eşref Güre göreve başladı
28 Mart yerel seçimlerinde Küçük Kumla Belediye 
Başkanlığı’nı kazanan Eşref Güre, dün cuma 
namazından sonra göreve başladı. Güre, Belediye 
bahçesinde toplanan Kumlalılara seslenirken, 505 
milyar lira borçla belediyeyi devraldığını söyledi.
Küçük Kumla da 
Belediye Başkanlığı 
seçimlerini kazanan 
Genç Parti adayı 
Eşref Güre dün 
görevine başladı. 
Dün, cuma namazın

dan sonra, Belediye 
önünde toplanan 
kalabalığa seslenen 
Eşref Güre, göreve 
başlamadan önce 
Kumla Belediyesi ’nin 
mali durumunu 

Küçük Kumla 
halkına bildirmek 
istediğini söyledi. 
Güre, Kumlalılarm 
kendine vermiş 
olduğu desteğe 
teşekkür ederek,

“Oylarınızın yükü 
nü omuzlarımda 
hissediyorum.
Bunu hiç unut
mayacağım ve 
bunun bilinciyle 
çalışacağım.
Belediyeyi borçsuz 
bırakacağım diyen 
lerin durumunu 
açıklayacağım. 
Devraldığım 
belediyenin 505 
milyar lira borcu 
bulunmaktadır.

Otobüsler satıldı. 
Bir kuruş alamaya
cağız, pazar yerleri 
satıldı 338 milyar 
alındı ortada yok. 
Muhasebe müdürü 
müzden aldığım 
bilgilere göre küçük 
Kumla Belediyesi

nin toplam borcu 
505 milyar liradır. 
Böyle bir belediye 
devraldığımızı bili 
niz. Biz Allah’ın 
izniyle bu borçların
da altından kalka* 
cağız” dedi.
Daha sonra

belediyenin mafi 
durumu kalabakk 
Kumlalılara 
okundu.
Daha sonra da 
hazırlanan 
kazan kazan 
pilav Kumlalılara 
ikram edildi.

| TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROUU katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı Stokerli Kana 

( Otomatik Yükleneli )

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.
► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu» 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
t» Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLE TU: 0224.513 37 89 - 513 34 23
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iirkiye’de t! milyon
Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün (DİE) 
2002 yılı sayımları
na göre, Türkiye’de 
1 milyon 234 bin 
139 engelli olduğu, 
bunların 472 bin 
629’unun fiziksel, 
55 bin 480’inin de 
konuşma engelli 
olduğu bildirildi. 
Milli Prodüktivite 
Merkezi’nden 
(MPM) yapılan 
yazılı açıklamada, 
Türkiye’nin toplam 
engelli nüfusu 
içinde yüzde 
38.2 ile en büyük 
paya sahip olan 
fiziksel engellilerin, 
yaşam şartları ve 
ihtiyaçları dikkate 
alındığında pek 

çok eksikler ve 
yetersizlikler ile 
karşılaştıkları 
bildirildi. 
Açıklamaya göre, 
Emekli Sandığı, 
SSK ve Bağ-Kur 
tarafından son 
beş yılda 49 bin 
332 adet 
tekerlekli sandalye 
dağıtımı yapıldı. 
Buna karşılık 
5 trilyon 700 
milyar lira ödeme 
yapıldı.
Aynı dönemde 
164 bin 559 dolar 
karşılığında bin 
770 adet tekerlekli 
sandalye ihraç 
edildi. Tekerlekli 
sandalye üretimi 
ile ilgili olarak

karşılaşılan 
sorunlar ise şu şek
ilde sıralanıyor:

Üretilen modeller 
AR-GE (Araştırma- 
geliştirme) çalış
maları dışında, 
tasanm ve 
planlama anlayışın
dan uzak mevcut 
modeller üzerinden 
yürütülüyor.
- Belirli modeller 
üzerinde üretim 
yapılıyor, bütünlük 
ve devamlılık 
görülmüyor.
- Mevcut yerli 
ürünler üzerinde 
temel işlev 
eksiklikleri 
görülüyor. 
Kullanılan 
modeller kişi 

davranış ve 
eylemleri etkiliyor. 
- Tekerlekli 
sandalye üretimi 
yapan merkezlerde 
daha cok atölye 
isçiliğine dayanan 
imalat süreci 
sergileniyor.
Üretici merkezler 
bu konuda 
kapsamlı bir 
geçmişe sahip 
değiller.
- Ürünlerde 
ant r opometrik 
ölçü yetesizliği 
kullanıcı kişinin 
uzun süreli 
kullanımında 
rahatsızlık 
duymasına neden 
oluyor (oturma 
ve sırtın dayandığı 

yerlerde 
yi—■ 
- Sosyal fneaM 
kuruluşlarının 
men faatt arlarına 
tekerlekli sandalye 
için vedikleri 
destek rruktarmm 
yetersiz olması, 
yerli ü retimde 
ürün kalit esinin 
düşük ohna neden 
lerinden biri.
- Yerli ürünlerde 
tekerlekli 
sandalyenin 
ortalama kullanım 
süresi, sosyal 
yapı çevresi 
içinde 
bozulmadan 
8-10 ay, 
hastanelerde 
2.5-3.5 senedir"

Acddaaaada 
Turtaya daftd 
raşrihim» 
gruplarma goee 
dagduuları İne 
şöyie serldr 
"Görme empeüfc 
157 bm 772 
kişi. Işaf ma 
engelli 
89 bm 4 J ksşi 
Konuşma mgellî 
55 bin 480 * »M 
RaAtaaf mgr il» 
472 bin629 kişi. 
DlŞ^rr engrMb 
123 bin 209 
kişi. Birden 
/azla engelli 
92 bin 438 
kışı. Bifihamrym 
engeli». 
33 btn 07

AACCİVe 8İL6İMIP lAMU
— COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

nutmmmatm

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Mart ayı ihracatı 
5.3 milyar dolar 
Yıhn ilk çeyreğinde yüzde 35.5 

artan ihracat 13.8 milyar doları aştı.

ı şampiyonu
Fiyat artış miktarlarını yayınlayan

ITO'ya göre rekor soğanda...
Türkiye’nin, 
Mart ayı ihra
catı yüzde 
39.7 artarak, 
5.3 milyar 
dolar oldu.
Yılın ilk 
çeyreğindeki 
ihracat da 
yüzde 35.5 
artışla 13.8 
milyar dolara 
ulaştı.
Türkiye İhra
catçılar 
Meclisi veri
lerine göre. 
Mart ayı ihra
catında, 
sanayi ürün
lerinin payı 
yüzde 87'ye 
yükseldi. 
Mart ayında 
4.5 milyar 
dolarlık 
sanayi ürünü 
ihraç edildi.

Böylece 
Mart ayı 
ihracatında 
sanayi 
ürünlerinin 
payı yüzde 
87’yc 
ulaştı.
Sanayi 
ürünlerinde 
bir önceki 
yılın aynı 
dönemine 
göre yüzde 
40 büyünle 
sağlandı. 
Hazır giyim 
ve konfeksiy
on ürünleri, 1 
milyar 166 
milyon dolar
la ihracatın 
lokomotifi 
olmayı 
sürdürdü, 
ancak ihra
cattaki artış 
oranı yüzde

25 
seviyesinde 
kaldı.
Mart ayı 
sonu 
itibariyle bir 
yıllık ihracat 
tutarı ise 
yüzde 32.9 
büyüyerek 
51.5 milyar 
dolara ulaştı. 
Bu arada, en 
yüksek ihra
cat artışını, 
Doğu ve 
Güneydoğu

Anadolu İhra
catçı Birlikleri 
sağladı.
Doğu 
Anadolu 
İhracatçı 
Birlikleri, 
yüzde 186, 
Güneydoğu 
Anadolu 
İhracatçı 
Birlikleri de 
yüzde 
112 lik 
artış oranı 
yakaladı.

İTO, bazı 
ürünlerin 
fiyatındaki 
aylık ve yıllık 
artış mik
tarını 
yayınladı. 
Buna göre 
aylık bazda, 
balık yüzde 
28 ile Mart 
ayının zam 
rekortmeni 
olurken, taze 
fasülye yüzde 
26 ile ikinci, 
soğan ve rakı 
da yüzde 22 
ile üçüncü 
oldu.
Geçtiğimiz bir 
yılda gelen 
artışlar baz 
alındığında 
zam rekort
meni, yüzde

196 ile yine 
soğan oldu. 
Et, balık ve 
kümes hay - 
vanlan kate- 
gorisinde, 
balık, yüzde 
94 ile 
rekor kırdı. 
Sağlık sek
töründe. en 
büyük zammı 
gören enjek
siyon oldu. 
Enjeksiyon 
ücreti yüzde 
110’luk 
artışla 
sektörde 
birinciliği 
aldı.
Ev eşyası 
kate
gorisinde, 
en çok yatak 
odası uyku

kaçırdı. Yatak 
odası fiyatları 
yüzde 31 
arttı.
Erkek 
giyiminde 
ençok zam 
gören ürün 
pijama.
Taksi 
ücretleri de 
yüzde

35 arttı. 
Filtresiz 
sigara yüzde 
73 zam gör
erek kat e - 
gorisinde 
birinciliğe 
otururken, 
rakı fiyatları 
ise yüzde 
45 
yükseldi.

M® îUa 7E2OT 
pjfi /y yd Sahi j

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

t idi la td â iptbtydft
tg»iwwlw|iâıliiııuM nir

istiklal Caddesi No: 17 G8U >: UK 5Ü 53 f

BURSA HAKİMİYET
I VE KENT I

GAZETELERİNE .
I İLAN ALINIR I

I KÖRFEZ REKLAM I
I TEL: 513 17 97- 513 96 83 ■

Fax : 513 35 95 J
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Kanserden korunmak için dikkat
Sigara içmeyin, aşırı güneşten kaçının,

rastgele röntgen çektirmeyin.
Uzmanlar, doktor 
tavsiye etmedikçe 
röntgen çektir
menin, sigara ve 
tütün kullanmanın, 
aşın güneş altında 
korunmasız 
kalmanın kansere 
yol açabileceğini 
bildirdiler.
Akciğer kanseri en 
sık rastlanan 
kanser türü... Bu 
kanser yüzde 90 
oranında sigaraya 
bağlı olarak 
görülürken, ilaç 
yapımında kul
lanılan maddelere, 
radyasyon ve hava 
kirliliğine maruz 
kalanlar da yüksek 
risk grubunda. 
Kanser Belirtileri 
Erken tanı ve 
tedavinin büyük 
önem taşıdığı

"İdrar tutamama"ya fizik tedavisi
İdrar kaçırma,özellikle 65 yaş üstündeki kadınların yarısını etkiliyor

kanserin 7 önemli 
işareti ise şunlar: 
-Rahim ve makat
tan gelen anormal 
kanama veya 
akıntı,
-Memede veya 
vücuttan herhangi 
bir yerinde ortaya 
çıkan şişlik veya 
sertlikler, 
-Uzun süreli ses 
kısıklığı ve 
öksürük, 
-Yutma güçlüğü ve 
hazımsızlık, 
-Ben ve siğillerde 
meydana gelen 
büyüme, kanama, 
renk değişikliği 
ve yara, 
-Normal olmayan 
kanamalar, 
-iyileşmeyen 
yaralar.
Korunma Yolları 
Sigara ve alkol

kullanımı, uzun 
süre güneş altında 
kalma, bazı 
virüsler, hava kirlil
iği ve kötü beslen
me alışkanlıkları 
kanserin nedenleri 
arasında yer 
alırken korunma 
yolları şöyle: 
-Sigara ve tütün 
kullanmayınız, 
-Alkollü içecekler
den kaçının, 
-Yeterli ve dengeli 

beslenin, 
-Aşın güneş 
altında 
korunmasız 
kalmayın, 
-Çalışılan işyerini 
sağlık koşullarına 
uygun hale 
getirin, 
-Doktor tavsiye 
etmedikçe 
röntgen filmi 
çektirmeyin, 
-Yılda bir sağlık 
muayenesi yaptırın

Sağlık Bakanı 
Akdağ'dan 
açıklama

Uzman hekim ihtiyacı tatmin edici 
ma aş la rta aşı laca*

Sağlık Bakanı Recep 
Ak d ağ, eleman temi
ninde güçlük çekilen 
yerlere uzman dok
tor gönderme 
konusunda sıkıntı 
yaşadıklarını 
yineleyerek, sorunun 
çözümü için 
çalıştıklarını belirtti, 

' Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, Ulusal furk 

1 Oftalmoloji
Kursu nun açılısında, 
ülke genelinde 
uzman hekimlerin 
dengesiz dağıldığım 
söyledi.
Mecburi hizmetin

kaLdırdmavmdan 
sonra uzman 
bekımlrrm 
bazı bökeleri 
yoğunlukla olarak 
terdi 
ettiğim belirten 
Akdağ; "Corum irin 
tesv A unsuriam 
arttırıyoruz
Eleman temininde 
guciuk çekilen 
yerlerde cal*st*da- 
c ak olan u/maniarm 
orkak ve manevi 
haklarında 
iyileştirmeler 
vapaca^z 
diy e konuştu

Özellikle kadınlarda 
daha fazla görülen ve 
fiziksel aktiviteleri 
kısıtlayıcı yönünün 
yanında kişiye önemli 
psikolojik ve sosyal 
etkileri de bulunan 

i "idrar tutamama", 
fizik tedavi ve reha
bilitasyon programıy
la yüzde 80 oranında 
iyileştirilebiliyor. 
Alman Hastanesi nde 
"İdrar Kaçırmada 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Programı" başlatan 
hastanenin Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi Sorumlusu 
Prof. Dr. Emel Özcan, 
mesane fonksiy
onunun bozulması 
sonucu oluşan istem
siz idrar kaçırmanın 
hem erkek hem de 
kadınları etkilediğini 
vurguladı.
Prof. Dr. Özcan, "Her 
yaşta görülebilen

idrar kaçırma, özellik
le 65 yaş üstündeki 
kadınların yaklaşık 
yarısını ciddi dere
cede etkiler" dedi.
fl+fl +1
Kadınlarda idrar 
kaçırmanın en önemli 
nedeninin leğen 
kemiği tabanında 
bulunan kasların 
zayıflaması olduğunu 
belirten Prof. Dr.
Özcan, "Yaşlanmanın, 
kadın olmanın ve 
doğum yapmanın 
doğal sonucu olarak 
görülmesi, utanma 
duygusu, ameliyattan 
korkma, tedaviyle 
iyileşme ümidinin az 
olması gibi yanlış 
düşünceler nedeniyle 
genellikle tedavi için 
doktora başvurul
maz" diye konuştu. 
Tıpta son yıllarda 
meydana gelen 
gelişmeler sonunda 
idrar kaçırmanın, 
ameliyat dışındaki 

çeşitli yön
temlerle de 
iyileşti 
rildiğine, 
hatta tama
men tedavi 
edildiğine 
dikkat çeken 
Prof. Dr. 
Özcan, bun
lardan 
birinin de fizik tedavi 
ve rehabilitasyon 
olduğunu bildirdi. 
4-6 Haftalık Program 
Prof. Dr. Özcan, 
kesin cerrahi tedavi 
gerektirmeyen, tıbbi 
veya sosyal nedenler
le ameliyat edile
meyen veya ameliyat 
olmak istemeyen 
hastalarda fizik 
tedavinin, yararlılığı 
görülmüş etkin bir 
yöntem olduğuna 
işaret ederek, bu 
tedavide amacın 
leğen kemiği taban 
kaslarını 
güçlendirmek.

NÖBETÇİ ECZANE

mesane kapasitesini 
artırmak ve idrara 
çıkmayı kontrol altına 
almak olduğunu 
dile getirdi.
Bu kapsamda 4-6 
hafta süreyle, haftada 
2-3 kez uygulanan

İdrar Kaçırmada 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Programı başlattık
larını anlatan Prof. 
Dr. Emel Özcan. 
tedavi planlama ve 
izlemeyi kadın 
hastalıkları ve doğum 
ve veya ürologla bir
likte yaptıklarını 
söyledi.

3 Nltan 2004 Craarlrtl 
DEMİRİZ ECZANESİ

4 Nlraa 2004 Paıar 
SENA ECZANESİ

\1L : 31 SAYI : 1791
FİYATI : 200.000 TL. (KDA DaM) 

SaMbâ : Kadri GÜLER
Ynn isleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSÖZ 
istida! Cad. Bora Sok. V>. 3 B 

I Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK I

Basıidkp Vt KÖRFEZ OFSET
MadMachkA avmnhk-Rekiaurahk Tesisi
İstida! Cad. Bora Sok. V) 3 B GEMLİK 

tDm bumm Garieri w Pazar gmfesi wm*mmad
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Tüketici kredilerine talep çok
Mevduat 
bankalarının verdiği 
tüketici kredilerinin 
toplamı, bir haftada 
yaklaşık 226.5 trily
on lira, yılbaşından 
bu yana 2 katrilyon 
479.1 trilyon lira 
artarak 19 Mart 
itibariyle 11 katrily
on'421.8 trilyon 
liraya çıktı.
Tüketici kredilerinin 
toplamı, 12 Mart’ta 
11 katrilyon 195.3 
trilyon lira, 2 
Ocak’ta 8 katrilyon 
942.7 trilyon lira 
düzeyindeydi. Bir 
haftada mevduat 
bankalarından TL 
cinsinden kullanılan 
kredilerin dağılımına 
bakıldığında, 1 
katrilyon 374.2 tri
lyon lirası konut, 5 
katrilyon 114.6 tri
lyon lirası otomobil 
ve 4 katrilyon 933.1 

trilyon lirası da 
diğer kalemlerden 
oluşuyor.
Tüketici kredilerinin 
banka gruplarına 
göre dağılımına 
bakıldığında ise 19 
Mart itibariyle TL 
cinsinden kredilerin 
3 katrilyon 425.9 
trilyon lirası kamu 
bankalarından, 7 
katrilyon 595.3 tri
lyon lirası özel 
bankalardan, 400.5 
trilyon lirası da 
yabancı bankalardan 
alındı.
KREDİ KARTLARI 
Mevduat bankaları 
tarafından sağlanan 
kredi kartlarının kul
lanım tutarı ise bir 
haftada yaklaşık 9.4 
trilyon lira azaldı. 
Bankaların kul
landırdığı kredi kart
larının tutarı 12 
Mart’ta 7 katrilyon

360.8 trilyon lira 
iken, 19 Mart’ta 7 
katrilyon 351.4 tri
lyon liraya indi. 
Aynı dönemde TL 
cinsinden kul
landırılan kredi kart
larının 717 trilyon 
lirası kamu 
bankalarına, 5 katri
lyon 961.4 trilyon 
lirası özel bankalara 
ve 628.3 trilyon 
lirası da yabancı 
bankalara ait 
bulunuyor.
Yabancı para cinsin
den kullandırılan 
kredi kartlarının 

değeri, 19 Mart 
itibariyle yaklaşık 
1.2 trilyon lira 
artarak 43 trilyon 
506 milyar liradan, 
44 trilyon 692 mil
yar liraya çıktı.
Döviz cinsinden kul
landırılan kredi kart
larının 1.9 trilyon 
lirası kamu 
bankalarına.
38.5 trilyon lirası 
özel bankalara.
yaklaşık 4.3 
trilyon lirası da

yabancı 
bankalara ait 
bulunuyor.

Öğrenim kredisi , 
ödemeleri başlıyor -
Yükseköğrenim 

Kredi ve Yurtlar 
Km—i Genel 
Müdürlüğü 
(YVRTKLR),

I öğrenim kreddmu, 
I 7 Nisan 2004

Çarşamba yunun- 
I den itibaren

ödemeye
I başlayacak.
I Y ürtkurdan yapılan 

ıcilm^a göre. 
bu yıl öğrenim 
k rediş î almaya hak 
iıı r—i— oğrencî-

I lerin 6 aylık 
kredi ödemeleri 
vapdacak

| Ayrıca, kurumdan
I kredi alan diğer 

öğrencilerin
I ödemeleri de
I yine 7 Nisan da 

he ı ■pl—ma
I vatırdacak 

5102 sayılı Yasada

yapdan tin r enleme 
ne—imde.

Başbakanlık 
bursları da 
Y urt-Km ekşir aym 
tarihte ödenecek. 
Ödemelerin 
t amamı. 7 Nisan 
Çarşamba gnmne 
den itibaren, 
og r encderm oğren- 
ün gördükleri 
eğitim kur umlar—a 
en yakm Zır aat 
Bankam subrlrrmr 
gönderden batida— 
göre. kindik 
tis pirin den 
sonra yapdacak 
Y urt-Kur. kredi 
almaya hak 
kazanan <mb— 
ve lisans 
öğrencilerine. 3 
ayda bir. ayhk

ıııiAiddddil . ‘
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Uyuşturucuya başlama yaşının 11 e indiği belirlendi ve aileler uyarıldı

, Anne ve babalar dikkat!
Türkiye Sosyal ve Bilimsel Araştırmalar Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, uyuşturucuya başlama yaşanan fi 
olduğu tespit edilerek, anne ve babalar uyarıldı. Araştırmada, 24 bin 250 ilköğretim ve lise öğrencisi yer ahrken kötü ahşkanhb 
ların çocuklara arkadaş gruplarından, yaşça büyüklerden ve aile büyüklerinden geçtiği belirlendi. Haberi sayfa 4’dı

GEMLİK TEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

“ANAP ilçe

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
5 Nisan 2004 Pazartesi
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28 Mart 2004 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Gemlik ve Belde Belediye Meclislerine dört bayan üye girebflc

Belediye telislerinde kınlar azıkta
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Seçmen neden sandığa küstü
28 Mart 2004 Pazar günü yapılan seçimlerde, ülke 

genelinde ve Gemlik'te, büyük bir seçmen kitlesinin 
sandığa gitmediğini gördük.

Gemlik Belediye Başkanlığı seçimlerinde, ilçemizin 
seçmen sayısı 49 bin 727 iken, sandığa 35 bin 032 
kişi gitti.

Belediye Başkanlığı için 14 bin 695 seçmen, 
Belediye Meclisi için ise 14 bin 703 seçmene sandığa 
gitmedi.

Bu durum İl Genel meclisinde ise şöyle:
Seçmen sayısı 70 bin 263.
Sandığa giden seçmen sayısı 50 bin 838.
Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 19 bin 425 kişi.
Bunun oranlaması ise yaklaşık yüzde 27.36 dır.

Seçmenlerin neredeyse üçte biri oy kullanmamış.
Bunun nedenini siyaset bilimcileri detaylı olarak 

araştıracaklar. Sandığa gitmeyen seçmenlerin büyük 
çoğunluğunun sol seçmen olduğuna inanıyorum.

ülkemizde siyaset kuramıma doğan güvensizlik, seç
menleri sandıktan uzaklaştırıyor.

Sandıktan uzaklaşmak demek, demokrasiden uzak
laşmak demektir.

Seçilenler, toplumun tüm katmanları tarafından 
seçilmediği zaman, bu sisteme demokrasi denmez.

Sandığa gitmeyen seçmen oranı yüzde 50 den daha 
çok olsaydı ve bir siyasi parti çoğunluğu kazansaydı, 
bu sonuçlar çoğunluğun ‘değil azınlığın tercihleri olur
du.

Demokrasilerde sandığa gitme oranı yüzde 75'den 
aşağıya düştüğü an, o sistemde tehlike sinyalleri çalı
yor demektir.

28 Mart yerel seçimlerin analizini iyi yapmak zorun
dayız.

Sandığa küskün olan bu seçmenlerin küskünlük 
nedenlerinin saptanması, demokrasimiz açısından 
yararlı dur kanısındayım.

28 Mart yerel seçimlerinde Gemlik, Küçük Kumla, Umurbey Belediye 
Meclislerine kadın üyeler seçilirken, Kurşunlu Belediye Meclisi nin 9 
üyesi de erkeklerden oluştu. Gemlik Belediye Meclisinin tek bayan 
üyesi AKP’den İnci Bülbül seçildi. Küçük Kumlada Genç Parti den 
Gönül Uğur, DYP’den Saime Aktürk, Umurbey’de ANAP’tan Hatice 
Tülek mecliste bayanların sesi olacaklar. Haberi sayfa 3 de

Güneş yakıyor, gölge üşülüyor
Kış mevsiminin 
sona ererek, 
yaza doğru giden 
günler, soğuğu 
ve sıcağı 
birden tattırıyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde, havaların 
güneşli gitmesin
den sonra, birden 
başlayan soğuklar 
yeniden soğuk kış 
günlerini hatırlattı. 
Dün, güneşi gören 
Gemlikliler Atatürk 
ve Emin Dalkıran 
Kordonu’nda
güneşin tadını çıkarırlarken, gölgelerde 
ise sert esen rüzgar ile üşündü.
Güneşin sıcaklığından yararlanmak 
isteyenlerin arasında çocuklarda vandr 
Çocuklar, basketbol sahasında ve oyun 
gruplarında gün boyu güneşin tadfnı 
çıkararak, baharın sıcaklığı i/e güzel bir 
gün yaşadılar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 25 Nisan 2004 Pazartesi

Gürhan ÇETİNKAYA
Can DÜNDAR

Poıvell...
Durup dururken Powell ’ın Türkiye için 

söylediğine bak.
İslam Cumhuriyeti..
Dili mi sürçmüş ne?
Tam da Ortadoğu Projeleri’nin yeniden ele 

alındığı bir dönemde..
Üstüne üstlük ülke AKP’liler tarafından 

yönetilirken.
Ne tesadüf.. Tesadüften de öte mucize..
Bu kadarı da olmaz.
Kim ne derse desin, ister kabul edelim, iste

mezsek inkar edelim..
Türkiye, ne yazık ki dışarıdan öyle gözüküyor, 

öyle algılanıyor.
Türkiye’de kayıtlara geçen rakamlara göre 

doğudan batıya-kuzeyden güneye 80 milyon insan 
yaşıyor.

Ve ne yazık ki eğitim olanakları ve sosyal 
gelişim söz konusu enlem ve boylamda eşit değil.

Dolayısıyla;
Ülkemiz coğrafyasının stratejik önemi bir yana, 

daha çok demografik önemiyle yani tüketen nüfus 
yoğunluğuyla ilgilenen batılı bizi AB’nin 
çevresinde döndürüp duruyor.

Ama aralarına almak için çok da somut adımlar 
atmıyorlar.

Şimdi Kıbrıs meselesinde AB’lilerle ABD’liler 
bizi alkışlıyorlar.

Çözüm için olumlu davrandık diye..
Hani ;
TC Hükümeti ile KKTC’den Mehmet Ali Talat ve 

Serdar Denktaş, Baba Denktaş’a rağmen 
görüşmelere katılıyorlar ya.

Çözümsüzlük sembolü olarak sunulan Baba 
Denktaş TC Hükümeti’nin ve yanı sıra KKTC 
Hükümeti ile anlı şanlı Türk Medyası’nın eleştiri 
oklarıyla delik deşik ediliyor ya..

Bundan iyi tablo mu olur?
Aysbergin görünen yanından Türkiye’ye övgü 

yağdır dur.
Nasılsa yiyorlar.
Asıl düşünülmesi gereken aysbergin görün

meyen yanında neler oluyor?
Altımız oyuluyor mu?
Kıbrıs kademeli olarak elimizden gidecek mi?
Asker sayısı hızla azaltılacak mı?
Bu soruların tümüne olumsuz yanıtlar vere

bilmeyi benim gibi arzu eden insan sayısı çok 
fazla ama..

Ne yazık ki tümünün ortak bir yanıtı var : 
Kocaman bir EVET.
Aslında onların bu şekilde düşünmeleri ve 

eyleme geçmeleri doğal.
Çünkü ülkeler toplamlarının ve yurttaşlarının 

hür ve müreffeh bir biçimde yaşaması için çaba 
sarf ederler.

Bunun gerçekleşmesi içinde ne gerekiyorsa 
yaparlar.

Doğal olmayan onların bu emellerinin gerçek
leşmesine bizim ülkemizden de çanak tutanların 
varlığı..

Yanlış bilgilenme, AB’ye girme ve ABD'ye şirin 
görünme sevdası uğruna toplumsal gelecek 
bağımsızlık dahil tehlikeye atılıyor.

Bugün KKTC’yi İsteyenler
Yarın ne yapacaklar?..
İşte bütün mesele bu sorunun yanıtında odak

lanıyor.
Dününden güven vermeyenler yarınlarda nasıl 

davranırlar?
Yaradan bize akıl, fikir, yurt ve insan sevgisi 

ihsan eylesin. Amin.

Reçel yapamayan 
İslamcı kadınlar

Seçmenin nabzını tutmak için mart 
ortası Konya'ya gittiğimde Zafer 
Caddesi üzerinde bir grup türbanlı gene 
kızla söyleştim.

Selçuk Ünivresitesi’nde öğrenciydiler.
Kaşları alınmış, yüzleri pudralanmış, 

gözlerin altı ince kalemle halkalanmıstı.
Seçimden çok adaylardan konuştuk.

Konya’nın bütün duçarlan erkek aday
larca parsellenmişti.

Kadınların yerel politikada ve şehrin 
sosyal hayatında hiç ortada görün
mediklerine dikkat çektim; bundan onlar 
da şikayetçiydi.

İçlerinden biri “Oysa evde durum hiç 
de öyle değildir” dedi gülümseyerek...

“Yoksa siz de Reçel Yap(a)mayan 
İslama Kadınlardan mısınız?" diye 
sordum.

Bir gizli örgütü açığa vurmuşum gibi 
kıkırdaşıp uzaklaştılar.

Bu “ örgüt "ün adını Yeni Şafak’ta 
Dücane Cündioğlu’nun köşesinde oku
muştum ilkin...

Cündioğlu, gençlerin Konya sokakları
na “Reçel Yapamayan İslamcı adın
la r" diye afişler astıklarını duymuştu.
Kavramın mucidi kendisiydi.
Daha doğrusu evlilik çağında bir 

delikanlının yakınmasından çıkarmıştı 
bu kavramı...

Yengesine “Ben reçel yapmayı bile 
bir kızla evlenmek istiyorum” demişti 
bu kültürlü delikanlı...

Basit gibi görünen bu talep, ilginç bir 
teşhise ulaştırmıştı Cündioğlu’nu:

“Modern Müslüman kadın evde reçel 
yapmayı terk etmiş”ti.

“Kadın'la “ev"sözcükleri birbirini iter 
hale gelmişti.

“Müslüman kızlar, sorunlarını ev 
dışında çözmeye yöneliyordu.

“Geleneksel aile hızla çözülmeye 
başlamış'Yı.

Cündioğlu’nun hicap duvar ak yardığı 

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM |
TEL : (0.224) 513 9 6 83 Fax : 513 35 95

satırlarda, Konya’daki başörtülü kızlan

“Modern Müslüman kadın, mezarlık

“Ölülerine Kuran veya Yasin oku
mayı ‘hurafe’, hatim indirmeyi. ‘ante- 
madan yapılan lüzumsuz bir tekrar'. 
Ramazanlarda cami ziyaretlerini 
‘anlamsız geziler’ olarak telakki ettiği 
için, kurduğu sofralara reçel yerine 
Nutella koymaya başladı."

Bunların hiçbirini konuşmadık ama 
Konya’da karşılaştığım türbanlı kızlann, 
yazıda bahsedilen örgütten olduklarına 
kalıbımı basanm.

“Annelerinin kurduğu sofralarda, 
annelerinin elleriyle yaptığı o güzelim 
reçelleri yiyemeden büyüyen bu kız
cağızlara ev ortamı sıkıcı geliyor. 
Sokakta abur cubur atıştırmayı ma 
demlik sayıyorlar. Yarın onlar da 
çocuklarını kreşe gönderecek, evde 
açılmış su böreğine tenezzül etmezken 
hamburgeri çağdaş zevkleri arasına 
katacak” diye yakmıyor Cundıoglu.

Konya’nın en işlek caaddesinde içeri 
bir göz attığımda tıklım tıklım olduğunu 
gördüğüm Mc Donald’s, bu iddiayı 
doğruluyor.

Türbanlı genç kızlar. Cundtoğlu rmn 
yakınmasını, evden kurtuhıslarmm ıkr an 
saydıklarını sergilere esine, muzip 
afişlerle duyuruyorlar örgütlerinin adat*

Kadınlar...?"

I ster «Mnm ı*4 er şır—n

ka pda rmı rorivvor
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Beledive Meclislerinde
kadınlar azınlıkta

28 Mart 2004 Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde 
Gemlik ve Belde Belediye Meclislerine dört bayan üye girebildi.

28 Mart 2004 
Pazar günü yapılan 
yerel seçimlerde, 
Gemlik merkezi ile 
Küçük Kumla, 
Kurşunlu ve 
Umurbey Belediye 
Meclislerine toplam 
4 bayan üye seçildi. 
25 kişilik Gemlik 
Belediye Meclisi ’nde 
AK Parti’den İnci 
Bülbül meclise tek 
oayan üye olarak 
seçilirken, 
Gemlik'teki 
bayanları belediye 
meclisinde 
temsil edecek. 
KÜÇÜK KUMLA DA 
İKİ BAYAN 
Belediye Meclisi'ne 
en çok bayan 
üye sokan belde 
Küçük Kumla oldu. 
Genç Parti’nin 
Belediye seçimlerini 
kazandığı Küçük 
Kumla'da beşinci 
sıradan aday olan 
Gönül Uğur ile

Doğru Yol 
Partisi’nden birinci 
sıra adayı Saime 
Aktürk, Küçük 
Kumla belediye 
meclisinde 
bayanların 
sözcüsü olacaklar. 
Umurbey Belediye 
Meclisi'nde Emekli 
Bankacı Hatice 
Tülek, ilk kez 
Umurbey Belediye 
Meclisi’ne giren 
bayan üye olma 
unvanını elde etti. 
Öte yandan, 
Kurşunlu 
Beldesi’ndeki 
9 belediye 
meclis üyeliği de 
erkekler arasında 
paylaşıldı.
Gemlik, Umurbey, 
Küçük Kumla ve 
Umurbey Belediye 
meclislerinde 48 
erkek üye, 4 de 
bayan üye beş yıl 
boyunca görev 
yapacak.

Gemlik Belediye Meclisi’nin bayan üyesi İnci 
Bülbül, AK Parti listesinden Belediye Meclisi’ne 
girmeyi başardı. Bülbül, Gemlikli bayanları 
mecliste tek başına temsil edecek.

Emekli Bankacı Hatice 
Tülek, Umurbey 

Belediyesi’nde meclise 
tek bayan üye olarak 
girdi. Tülek, Umurbey 
Belediye meclisinde 

bayanların sesi olacak.

TAŞI
GEDİĞİNE

Genç Parti’den 
beşinci sıra adayı olan 

Gönül Uğur, Küçük 
Kumla Belediye 

Meclisi’ne girmeyi 
başardı. Uğur, Aktürk ile 
birlikte Kumlah bayan* 

lan temsil edecek.

Kaybeden?
Tiim partiler yerel seçim 
sonuçlarını kazanım 
olarak değerlendiriyor. 
Peki.. Kaybedeni?
Sol işaret parmağı silinmez 
boya ile boyanarak onurunu 
yitiren seçmen.....

Küçük Kumla Belediye Meclisi ne ilk kez g'ten 
İkinci bayan üye Doğru Yol Partisi nden birinci 
sıra adayı Saime Aktürk oktu. Aktürk e bir süre 

önce DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar tarafmdan 
rozet takılırken görülüyor.

Erol GÜRÇAY

Kazan an Kim ?

Bu secim bize bir seç öğretti.
Türk halkı, popülist politikaya 

ödün vermiyor.
Eskiden kandırmak daha kolay

dı.
Ama. Artık kanmıyor.
Nereden belli oldu.
Kıbrıs konusunda belli oklu.
AK Parti ye yaylım ateşe tut

tular.
Kıbrıs’ı sattınız, dediler.
Denktas'ı da yanlarına aldılar 
Ve. Acımasızca konuşturdular. 
Ama. Halk bunu yemedi.
Çünkü çözüm istedi.
Çünkü 30 yıldır, hepimize gına 

geldi.
Her işimize engel oldu.
Her atılımı önledi.
Halkın mesajı sandığa yansıdı.
- Devlet Partisi haline gelen ve 

halktan tamemen kopan (CHP) yi 
karıştırdı.

- Oy kıt ımı/ iki kat arttı diyen 
Ecevit’i, tamamen bitirdi.

- (DYP) yi ne öldürdü.
Ne de, güldürdü.
Mehmet Ağar’ı tartışılır hale 

getirdi.
- (MHP) ye teselli verdi.
Ama. Umut vermedi.
Eğer Kıbrıs'ın satıldığına 

inansaydı, (MHP) yi tavan yapardı.
- HADEP’e de, Ankara'ya da 

ders verdi.
HADEPin en güçlü olduğu yer

lerde, karşılarına güçlü bir rakip 
çıkardı.

Yani. Artık farklılıklarla beraber 
yaşamalısınız, dedi.

Aslında, halkın arayışı devam 
edecek.

Şimdi. AK Partiyi sınıyor.
AK Parti radikal tabana esir 

olursa, onu da yerle bir edecek.
(ANAP)ı ettiği gibi.

Hiç bir arkadaş.
Arkadaşfrğ/nr ispat edene 

kadar.
Arkadaş değildir.

* Beaumont Flacher"
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Anne ve babalar dikkat!
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı ve Ülkü 
Ocakları Gemlik 
Temsilciliği, 
ölümünün yedinci 
yıldönümünde 
merhum Alpaslan 
Türkeş için 
Mevlit okuttu.
Cumartesi günü ikin* 
di namazından sonra 
Çarşı Camii’nde 
okutulan mevlite 
çok sayıda partilinin 
yanı sıra 
Gemlikliler katıldı. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
Ülkü Ocaklan 
Gemlik Temsilcisi 
Osman Durdu'nun 
yanı sıra çok sayıda 
bayanında katıldığı 
mevlit töreni sonrası 
katılanlara mevlit 
sekeri ile 
pide dağıtıldı. 
Öte yandan, 
Alparslan Türkeş’in 
ölümünün yedinci

I____________________

programına, 
Gemlik'ten de 
çok sayıda gene 
katıldı.

Uyuşturucuya başlama yaşı

yıldönümü dola 
yısıyla, dün kabri 
başında gerçekleş 
tirilen anma

Türkiye Sosyal ve 
sel Araştırmalar Demeği 
(TUSBAD) Genel Başkam 
Süleyman Burak, yıpd~m 
bir araştırma sonucuna 
göre, Türkiye’de uyuştu
rucuya başlama yasam 
11 e düştüğünü behrtti. 
TL SBAD Genel Başkanı 
Burak, uyuşturucuyla mü 
cadelede devletin daha 
sıkı denetim yapması 
gerektiğini kaydetti.
Burak yaptığı acıklama- 

I da, Sağlık ve Eğitim Vak 
I finin Türkiye genelinde 
124 bin 250 ilköğretim ve 
lise öğrencisi üzerinde

I gerçekleştirdiği araştırma 
sonuçlarına yer verdi. 
Burak, "BM Çocuk Hak 
lan Sözleşmesi’nin 6. 
Maddesi, çocukla nn ya 
şam hakkının korunma 
sı için taraf devletleri 
yükümlü tutarken. 19. 
maddesi çocuklara yöne 
lik şiddet ve kötü mua 
melenin önlenmesi hü 
kümlerini içermektedir. 
Ne yazık ki yazılı metin 
lere rağmen çocuklar 
şiddet, işkence ve kötü 
muameleye maruz 
kalmakta, cinsel sömii 
rii re uyuşturucu kur

banı cocuk sayısı dünya 
genelinde artış göster
mektedir. Anket sonuç 
lan hafife alınmayacak 
ölçüdedir" dedi.
Sigara. Alkol Madde 
Araştırma, Yaygınlık 
2001 Araştırması sonuç 
lanna göre sigara ve 
esrara başlama yasının 
ll’e düştüğünü belirten 
Burak. "Sonuçlar, çocuk 
larda uçucu maddeye 
başlama yaşının 12'ye. 
sigaraya ve esrara baş 
lama yaşının İle. ero 
in. ecstasy kullanım 
yaşının ise 13’e kadar 
düştüğünü göstermekte. 
Araştırma sonuç lanna 
göre ilköğre tim öğren
cilerinin yüzde 16.1 i en 
az bir kez sigara kul
lanırken, alkol kullanan 
öğrenci oranı yüzde 
15.4. Öğrencilerin 
sigara, alkol ve uvuştu

11'e düştü 
rucu maddeyi aicm 
kullandıkları smusMM 1 
rerdrklerf ceeapiarîse I 
sırasıy la şâjde Egfea I 
mek. raJmtUmaft. ss 
kin iesmek re I
dan uzaklaşmak' 
Öğrencilerin bağrmkhk. I 
yapan maddeleri nere- I 

den bulduktan somsa 
na verdikleri ı an M ise. 
Arkadaş grubu arssns- I 
da paylaşım, tasça hü 
yük arkadaşlar re aHe 
büyükleri’ olarak svaia I 
nııor dedi. Burak. Der I 
letın bu konuda daha 
sıkı denetim yapması 
gerekli, aksi halde 1 
turucu tuzağı gün geç 
tikçe buı um ektedir 
Önemli sorumluluk!®' 
taşıyan Milli Eğiti*. 
Sağlık. İçişleri ve NB I 
Sorunma Bakan Itkian | 
basta olmak üzere. hüa I 
leşinde eğitim un ıtrim I 
ve eğitilmesi gere km 
gene kitleler bulunda 
ran diğer bakanlıklar w 1 
devlet kuruluşlar ba fa» I 
nuda sorumluluk taş»- ] 
malı, buna sahip oka* I 
lı ve bu buıuk organa* I 
sıonda terini almah 
ılır sekimde konuşta . ,

! f-lîîl nyl A//Ç İSITMADA ŞOK KAMPANYA I TECRÜBE VE KALİTENİN AORES^^ 18 AMA VARAN VADELER
SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Giineş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ kah yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı ve Doğalgaı Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

►

Kombi

Katı Yakıtlı Stokerti Kazan

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. 
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz. 
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiy atlar.

► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar►
Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN »*

r**|î*«

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLE IH: 0224.513 37 89 - 513 34 2
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Yerel seçimlerde ANAP’lıların aleyhinde propaganda yapmasına 
kızan Faruk Güzel, ilçe binasının boşaltılmasını istedi

W
I

Yerel seçimlerde. 
ANAP’lıların 
aleyhinde olumsuz 
propaganda yap
malarına içerleyen 
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
sahibi olduğu parti 
binasının boşaltıl
masını istedi. 
Osmaniye 
Mahallesi Pazar 
Caddesi Belediye 
karşısında bulunan 
Asil Han’ın ücüncii 
katındaki 
Anavatan Partisi 
ilce merkezi, Faruk 
Güzel in ANAP ilçe 
başkanlığı yaptığı 
dönemlerde -satın 
alınarak, ücretsiz 
olarak kullanılmak 
üzere, yıllardır 
Anavatan Partisi 
İlce Başkanlığı 
tarafından 
kullanılmaktaydı. 
YOLLAR AYRILDI 
Faruk Güzel in 
Doğru Yol Partisi 
ilce Başkanlığı 
ardından da 28 
Mart 2004 tari- 
hinde yapılan yerel 
seçimlerde 
Belediye Başkan 
lığı na DYP'den 
aday olması ANAP 
ile yollarını

istifa ediyor
ANAP’tan bugün

Adnan Tekin

_£

İM>k’dn.r b.ıskan

alarak onlara

kazansam da kav THurm İmde haber gön
derdim- dedi

bile ödememişler.
Ben ödedim. Her 
konuda maddi

binasından ANAP 
idari çıkartaca 
ğını. Senelerdir 
emlak ve çevre

Tekinin İm

rttıgı par t temcim

hc»kk»nk.1

iendirmiş ve yap
tığı kahvehane 
konuşmalarında 
bu konuya geniş 
yer ayırmıştı. 
Güzel, "Yerel

»ski ike

dum. Bundan 
sonra bu olmaya
cak. Parti binası

vapa«aq«

“CHP'ye hizmet edenler bize oy vermedi”
28 Mart 2004 Pazar günü 
yapılan yerel seçimlerde, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden Belediye 
Başkan adayı olan 
Mehmet Ali Kaya, 
secim sonuçlarını değer
lendirirken, aldığı 
oyun Cumhuriyet Halk 
Partisi nin gerçek oyu 
olmadığını belirterek, 
“Cumhuriyet Halk 
Partini'ne yıllarca hizmet 

eden bir çok kişi 
partilerine değil, 
AK Parti Belediye 
Başkan adayı Mehmet 
Turgut'a oy verdi. 
Bu üzücüdür" dedi. 
Gemlik'teki sol seçmenin 
büyük bir kısmının 
sandığa gitmemesinin 
CHP'nin genel politikası 
ile ilgili de olduğunu 
söyleyen Mehmet Ali 
Kaya, “Bir önceki seçim-

terde CHP aday
700, DSP adayı 5 bin 
300 dolaylarında oy 
alırken, bugün CHP 
adayına verilen ouın 2 
bin 849 olması duşundu 
rücıidür. CHP'ltler 
sandığa gihııaiiıji gibi 
imin yıllar CHPye her 
kademede hizmet etmiş 
bir çok CHP'li oylarını 
başka kişilere kullan
mışlardır" dedi.

■F-
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Bahar mevsimi sizi yormasın
İl lav alarm ısınmasıyla 
birlikte metabolizma
da oluşan değişiklik
ler. yorgunluk, 
halsizlik ve eklem 
ağrıları gibi sikavetleri 
de beraberinde 
getirivor. Ila\a sıcak
larına bağlı olarak 
insan vücudunun den
gesinde meydana 

I gelen değişiklikler 
I olumsuz durumlara 
|yol acarken, bu 
durumdan kurtulmak

I basit birkaç önlemle 
I mümkün olabiliyor.
Havaların ısınması 
insan sağlığı acısından 

I beraberinde yeni 
sorunların oluşmasına 

| sebep oluyor.
I Uzmanlar, bahar
I mevsiminde havadaki 
I elektrik yükünün art- 
1 tığına dikkat çekerek, 
I bu yüklerden pozitif 
I olanların vücutta zin
delik. negatif olanların 

I ise yorgunluk, halsiz
lik ve gerginliklere 
sebep olduğunu belir- 
■ tor Taşıtların havayı 
kirletmesi, sanayi 
atıkları, trafik 

' keşmekeşi sebebivle 
şehirlerdeki elektrik 
t 'tkımım daha fazla 

olduğunu vurgulayan 
uzmanlar, bahar 
aylarında hava sıcak
lıklarına bağlı olarak 
insan metabolizmasın
da oluşan değişiklik
lerin yorgunluğu 
artırdığını ve bahar 
yorgunluklarının bir 
hastalık olarak tanım
lanmamasına rağmen 
önlem alınmadığı 
takdirde kroniklese- 
bileceğine dikkat 
çekiyorlar. Bahar 
aylarında özellikle 
romatizma, astım, 
kalp, mide ülseri ve 
hipertansiyonu bulu
nanların dikkatli 
olmaları gerektiği 
vurgulanırken, 
metabolizmada 
meydana gelen 
değişikliklerin özellik
le bu hastalıkları 
olumsuz yönde 
etkilediği belirtiliyor. 
POLENLERE DİKKAT 
Astım, saman nezlesi 
ve iirtiker, bahar 
mevsiminde en cok 
şikayetçi olunan 
rahatsızlıkların basın
da geliyor. Bu 
hastalıkların en sık 
gözlenen belirtileri ise 
hurim akıntısı,

hapşırma, öksürme ve 
nefeste tıkanma 
olarak tanımlanıyor. 
Konunun uzmanları, 
astım ve alerjik 
hastalıkların bahar 
aylarında daha sık 
görüldüğüne işaret 
ediyorlar. Bu hastalık
lara bahar aylarında 
daha sık rastlan
masının başlıca sebebi 
olarak ise havaların 
ısınmasıyla birlikte 
atmosfer basıncındaki 
değişiklikler ve artık 
neredeyse bir kabus 
haline gelen havada 
uçuşan polenler 
gösteriliyor. Solunan 
havadaki nem mik
tarının faklılığı ve 
yine bu mevsimde 
soluduğumuz havaya 
kansan bitkilere ait' 
polenlerin hastalıkta 
öıiemli rol .oynadığı 
Vurgulanıyor.
UzmanLıı. .1 n.ı 

ve alerjik hastalıklara 
özellikle saman nezle
si denilen hastalığa 
yol açan alerjilerin 
basında polenlerin 
geldiğini belirterek. 
"Çiçeklerin üremesine 
yarayan küçük 
tanecikler, duyarlı 
insanlarda hem saman 
nezlesine hem de astı
ma yol açabiliyor. 
Türkiye bitki örtüsü 
bakımından cok geniş 
bir ülke. Ve polen 
konusunda da cok 
zengin. Alerjik 
hastalıklar için asıl 
tehlike oluşturan 
havaya karışan ve 
boyutları cok küçük 
olan polenler. Özellik
le cayır polenleri 
hububat polenleri ve 
yöreye göre çeşitli 
ağaç polenlerinin 
alerjik hastalıkların 
ortaya çıkmasında 
rolü büyük’ di ve 

konuşuyor. Konuyla 
ilgili yapılan bâr 
araştırmada ise 
gelişmiş ülkelerde, 
hem hava tahmin 
raporlarında hem de 
gazetelerde o 
donemdeki hatada 
uçuşan polen 
miktarlarının belir
tildiği ve insanların 
uyarıldığı açıklandı. 
Türkiye’de ise henüz 
böyle bir çalışma yok. 
Havada uçuşan polen
ler insan sağlığı için 
ciddi tehlike oluştur
maca devam edivor. 
BAHAR HASTALIKLA
RINA ALINACAK 
ÖNLEMLER 
Uzmanlar, basit gibi 
görünen, ancak kro
nikleşmesi durumunda 
ciddi tehlikelere yol 
açabilecek olan bahar 
hastalıklarının aslında 
basit bir kac yöntem 
vasıtasıyla önlenebile
ceğine de dikkat 
çekiyor. İste kendi ken 
dinize alabileceğiniz 
önlemlerden bazıları: 
’- Alışılmış olan uvku 
ritimlerinde ani 
değişiklikler 
vapmavın Yatış
kalkış saatlerinizi 

birdenbire 
degistirmevin.
- Hayatınıza, siyim 
kuşamınıza ve beslen
menize dikkat edin. 
- Bahan n başlamasıy
la birlikte vücudun 
daha cok vitamine ve 
minerale ihtiyacı 
olduğunu unutmavın. 
Oı riBfr B ve € vita
minleri içeren sebze 
ve met a eler, domates, 
patates te kayısı 
vemeve çatısın.
- Günde orta lama
3 litre için. Bunu 
yemek öncesi ve 
çatmadan önce azar 
azar yapın.
- Uyku ritmine dikkat 
edin ve rahat bir uvku 
için günlük butun 
stresleri unutarak 
çatağa girmeye 
calisin.
- Her gün sabahlan 
en az 5 dakika 
yürüyün.

Mevsimsel gecis 
dönemlerinde alman 
alkol miktarını 
düşürün. Alkolün 
vucudu olumsuz et 
kiledigini ve insanda 
daha cok bitkinlik ve 
vor<uınlıtua vd •»« a 

< ağını unutmaı ıı>

ELEM
■M

Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde İkamet eden aktif pazarlama konusunda 
deneyimli; İnsan ilişkilerinde baçanlı, diksiyonu düzgün; giyimine özen 

gösteren, BAY-BAYAN LİSE MEZUNU (Üniversite mezunu tercih sebebidir) 
SATIŞ TEMSİLCİLERİ alınacaktır.

i te 
B | 
Bi i
s i 

Ife 
I §

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

I i

I
İ

E ELEMİN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok. 

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

TASFİYE İLANI
Arifoğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malzeme Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 18.03.2004 tarihinde tasfiyeye girmiş 
olup borçlu ve alacaklılarının vesikaları ile birlikte bir yıl içinde 
tasfiye memuruna müracaat etmeleri önemle rica olunur.

TAŞLIYI MEMURU
GÜLl ZAR ARIf OĞLU

Cumhuriyet Mah. Kumla Cad.
Alvüz Sitesi C 13 GEMLİK BURSA

■ EVİNİZİ -İŞLERİNİZİ - YAZLIĞINIZIi HIZLI VE DENGELİ1 ISITIR
YO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİ

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA | 

EKİM TESLİMİ 1+8 AY ■ 
KASIM TESLİMİ 1+9 AY I 
ARALIK TESLİMİ 1 + 10 AY |

SICACIK BİR MEKAN 
TEKNOLOJİNİN KEYFİMİ I

YASAYIN 8
SSCO -S.CZ-VANSC AMi

TELSİ3 71171
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TCK’da 78 yıl
Türk Ceza Kanunu. 78 
yıl sonra yenileniyor. 
TBMM’n in ara tatili 
nedeniyle TCK Tasarısı 
üzerindeki çalışmalarına 
ara veren TBMM Adalet 
Alt Komisyonu, bu 
hafta yeniden topla
narak tasarıyı görüş 
meye devam edecek. 
502 maddelik TCK 
Tasansı'nın üçte ikisin
den fazlasını bitiren Alt 
Komisyon, yaklaşık bir 
aylık çalışmayla geçen 
yıl Kasım ayında 
başlayan çalışmalarını 
sonlandıracak.
Temel felsefesinde 
değişikliğe gidilen 
yeni TCK birey özgür
lüklerini korumayı 
amaçlarken, bireyin 
güvenli bir toplumda 
yaşama hakkını ve 
suçların önlenmesi için 
önemli değişiklikler 
yapılıyor.
TCK Tasansı’nda özel
likle kadın haklan bakı 
mm dan ciddi değişik
likler öngörülüyor. 
Cinsel suçlar yeni bir 
bakış açısıyla ele alınır 
ken, kamuoyunda tartış 
malara neden olan ve 
kadın örgütlerinin karşı 
çıktığı tecavüze uğrayan 
bîr kadının tecavüzcüyle 
evlenmesiyle ilgili mad 

! de metinden çıkarıldı. 

evlilik dışı doğan 
çocuğunu öldüren 
anneye ceza indirimi 
kaldırıldı.
TCK Tasansı’nda 
çocukların cinsel istis 
marını engellemeye 
yönelik caydırıcı cezalar 
konurken, aynı şekilde 
çocukların korunması 
bakımından çocuk 
pornografisi ve çocuk
ların fuhuşa sürüklen
mesi konusunda ciddi 
yaptırımlar getirildi. 
Çevrenin ceza hukuku 
tarafından da korun
ması için çevrenin 
kirletilmesine yönelik 
suçlar ilk kez TCK içine 
alınırken, denizlere 
radyoaktif madde atıl
masına yönelik yüksek 
cezalar getirildi. Kişinin 
özel hayatına yapılan 
haksız saldırıların önü 
ne geçmek bakımından 
yeni suç tipleri 
düzenlendi.
TÖRE CİNAYETLERİNE 
CEZA İNDİRİMİ YOK 
Töre cinayetlerinde 
ceza indirimini kaldı 
rıldı. Haksız Tahrik” 
maddesi yeniden düzen
lendi. Buna göre, hak
sız bir fiilin meydana 
getirdiği hiddet ve şid
detli elemin etkisi altın
da suç işleyen kimseye 
ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezası yerine 18 
yıldan 24 yıla, müebbet 
hapis cezası yerine 12 
yıldan 18 yıla kadar 
hapis cezası verilecek. 
Evlilik dışı doğan çocu 
ğu öldüren annenin 
cezası indirilmeyecek, 
aksine insan öldürme 
suçundan ceza alacak. 
Bir insanı kasten öldü 
ren kişi, müebbet hapis 
cezasıyla cezalandırıla
cak. Suçun ani kastla 
işlenmesi durumunda 
kişi, 24 yıldan 30 yıla 
kadar hapis cezası ala
cak. Müstehcenlik ve 
fuhuş suçunun cezası 
artırılırken, çocukların 
bu amaçla kullanılması 
nı önlemek amacıyla 
yeni düzenlemeler 
yapılıyor. Alenen, 
hayasızca davranışlarda 
bulunan kişiye 2 aydan 
6 aya kadar hapis ceza
sı öngörülüyor. Mevcut 
düzenlemede bu ceza, 
15 günden 2 aya kadar 
uygulanıyordu.
Müstehcen görüntü, 
yazı veya sözleri içeren 
ürünlerin üretiminde 
çocukları kullanan kişi 
hakkında 5 yıldan 10 
yıla kadar hapis ve beş 
bin güne kadar adli 
para cezasına hükmolu- 
nacak. Çocuğu fuhuşa 
teşvik eden, bunun yo

sonra değişim
lunu kolaylaştıran, bu 
amaçla tedarik eden 
veya barındıran ya da 
aracılık eden kişi hak 
kında, 4 yıldan 10 yıla 
kadar hapis ve beş bin 
güne kadar adli para 
cezası istenecek. 
Bir kimseyi fuhuşa 
teşvik eden, bunu 
kolaylaştıran ya da 
fuhuş için aracılık eden 
veya yer temin eden 
kişi hakkında 2 yıldan 4 
yıla kadar hapis ve üç 
bin güne kadar adli pa 
ra cezası öngörülüyor. 
Fuhuşa sürüklenen kişi, 
tedavi ve terapiye tabi 
tutulacak. Hastanede 
sıkça karşılaşılan yeni 
doğmuş çocukları kanş 
tırma, ayrı bir suç hali 
ne getiriliyor. Özen 
göstermeden hastane 
deki bir çocuğun başka 
bir çocukla karışmasına 
neden olan kişi, 1 yıla 
kadar hapis cezasıyla 
yargılanacak.
Çocuğun soybağını 
(nezhebini) değiştiren 
veya gizleyen kişi, 1 yıl
dan 3 yıla kadar hapis 
cezasına çarptırılacak. 
Ev halkından birine 
karşı kötü muamelede 
bulunan kimseye 2 
aydan 1 yıla kadar 
hapis cezası verilecek. 
Aile hukukundan doğan 

bakım, eğitim veya 
destek olma yukum- 
1 oluğunu yerine 
getirmeyen kişi, 
şikayet üzerine 1 yda 
kadar hapis cezasına 
çarptırılacak.
CEZA SORIMLLLLk 
YASI 12
TCK' da 11 olan 
ceza sorumluluk yası 
12 olarak değiştiriliyor. 
Sucu islediği sırada 
12 yasını doldurmamış 
olan cocuklann ceza 
sorumluluğu olmaya
cak. Uçucu madde 
bağımlısı cocuklann 
barınma ve eğitimlerini 
sürdürecekleri yerlere 
yerleştirilmeleri, tedavi 
edilip topluma kazan 
dınlmalan ve meslek 
edinmelerini sağlayıcı 
tedbirler getiriliyor. 
Suç işlediği sırada akıl 
hastası olan ve hakkın
da güvenlik tedbiri 
verilen kişi, yüksek 
güvenlikli sağlık kuru- 
munda koruma ve 
tedavi altına alınacak. 
Suç işleyen alkol veya 
uyuşturucu madde 
bağımlısı kişilerin, 
güvenlik tedbiri olarak 
alkol veya uyuşturucu 
madde bağımlılarına 
özgü sağlık kurulusun
da tedavi altına alın
masına karar verilecek

.Anne ve babana 
ügısıziagı w önemli 
1—afi sebebiyle saca 
itilen cim ah İm ■ teiayali

sonra da takip eddecck. 
ISKENCEAE AĞffi 
CEZA
TCK Tasam* içinde 
"örgüt” tara— yeniden 
yapddr Daha net tür 
tanımlama yapmak 
amacnla 'orgut'* 
yerine, " örgüt için suc 
işleyen kişi ibaresi 
konuldu. Başka*— 
intihara azmettiren, 
teşvik eden. brıka*— 
intihar karar— gtaden 
diren ya da intihan icm 
yardım eden kişi, 2 ol
dan 5 yıla kadar hap**k 
cezalandırılacak Inte 
harın gerçekleşmesi 
d u r um unda ceza.
4 yıldan 10 yda kadaı 
uygu lana<ak

' T

AACüîVE EİLGİMApmU
AA COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye'nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Havalar ısınıyor
Hava sıcaklıkları Buna göre, yann yerler az bulutlu ve

ILıv 
[birli 
ıtlu i 
Icr. 
halt 
«ıgri 
de I 
getı 
lanı 
ins»l 
»l‘’sİ 
yeki 
ohın 
vol 
durj 
bas» 
muit 
Hav 
inşa 
beri 
şort 
sebi 
l zır 
mey 
elek 
tığra 
bu t 
olan 
deli 
ise i 
lik v| 
sebd 
(IV ol 
kı rld 
atık 

^kesr 
şelü

I V tiki

bugünden itibaren 
artıyor.
Hava sıcaklığı 
önümüzdeki 3 
gün boyunca 
artmaya 
devam edecek.

yurt genelinde 
yağış beklenmiyor. 
Salı günü 
Trakya, çarşamba 
günü ise kıyı 
Ege sağanak 
yağışlı, diğer

açık geçecek. 
Çarşamba günü 
hava sıcaklığı 
Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de 19 
derece dolaylarında 
olacak.

Mart ayı enflasyonu
Enflasyon: TEFE yüzde 2.1, TÜFE 0.89 arttı.

Mart ayı yüzde 7.97,
enflasyonu tüketici fiy
yüzde 0.89 atlarında
olarak yüzde
gerçekleşti. 11.83
Devlet olarak
İstatistik belirlendi. ivıllfU^' W V1W
Enstitüsü’ Tüketici
nden yapılan fiyatlarında
açıklamaya Mart ayı 1
göre, Mart itibarıyla
ayında toptan yıllık enflasy geçen ay ilk adlandırılan
eşya fiyatları on hükümetin defa gerçek özel sektör
yüzde 2.1, yüzde 12’lik leşen tek imalat
tüketici fiyat yıl sonu haneli sanayinde
ları da yüzde enflasyon enflasyon bu fiyat artışı ise
0.89 oranın hedefinin altı ay da devam Mart ayında
da arttı. na inmiş etti. yüzde 0
Yıllık enflas oldu. Çekirdek nokta 7
yon ise top Toptan eşya enflasyon düzeyinde
tan eşyada fiyatlarında olarak gerçekleşti.

Çin mallarında yüzde ît azalma
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün. hükümetin 
aldığı önlemlerle TSE 
standartlarına uyma 
yan kalitesiz Cin mal - 
lannın yurda girişinde 
yüzde 70 oranında 
azalma saptandığını 
bildirdi.
Aygün. yaptığı açıkla
mada. ucuz ancak 
kalitesiz olan Cin mal
larının köylere kadar 
Türk pazarım istila 
ettiğini kaydederek. 
Çin mallarının Türki 
ye’ye girişinin engel
lenmesine yönelik 
ATO’nun başlattığı 
kampanya ile birlikte 
hükümetin aldığı 
önlemlerin etkisini 
göstermeye başladığını 
bildirdi. Aygün, kalite
siz ve TSE standart
larına uymayan Çin 
mallarına karşı ahnan 
önlemlerin sonucunda 
çok sayıda Çin malının 
ithalatında yüzde 70’le 
re varan düşüşler göz 
lendiğini belirterek. 
Cin in Ankara Büyük 
elcisi nin ATO'nun 
yürüttüğü kampanyayı 
Dışişleri Bakanlığı na 
şikayet ettiğine yönelik 
haberleri de değer

lendirdi. Aygün. Cm 
ve benzeri birkaç ıdke 
nin serbest ve adil tica 
ret kurallarına aykm 
bir şekilde hareket 
eniklerini belirterek, 
sahte CE belgesin
den. taşeron flke kul
lanmaya kadar her 
yolu deneyen bu ulkeie 
re karsı gerekli önlem
lerin alınmasının nor
mal olduğunu ifade 
etti. Aygün, Cin mal
larının haksız rekabet 
ve kalite sorununu 
beraberinde getirdiğim 
belirtti. Çin hüküme
tinin ATO’nun bu kam
panyasına kansamaya- 
cağını belirten Aygun. 
"Kendi ekonomimizi 
korumak zorundayız. 
O zaman açalım güm
rüklerimizi her tarafı 
istila etsinler. Ettiler 
de zaten. Köylerimize 
kadar girdiler. Bu kam 
panya sonuna kadar 
devam edecek, isin 
ucunu bırıkmayız" 
dedi. Hükümet tara 
fından alınan önlem
lerin de son derece 
yerinde olduğunu 
belirten Aygün, ’Çin 
işkencesi’ olarak 
adlandırdığı önlemleri 
şöyle sıraladı:

- Kontrolsüz girişi 
önlemek içm Çm mük 
lan sadece Ariraas 
gumruUenurieu 
Türkiye'ye gbrebfipOE. 
- 28 cesis ürüne göze
tim uygulanarak far- 
mm hatta ahanpor. 
- Bazı ürünlere lana 
muavene yaşutoyoc. 
- Bir mahn beffi bir fi 
yafan atomda yurda 
girmesini engetorseo 
referans fiyat uygufa* 
ması kaıgvüaı arak 
devam ediyor.
- Menşei beöî olmayan 
mallar kesinBde yarda 
sokuknuvor

Kaçakçılıkla etkin bâr 
mücadele \ urutrifayor. 
- Düşük fatura ya da 
düşük mal beyaza gibi 
kacak ve vergi haşbmn 
yol açan uygulamalarla। 
etkin mücadele 
ediliyor.
- Mecburi Türk star* 
dartlanna uymayan 
malların Turjüye ye 
girişi orüenıyor ve 
piyasadan lopiafahşm. I 
- Antrepolar drsanih 
olarak denetleniyor w I 
gözetim altında 
tutuluyor.
Beyan ile mal mâdan I 
arasında uyum dinçti I 
mi yapAyor*.

1

AROL MOBİLYAElfB

i
! I I I e

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI OARDROP 
✓ PROFİLLİ OARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

?y9!) J
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

✓^4'4 /‘İM fBÜİfS

w İthâ. Ir âN İt IrartafrİHtt 

işyeri « «tere pfet «ntefaıtir 
istiklal Caddesi No: 17 GEJ8İ V :|U9$I1S0

Mrk. : Hamldlye Man. 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

BURSA HAKİMİYET J
| VE KENT I

GAZETELERİNE fl
I İLAN ALINIR I

■ KÖRFEZ REKLAM |
TEL : 513 17 97- 513 96 83 ■

Fax : 513 35 95 J
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■Saçınıza itina gösterin
Saçın sık yıkanması ve köklerinin tırnakla 

kazınması egzamaya neden...
Saçın sık 
aralıklarla yakın*
ması ve 
tırnakla 
masının 
egzama

köklerinin 
kazın- 
deride 
hastalığına

yol açabileceği 
bildirildi.
Konya Numune 
Hastanesi’ nde 
görevli Cildiye 
Uzmanı Alaaddin 
Atalık, çok sayıda 
kişinin yağdan 
kurtulmak için 
saçını sık 
aralıklarla 
yıkadığını, 
ancak bunun 
yanlış bir uygulama 
olduğunu söyledi. 
Alaaddin Atalık,

sık yıkamaya bağlı 
olarak yağlanmanın 
kamçılanacağını 
vurgulayarak, 
"Saçı sık 
aralıklarla yıkamak 
doğru değil.
Yağdan 
arındırılması için 
saçın her gün 
yıkanması deride 

. tahribata ve kaşın
maya yol açabilir" 
dedi.
Öte yandan, 
yıkama sırasında 
daha iyi temizlik 
amacıyla saç 
köklerinin tır
naklarla kazındığını 
dile getiren 
Atalık, bu

şekildeki şiddetli 
tırnak uygula
masının deriyi 
tahriş edeceğini 
ve egzama gibi 
hastalıklara yol 
açabileceğini 
belirtti.
Ayrıca, kıl 
köklerinin de

tahriş olacağını 
ve kuruluğa 
bağlı olarak kaşın
manın artacağım 
belirten Atalık, 
saçın haftada 
3 kez yıkanması 
gerektiğini 
vurguladı.

V

Sigara çocuk sağlığına ete
Babası sigara içen çocukların kansere 

yakalanma riski yüksek.
Harran Üniversite
since (HRÜ) yapılan 
araştırmada, babası 
sigara içen çocukların 
damar sertliği, diya
bet ve kansere 
yakalanma riskinin, 
içmeyenlere oranla 
daha yüksek olduğu 
belirlendi.
HRÜ Tıp Fakültesi 
Klinik Biyokimya 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Özcan 
Erel, "Sigaranın Pasif 
İçiciler Üzerindeki 
Etkileri" çalışması 
kapsamında, sosyo
ekonomik olarak aynı 
segmentte bulunan 
300 aileye mensup 0- 
12 yaş arası çocuklar 
üzerinde araştırma 
yaptıklarını kaydetti. 
300 çocuk üzerinde

3 ay süren çalışma
da, kan analizlerinin 
yapıldığını aktaran 
Doç. Dr. Erel, 
babaları sigara 
içmeyen çocukların 
savunma ve bağışıklık 
sisteminin daha 
dirençli olduğunun 
tespit edildiğini 
söyledi.
Bugüne kadar 
pasif içicilere 
yönelik sigara 
dumanının insan 
sağlığı üzerindeki etk
ilerinin araştırıldığını 
ifade eden Doç. Dr. 
Erel, "Ancak biz 
dünyada bir ilki 
gerçekleştirerek, 
babası sigara içen 
çocukların sağlık 
durumunu araştırdık.
Sonuçta, babası

sigara içen çocukların 
damar sertliği, 
diyabet ve kansere

yakalanma riskinin, 
içmeyenlere oranla 
daha yüksek 
olduğu ortaya çıktı” 
diye konuştu.
C Vitamini Şart 
Bazı ülkelerde kapalı 
ortamlarda sigara 
içilmesinin yasak
landığını anımsatan 
Doç. Dr. Erel. çocuk-

lu ailelerin evlerinde 
sigara itilmemesine 
özen göstermesi 
gerektiğini vurguladı. 
Doç. Dr. Erel. 
sigaranın vücuttaki 
olumsuz etkilerinin 
ortadan kaldırılması 
için. C vitamini 
yönünden zengin 
meyve ve sebzelerin 
tüketilmesi 
gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Kanser-Gen
bağlantısı 
kanıtlandı

| Bilim adamlan. kanser Be gen arasın
da doğrudan bağlantı htBrtr

»damlın. hvyvwdw- 
da karaciğer karnen 
hücrelerinin çoğal
masına neden olan 
geni b ularak. kanser 
ile gen arasında 
doğru dan bağlantı 
bulunduğunu kanıt
ladılar.
Illinois Üniversite
si’nde görevli bilim 
adamlan, Foxmlb 
geninin laboratuvar 
farelerinde karaciğer 
kanseri hücrelerinin 
çoğalmasına neden 
olduğunu 
tespit ettiler.
Bilim adamlan, bu 
geni farelerin 
karaciğer 
hücrelerinde devre 
dışı bıraktıklarında, 
hayvanlarda tümör 
oluşmadığını 
kaydettiler.

1 Foxmlb geni devre 
dışı olan farelerde 
yapay olarak tümör 
oluşumunu sağla
maya çalışan bilim 
adamları, farelerin 
buna rağmen kanser 
olmadığına tanık 
oldular.
Araştırma Başkanı 
Robert Costa, bu 
de ney le i Ik kez, bir

bmumesayir

Costa. gen*n 
başka tüanorinbı

bdec rğmı bcfarttı

araştırmalarda
Fonum 1 b çrum»

edilmesinde w 
vendenmesmdr 
önevntl rai

sorunlann ort av 
c ıkt ığına dhkkai

Foamlb gewMun

bazı basuMBaHB»

bebrtMı

NÖBETÇİ ECZANE
5 Nlıan 2004 PirertMİ 

SERİM ECZANESİ

MI
Fİ\ ATİ : 200.000 TL |KDA (MM|

Sahibi : Kadri GLUER

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35
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Kumlaspor fırtına gibi esti
Gemlik sahasında Alacahırka’yı 3-0 yendi

Dün Gemlik 
Atatürk 
Statyumu’nda 
yapılan Küçük 
Kumlaspor 
Alacahırka futbol 
karşılaşmasında, 
Kumlaspor 
rakibini 3-0 
yendi.
Kumlaspor’un 
baskısı altında 
süren karşılaş
manın birinci 
devresinde 
Kumlaspor’lu 
Gökhan’ın 
ayağından 
15. dakikada 
1-0 öne geçti. 
İkinci devrede 
baskısını arttıran 
Kumlaspor, 
85. dakikada 
Hakan’ın 
ayağından rakip 

kaleye attığı golle 
2-0 öne geçti. 
Karşılaşmanın 
87. dakikasında 
Cumhur’un neden 
olduğu penaltıyı 
kaleci Murat 
kurtardı. Cumhur 
ise kırmızı kart 
gördü.
Bundan bir 
dakika sonra, 
Memduh maçın 
son golünü attı. 
Karşılaşma 
Kumlaspor’un 
3-0 galibiyeti ile 
son bulurken, 
uzatmalarda 
Alacahırka’dan 
Sertan kırmızı 
kart görerek, 
oyun dışı kaldı. 
Karşılaşmayı 
Suat Biçen, 
Mehmet Akman,

Candan 
Erbil hakem 
üçlüsü yönetirken 
Küçük Kumla 
Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre’de maçı 
izlemeye geldi. 
KUMLASPOR : 
Murat, Sultan, 
Cumhur, İbrahim, 
Cüneyt (Atakan) 
Gökay, Cüneyt, 
Gökhan, Hakan, 
Memduh, Fatih. 
ALACAHIRKA: 
İbrahim, Serkan, 
Ömer, Fikri, 
Sertan, Fatih, 
Yakup, Batuhan, 
Özgür, Ferdi, 
Zafer.
Kırmızı kart : 
Cumhur (89. dk) 
Sertan (91.dk)

a*»

MflNfiSTIR GfiZİNOSU 
ve 

HİLE ÇflY BAHÇESİ
✓ Düğün, / Nişan 

✓ Sünnet cemiyetleriniz 

✓ özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT Aİlf (AY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

| ✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu I
■ ✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi ■ 
। ✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı ■
■ ✓ Broşür ✓ Kartvizit ✓ Kaşe J 
I ✓ Cilt✓ Kitap ✓Dergi ■ 
■iER TÖRLÖ MATIAA İÇIERİNİZ* 
■ İÇİN IİZİ »BAYIR ■

}0 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

I Körfez Ofset !
| MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK I

I İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK ■
Tel: (0.224) 513 % 83 Fas: (0.224) 513 35 95 ■



Küçük Kumla ANAP Belediye Başkan adayı Ercan Kavlak, iki muhtarı Savcılığa şikayet etti

Sok iddia
28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, Küçük Kumla’da ikamet etmeyen 1500 den fazla kişinin Siteler ve Güzelyalı Mahalle Muhtarlıklarından akak
ları ikametgahla seçmen gösterilerek, oy kullandırıldığını iddia eden ANAP Belediye Başkan adayı Ercan Kavlak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
başvurarak, muhtarların görevi kötüye kullandıklarını belirterek, inceleme yapılmasını isteyerek, suç duyurusunda bulundu. Haberi syf2’de

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
FİYATI : 200.000- TL.6 Nisan 2004 Salı

_ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK İşte sandık sandık 

il genel meclis sonuçlan 
28 Mart 2004 yerel seçimlerinde. 
Belediye Başkanlığı, Belediye Meclîs 
üyeliği ve İl Genel Meclis üyeliği seçim
lerinde oy kullanan seçmenlerin sandrit 
sandık oy sonuçlarını jıjınf—ıjm 
başladık. II Genel Meclisi seçim sonuç 
tarım 5. sayfamızda bulabilirsiniz.

Polis Teşkilatı’nin 159. kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı.

Polislerden özürlülere anlamlı ziyaret

Muayenehaneme gel..
Türkiye’de halkın en önemli sorunlarından biri, 

sağlık konusunda yaşadıklarıdır.
Sosyal güvencesi kamu tarafından sağlanan vatan

daşların, sağlık konusunda öncelikle tercih ettikleri 
kurumlar hastanelerdir.

Oysa, batılı toplumlarda bu iş bir sisteme bağlan
mıştır.

Hastaların bir aile doktoru vardır.
Hasta öncelikle bu doktora gitmek zorundadır. Hasta 

aile doktorun şevki ile uzman bir doktora gidebilir.
Bizde başı ağrıyan bile hastanelerdeki uzman dokto

ra koşmaktadır.
İşte en büyük sorunu da burada başlar.
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinde veya 

Devlet hastanelerinde, hasta sayısının çok fazla 
olması, bir bakıma da bu yüzdendir.

Oysa Sağlık Ocakları boştur...
Pratisyen doktorların bakacağı hastalıklara, uzman 

doktorlar bakınca, hastanelerde izdiham yaşanmak
tadır.

Günde 75 ile 100 hasta bakmak zorunda kalan dok
tor, bu işi ne denli ciddi bir şekilde yapabilir?

Hasta ile doktor arasında bu nedenle poliklinik yeri 
ne “muayehaneme gel” teklifleri başlar.

Bence bu teklif, kutsal doktorluk mesleğinin yüz 
karasının başlangıcıdır.

Ay sonunu zor getiren hasta, poliklinikte doğru 
dürüst muayene olamayacağı inancıyla, bir defa da 
olsa, o doktorun özel muayenehanesine gider.

Özel muayenehane demek, özel ilgi demektir.
Doktor ile hasta arasına akçe girdiğinde, işler 

değişiyor.
Bir de ameliyat olanlardan istenen “bıçak" parası var 

ki bu bıçak parası değil, adeta “bıçak yarası"...
Bu sorun sağlık alanında yapılacak köklü reformlar

la ancak son bulur.
Yoksa eksi tas eski hamam bu İşler böyle sürer gider.

Türk Polis Teşkila 
tı’nın 159. kuruluş 
yıldönü mü kutlama 
etkinlikleri başladı. 
Dün, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve grup emniyet 
mensubu Özel Türe 
Özürlüler Okulu’nu 
ziyaret ederek, 
bilgiler aldılar.
Özürlü öğrencilerin 
sınıflarını da gezen 
Kurt, ellerinden gelen 
desteği vereceklerini 
söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Yeni meclis 
Perşembe günü 

toplanıyor
28 Mart yerel seçimlerinde, Gemlik 
Belediye M edişi’he seçilen meclis 
üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
başkanlığında ilk toplantısını yapacak.
8 Nisan 2004 Perşembe günü saat 
14.oo’de Meclis Toplantı Salonu’nda 
yapılacak olan mecliste, bütçe, kesin 
hesap ve tarife komisyonu üyelerinin 
seçimi yapılacak. Haberi sayfa 5’de

SSK Gemlik Hastanesi Göz
Doktoru Anıl resmi uyardı: 

İlkbaharda alerjik 
göz nezlesine dikkat 
„___ __ . {---------- ----- —ı

Haben sayfa 4 de An/f RESMİ
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Bankasız medya...

Bugün hangi büyük medya imparatorluk
larına baksak, ardında bir banka var.

Özellikle basım ve yayım teknolojisindeki 
baş döndürücü gelişme; Türkiye'deki 
yasalann da izniyle bu sonucu yarattı.

Gelinen nokta basını da zedeledi, 
bankacılığı da..

Arkasında da bir yığın mağdur insan 
bıraktı.

Bankacılık Yasası yeni düzenlemeyle ülke 
gelişimi açısından çok önemli yanlıştan 
dönüyor:

“Medya patronuna banka yok.”
BDDK olarak bilinen Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun , 
“Bankalar Yasası’nda yapılacak değişiklik
ler arasında ısrarla üzerinde durduğu 
madde.

t| Nihayet...

“Medya patronu bankacılar"
Bugün Medya'mn gerçekten bağımsızlığını 

yitirmesini hazırlayan süreçte önemli bir 
। kilometre tası..
I Çünkü parayla kamu hizmeti yan yana

yürümüyor.
Bankacının işi para,medya patronunun işi 

kamuoyunu yansız ve doğru biçimde bil
gilendirmek.

Yoksa;
Dramatik sonuçlar yaşanıyor.
Yanlış bilgilenen bir kamuoyu..
Gölge düşmüş bir yönetim biçimi..
Soruşturmalar, demir parmaklıklar, itibar 

kayıpları..
Sonra da “el yıkamak”için medyasını 

“peşkeş çekme” .
Kamuoyuyla oynama..
BDDK’nin ısrarı ülkeye ve ülke insanına 

çok yönlü yarar sağlayacak.
Önce;
“Haber”in temizliğini sağlayacak.
Sonra;
“Kamuoyu"nun doğru bilgilenmesine 

olanak hazırlayacak.
Daha sonra da;
“Medya patronları”nın kredisini arttıra

cak.
Gazetelere özgüven gelecek. Okur 

gazetesine inanacak, güvenecek.
İşte o zaman;
Siyasete de kalite gelecek.
Siyasetçi kendisine çeki düzen verecek.
Toplumsal ve ekonomik açıdan sayısız 

yaran olan bu düzenlemenin gerçekleşmesi 
“bir medya patronunun engellemesiyle” 
karşılaşmazsa ulus devlet olmanın gerek
lerinden birine daha kavuşulacak.

İşte o zaman medya daha bağımsız ola
cak.

Olması gereken noktada duracak.
BDDK direnebilirse;
“Toplumun yansız ve doğru bilgilenmesi 

adına “ bir umut.."

Şok iddia
Küçük Kumla ANAP Belediye Başkan adayı 

Ercan Kavlak, Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına başvurarak, 1500 kişinin 

çeşitli illerden Kumla’ya getirilerek, 
oy kullandığını ileri sürdü.

28 Mart yerel 
seçimlerinde Küçük 
Kumla da ikamet 
etmeyen kişilerin 
muhtarlar tarafın
dan sahte ikamet
gah belgesi ile 
oy kullandırıldığı 
iddia eden 
Anavatan Partiisi 
Küçük Kumla 
Belediye Başkan 
adayı Ercan 
Kavlak, Siteler 
Mahallesi Muhtarı 
Abdullah Satı ile 
Güzelvalı Mahallesi

1 Muhtarı Cengiz 
: h.ırasoy hakkında 

Cumhuriyet 
Başsavcılığı ’na 
suç duyurusunda 
bulundu.
Dün, Savcılığa 
hazırladığı dosya 
ile başvuran Ercan 
Kavlak, seçmen lis
telerinde tespit 
ettikleri yaklaşık 
1500 kişinin 
Küçük kumla’da 
hiç oturmadığı 
ikamet olarak 
belirtilen evlerde, 
mülk sahibi ve 
kiracı olmadıklarını 
belirlediklerini, bu 
şahıslara Kumla'da 
ikamet ediyormuş 
gibi ikamet belgesi 
vererek, oy kullan
masını sağlayan 
Muhtarlar Cengiz 
Karasoy ve 
Abdullah Satı 
hakkında kanuni 
işlem yapılmasını 
istedi.
Gazetemizi açıkla
ma yapan Ercan 
Kavlak. Küçük 
Kumla yerel seçim
lerinde 1500 ile 
1700 kişinin ithal 
seçmenlerle oy kul
landırıldığını ve bu 
seçmenlerin günü 
birlik seçimlerden

bir gün önce 
Kumla’ya getirildiği 
ve bir otelde 
ikamet ettirildiğini 
iddia ederek, 
şunlan söyledi: 
“Küçük Kumla’da 
ithal oylarla 
seçimler 
kazanılmıştır. 
Kumla’da ikamet 
etmeyen bu 
kişilere ikamet 
ediyormuşcasma 
belge veren 
muhtarlar 
suç işlemiştir. 

Askıların yasal 
süresinde bunları 
inceleme 
imkanımız sınırlı 
olduğundan 
itirazlarımızı 
yapamadık. 
Ama seçimlerde 
oy kullananları 
görünce gerçek 
ortaya çıktı. 
İstanbul’dan, 
Adapazarı’ndan, 
İnegöl’den 
yüzlerce kişi 
Kumla’ya 
getirilerek, 
seçimlerin 
kaderi ile 
oynandı. Savcılığa 
başvurarak tespit 
istedim. Aynı

Küçük Kumla Belediye Başkanlığına seçilen 
Eşref Güre, seçim sonuçlarının rakiplerinde 
hazımsızlık yarattığını söyledi.

Anavatan Partisi Belediye Başkan adayı Ercan 
Kavlak, yerel seçimlerde muhtarların Kumla da 

ikameti olmayan 1500 kişiye oy kul
landırıldığını iddia etti

şekilde Aydınlık 
ve Kalkınma 
Partisi’nin de 
başvuracağını 
öğrendim” 
HAZIMSIZLIK 
YARATTI 
Öte yandan konu 
ile ilgili bilgilerine 
başvurduğumuz 
Eşref Güre, her 
seçimden sonra, 
bu tür iddiaların 
ortaya atıldığını, 
listelerin İlçe Seçim 
Kurulu’nca hazırla
narak, askıya 
çıkarıldığını 
belirterek.

“İki parti değil üç 
parti biraraya 
gelse benim 
aldığım oyu 
gene alamazlar. 
Bunlarda seçim 
sonucu anlaşılan 
hazımsızlık yarat
mış. 3 Kasım 
2002 tarihinde 
yapılan seçimler 
ile yerel seçimler 
arasındaki oy kul- I 
lanacak seçmen 
farkı en fazla 700 I 
kişidir. Bu da o 
tarihte yaşı küçük I 
olan gençlerin 
İS yaşını doldu

rarak. oy kul
lanan seçmen 
olmalarından 
kaynaklanmıştır. I 
Kumla'da seç
men sayısında 
iddia edilen 
gibi bir değişik
lik olmamıştır.
İnceleme
yapılsın gerçek 
ortaya çıkar. 
Ben. kendi 
açımdan 
rahatım. Rahat 
olmayanlar 
seçimleri 

kaybedenler. 
dedi.
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Sayfa 3

Polis Teşkilatının 159. kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı.

, Polislerden özürlülere
anlamlı ziyaret

Türk Polis Teşki 
latı'nın 159. kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında, dün 
Özel Türe Özürlüler 
Okulu, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve bir grup 
emniyet görevlisi 
tarafından 
ziyaret edildi. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
başkanlığındaki 
emniyet görevlileri 
dün saat 14.oo’de 
Özürlüler Okulu’na
giderek, Okul 
Müdürü Tamer 
Sivri’yi ziyaret ettik- 
ten sonra, okul 

* hakkında bilgi aldılar.
Özürlü öğrencilerin 
eğitim gördüğü 
sınıflara da giren 
polisler, özürlüler 
ile ilgili sorunları 
dinlediler.
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, özürlü 
çocuklara başından 
çıkardığı şapkasını 
giydirerek,

onlara, “Polis olmak 
ister misiniz?” 
diye sordu.
Özürlüler Okulu'nun 
eksiklerini de yerinde 
tespit eden İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Özürlüler Okulu’na 
Emniyet Müdürlüğü 
adına ellerinden 
gelen yardımı 
yapacaklarını söyledi. 
YEMEK SORUNU 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri, 
30 özürlü öğrenciye 

her gün yemek 
bulmakta sıkıntı çek
tiklerini, bu konuda 
Gemlikli hayırsever
lerin yardımına ihti 
yacı olduğunu söyle
di. Ayrıca, özürlülerin 
kamu kuramlarına 
girerken, sıkıntılar 
yaşadıklarını da 
belirten Sivri, 
şunları söyledi :
“İlçe Kaymakamımız 
Sadettin Genç’ten 
Hükümet Konağı’na 
özürlülerin çıka
bilmesi için asansör 
yapılmasını istedik.

Bu konuda, yasal 
zorunluluk da 
var. Daha önceki 
yıllar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 'ne 
özürlüler ile 
yaptığımız ziyarette, 
özürlülerin 
emniyete 
giremediğini 
görünce, özürlüler 
için giriş rampası 
yapılmasını istedik. 
Bu isteğimizin 
yerine getiril 
meşinden dolayı 
mutluluk 
duymaktayız. ”

UberalSoi
Ce*Ç ersd emngU*- 
(CHP)\t İSMB İHtedu 
Atatürk kurdu Bgurw

Atatürk'ün kurduğu para neden 
kazanaanyoe.

Asbnda MM M kabahat Atamak dr 
drğd

O devriuderin* yepamş
Ve. Hedefi de gMMemMb Mutmu 

medeniyeti yakalayın deuan
Cağa ayak uydurun demiş.
Haftk içm değişin dunrig.
Çünkü dmvMdor dMamdMte.
Değişkendir
İşte. (CHP) bunu yakalayamadı
En çarpıcı örnek A*h oklarda 

görülüyor.
Altı okun bir çoğu, <üğm gedtMde 

kaldı.
Devletçilik kalktı
Dünyanın dört yarama eeeBoşttnmr 

fırtınası kasıp kavuruyor.
Her yerde mdbyetcdik havram 

değişti
Süper guc her tdkeye dmuMpe*
Farklılıklarla turbkie yaşayatahem 

diyor.
İşte. Bu yüzden değnuum «M üMua 

başlaması gerekir.
Ve. (CHP) run yem Mr hedef bodura» 

gerekir.
Liberal Sol" gMi

Bu hedef, hem çağdaş tAmuriMm Br 
çatışmaz.

Hem de sol hükme de Mhh hdbaraşn 
kucak açar.

İşte. AK Partime tu seçimde dMhğı 
oylar, bu oylardır.

F aku msaadarm eyler. 
Umut aruymdnrm cyflün. 
Beride AK Parti "nü» ayaklar» şmednt 

kesftnce, İm eyfier yüor başta büker ah 
tır.

Bu cMra Mr ara IMHPl ge 
eğraanut*.

İste Bu eyler buda "Uberafi BdT Mr 
partiyi behByer okriritr.

Akd noAssKnAğf
Ski tÛriĞoSur.
Biri deO&kten
öburu cütaSküM

Eflatun ~
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f SSK Gemlik Hastanesi Göz Doktoru Anıl resmi uyardı:

İM ıli| p nezlesine ii İti
Gözlerinizde kaşınma, yanma ve çapaklanma varsa mutlaka bir göz doktoruna gidiniz. Çünkü siz alerjik göz nezlesine yakalanmışsın
İlkbahar mevsiminin 
gelmesiyle göz 
hastalıklarında 
artışlarda görülmeye 
başladı.
Gemlik Sosyal 
Sigortalar Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
Doktoru Anıl Resmi, 
bu mevsimde allerjik 
göz nezlesine dikkat 
edilmesini istedi.
Göz nezlesinin kaşın
ma, sulanma ve 
batma gibi belirtiler
le kendini gösterdiği
ni söyleyen Anıl 
Resmi, mikrobun 
hastalarda ışıktan 
rahatsız olma

ve bazıların da 
çapaklanmanın 
görüldüğünü 
belirterek, “Alerjik 
göz nezlesi daha 
çok kronik bir 
hastalıktır. Bazı 
derjenlerle kar 
şt taştırdığımızda 
bu hastalık yeniden 
ataklar gösterir. 
Dışsal faktörler 
hastalığın çoğal
masında önemli 
rol oynar. Bu 
aylarda polenlerle 
karşılaştığımız 
zaman ortaya çıkar. 
Bunun yanında 
kedi, köpek: evcil

kuşlar, bazı 
kimyevi maddeler, 
kozmetik, temizlik 
maddeleri, kirpik 
boyaları da ciddi 
olarak göz nezle
sine sebep olmak
tadırlar. Tedavisi 
ise mantıken 
alerjik mad
denin çevreden 
uzaklaştırılmasıyla 
olmalıdır.
Bu hastalığın 
akut döneminde 
genellikle 
kortizonlu 
göz damlaları 
tercih edilir.
Yalnız, göz.

damlaları iki 
ucu keskin bıçak 
gibi de bilinçsiz 
kullanılmamalıdır. 
O zaman başka 
ciddi göz hastalık
larına neden olur. 
Katarakt, glokom 
(göz tansiyonu) 
gibi..
Bu nedenle 
doktorların 
önerdiği şekilde 
ve sürede ilaçlar 
kullanılmalıdır. 
Hastalığın kronik 
devresinde ise, 
an ti allerjik göz 
damlaları tercih 
edilmelidir. ”

SSK Hastanesi Göz Doktoru Anıl Resm< 
bahar aylarında alerjik göz nezlesine 

dikkat edilmesini istedi

! \SADANIS IS,TMADA ?0K kampanya
i ıs AYA VAMN VADSLEP

ta»?

Pracm Tip. Kari Tipi. tav Tip

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROUIİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı Stokerli Kazan

r . r / (Otomatik Y üklemdi)

► Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

> istenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.

► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
gelin görüşelim, anahtar teslimi
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK TM: 0224.513 37 89 - 513 34 23
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Yeni meclis Perşembe 
günü toplanıyor

28 Mart yerel seçimlerinde oluşan yeni Belediye Meclisi
8 Nisan 2004 Perşembe günü saat 14.oo’de ilk toplantısını yapacak.

Borcelik’ten 
Anadolu Lisesi’ne 
kimya laboratuvarı!

28 Mart 2004 
Pazar günü yapılan 
yerel seçimlerde, 
Belediye Meclisi'ne 
seçilen meclis 
üyeleri ile ilk 
toplantı yapılacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
belediye meclis 
üyelerine gönderdiği 
toplantı çağrısında, 
ilk toplantının

8 Nisan 2004 
Perşembe günü saat 
14.oo'de Belediye 
Meclis Toplantı 
Salonu'nda yapıla
cağı ve toplantı ile 
ilgili gündemi de 
üyelere bildirdi.
İlk toplantının gün
deminde, yapılacak 
seçimler ile ilgili 
iki kişilik tasnif 
heyetinin belirlen

mesinin ardından, 
gizli oyla birinci ve 
ikinci başkan 
vekillerinin seçilme
si, daha sonra gizli 
oyla 2 adet meclis 
katibinin seçilmesi, 
ardından da 2 adet 
belediye encümen 
üyesinin seçilmesi 
yeralıyor.
Belediye Meclisi’nin 
yeni dönem ilk 

toplantısında 
ayrıca, bütçe ve 
kesin hesap 
komisyonu, tarife 
ve imar komisyonu 
üyeleri de 
seçilecek.
Mecliste, GEMPORT 
yönetim kuruluna 
girecek başkan ile 
birlikte bir belediye 
meclis üyesi 
belirlenecek.

Bor çelik, geçtiğimiz 
yıl bir trafik 
kazas ında hay atın ı 
kaybeden Anadolu 
Lisesi Öğretmeni 
Tuğba Ozturk un 
anısına kimya la be
rata van yaptırdı.
Yann saat 14.30 da 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi nde 
düzenlenecek olan 
törenle Tuğba 
Oztürk Kimya 
Labor a t u v a rı' m n 
açılışı yapılacak.

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 İl Genel Meclisi sonuçları
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Gıda satın alırken dikkat edin
Hayatımızı sürdürebilmemiz 
için gerekli maddeler olan 
gıdaları satın alırken bi 
linçli davranmak büyük 
önem taşıyor. Çünkü, 
ambalajı bozulmuş, son 
kullanma tarihi geçmiş 
ve küflenmiş gıdalar, ölüm
le sonuçlanan ciddi besin 
zehirlenmelerine sebep 
olabiliyor.
Ardahan Tarım İl 
Müdürlüğü nün internetteki 
(www. ardahantarim.gov.tr) 
sitesi, tüketicilere, gıda 
konusunda rehber 
niteliğinde bilgiler sunuyor. 
Siteden derlenen bilgilere 
göre, tüketicilerin, aldıkları 
herhangi bir ürünün 
üzerinde, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı nın 
verdiği sicil ve üretim izin 
numaralarının bulunup 
bulunmadığını kontrol 
etmeleri gerekiyor.
Uzmanlar, meyve ve 
sebzelerin görünümünün 
mümkün mertebe taze 
olmasına dikkat edilmesi 
gerektiğini belirterek, çok 
yas görünümde, üzerinde 
lekeler olan, hafif çürümüş 
veva üzerine öz sııvıı 
bulaşmış sebze ve 
meyveleri almaktan kaçınıl
ması gerektiğini bildiriyor. 
RAF ÖMRÜ, 
TAHMİNİ DEĞER 
Soğukta muhafazası 
gereken bir gıdanın soğuk 
olmadığı hissedilirse alın
maması gerektiğini hatırla

tan uzmanlar, "Varsa, 
soğutucu ve dondurucular
daki sıcaklık ölçerleri kon
trol edin. Ambalajın 
üzerindeki son kullanma 
tarihini okuyun. Bu tarihler 
yazılırken, gıdanın 4 santi
grat derece veya 2 santi
grat sıcaklıklarında sak
lanacağı dikkate alınır. 
Bazen raf ömrü sadece tah
mini bir değerdir. Bu sebep

le, gıda bu sıcaklık şart
larında tutulmamışsa, 
sön kullanım tarihinin bir 
önemi kalmayabilir" 
uyarısında bulunuyor. 
Uzmanlar, bazen peynir ve 
meyve - sebze gibi 
gıdaların, paketten 
çıkarıldığında küflenmiş 
olabileceğini kavdedivor. 
Hemen hemen tüm peynir, 
meyve ve sebzelerin küfle 
bulaşık olduğunu, ancak 
gözle görülemediğini vurgu
layan uzmanlar, "Zaman 
içinde küf gelişimi görünür 
hale gelir. Mümkün 
olduğunca gıdayı taze alın 
ve uygun şartlarda

muhafaza ederek hazırlayın 
ve tüketin diyorlar.
Süt ve süt ürünlerinde 
genellikle belli bir tarihe 
kadar k u 1 lan ma tarih in i n 
yer aldığını vurgulayan 
uzmanlar, bu ürünlerin 
4 santigrat derece sabit 
sıcaklığında saklanacağının 
var sayıldığını, eğer sıcaklık 
10 santigrat derece ise, 
bu ürünlerin muhafaza 
edilebilirliğinin 4 kez 
azaldığını belirtiyor.
Uzmanlar, kolay bozulabilir 
nitelikte olan taze süt, et, 
tavuk, balık gibi gıdaların 
her zaman buzdolabının 
arka duvarına doğru 
yerleştirilmesi gerektiğini 
bildiriyor.
Sokakta satılan süt ve 
ürünlerini almaktan da 
kaçınılması gerektiğini 
ifade eden uzmanlar, her 
zaman, uygun şekilde 
işlenerek paketlenmiş 
(pastörizasyon veya UHT 
uygulanmış, özel tetra 
pak ambalajındaki) 
süt ve ürünlerinin kullanıl
masını öneriyor.
KIRIK VE ÇATLAK 
YUMURTAYA DİKKAT 
Uzmanlar, oda sıcaklığında 
bekletilen yumurtaların 
alınmaması gerektiğini 
kaydederek, kabuğunda 
patojen (hastalık yapıcı) 
’Salmonella enteridis' 
mikroorganizması bulaş
ması olabileceğini ve 
yumurtanın içine de gece- 

bileceğrm vurguluyor. 
Yumurtalarda tank, çatlak 
ve asm kir olmamasına 
dikkat edilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, eve 
getirildiğinde de tazehkler»- 
m kaybetmemeleri kin 
serin yerde muha faza 
edilmesi gerektiğini hatır
latıyor. Uzmanlar, yumur
tanın buzdolabında iki haf
taya kadar saklana bileceği- 
ni kaydederek, v umurta 
dikkatle kırıldığında, sarısı 
dağılmadan ortada kalıyor, 
akı da onun etrafında 
düzgün şekilde duruyorsa 
tazedir" diyorlar.
Donmuş gıdalarda sıcaklık 
artısını önlemek için 
alışverişin sonuna doğru 
alınmasını öneren uzman
lar. eğer paketin ürerinde 
bu/ kristalleri varsa, 
gıdanın dondurucuda uzun 
süre tutulduğunu 
gösterdiğini belirtiyor 
Uzmanlar, satın alarak 
çözdürülen bir gıdanın 
tekrar dondurucuya konul
ma ması yönünde u yar mayı 
da ihmal etmiyor.

Bu ürünlerin. görünür 
böceklerden ari obuası 
gerehı^uu bacriafeM 
munbr. "Hububat tini 
gıdalarda böcek yununrt»- 
ian bduubir E ğer ıfak w 
■an* kir ortanda gutagı 
sakianaMMz bu guMUMtaftar 
canb bot eklere durursan 
Bu ürürden satan aldağuuur 
rdinu da d&fcat eduu 
bufasnuuuu cddugunm 
gösteren ifMadao cdafedKr* 
ha t u Ut masında bükmüyor 
L. zmaniar. konserve tart* 
lamda herhangi bir acdh» 
olup ohnadbğnan mut laka 
kontrol edümesâ gerektiğini 
de ifade ederek.
"Kutunun tepesi wgu 
taburundaki tümsek 
olurundan tehHkeiid* 
Hatalı konserve guta 
t uket una oiume yol acabdu. 
Bu tur bir konserve 
kutuMum ne olursa olsun 
asla acrupu ve geri 
götürün" dne uyunyur. 
Sat m abnan malzemeyi 
poşetlere koyarken. soğuk 
ve donmuş ürünlerin bit 
arada paketlenmesi 
gerektiğim vurguknan 
uzmanlar. "Taze et te 
tavuk paketlerini puurrin 
en ak ma yer inlr* 
Deterjan gfci kuruyuşa! 
malzemeleri grda maddeten 
ile aynı poşete koymuvm 
Bu haşhaşı sârin k w 
poşetlere yerieMiriyorsa, 
bu sek ilde v apusasnu 
işlev m cbynriar

En az lise mezunu, büro hizmetlerinden 
anlayan, bilgiyarda Excel ve Word 

programlarını kullanabilen, diksiyonu düzgün 
20-25 yaşlarında

BAYAN ELEMAN ARANIYOR
SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ
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Tel : (0.532) 414 64 92 GEMLİK
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İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Hidrojenle çalışan
araçlar test edilecek

Çınlar teşM
t

t

I

I

*

- Honda ve 
Yakushima 
Denko fir
maları ile 
Kagoshima 
Üniversitesi’n- 
den oluşan bir 
konsorsiyum, 
fosil yakıt kul
lanan araçların 

’ yerini alması 
beklenen yakıt 
hücreli taşıtlar
da kullanılmak 
üzere 
hidroelektrik 

j enerjisi ile 
çalışan çevre 
kirliliğine yol 
açmayacak bir 
hidrojen üretim 

I sisteminin 
denemelerine 
hazırlanıyor. 
Honda 
Motordan 

' yapılan acıkla-
I maya göre, 
| firmanın FCX

yakıt hücreli 
modelinin de 
içinde yer 
alacağı 
deneyler, Nisan 
ayı sonlarında 
Japonya’nın 
güneyinde 
yer alan 
Yakushima 
adasında kon
sorsiyumun 
"sıfır-emisyon 
projesi" 
çerçevesinde 
gerçekleş 
tirilecek.
Yeni projede 
hidrojen, 
adada kurulu 
bir hidroelek
trik santralin 
ürettiği elektrik 
enerjisi. 
kullanılarak 
suyun 
elektroliz 
edilmesinden 
elde edilecek.

Yapımı Mart 
ayında tamam
lanan bir 
hidrojen 
istasyonunda 
depolanan gaz, 
FCX aracının 
Nisan ayı 
sonunda 
yapılacak test 
sürüşlerinde 
kullanılacak. 
Honda geçen 
yıl Ekim ayında 
üretilen yakıt 
hücreli FCX 
modelinin, 
eksi 20 
derecede 
çalışabildiğini, 
menzilinin 
395 kilo 
metreye 
çıkartıldığını ve 
yakıt tasafru 
funun yüzde 
10 etkinleş 
tirildiğini 
bildirmişti

2002 yılında 
Honda ve 
rakibi Toyota 
dünyanın ilk 
oksijen ve 
sıkıştırılmış 
hidrojenden 
ile çalışan 
otomobillerinin 
üreticileri 
olmuşlardı. 
Fakat yüksek 
üretim 
maliyetleri ve 
hidrojen 
pompalamak 
için yeterli 
altyapının 
halen bulunma
ması araçların 
satışa çıka
bilmelerinin 
önünde 
yer alan en 
büyük 
engeller 
olarak 
gösteriliyor.

Adayların 16 
Nisan'a kadar 40 
milyon lira yatır
maları gerekiyor 
Ü n i versitelerin 
yabancı dil ile ilgili 
bölümlerinde oku
mak isteyen aday
ların katılabilecek
leri 2004-Yabancı 
Dil Sınavı’na 
(YDS) başvurular 
dün başladı.
YDS’ye başvura
bilmek için, 
ÖSS’ye başvurmuş 
olmak gerekiyor. 
YDS’ye girmek 
isteyen adaylar, 
16 Nisan Cuma 
gününe kadar 
T.C. Ziraat Bankası 
şubelerinden birine, 
kimlik numaralarını 
söyleyerek 40 
milyon lira yatıra
caklar ve karşılığın
da dekont

alacaklar. 
Bu ücreti yatırmak, 
YDS'ye başvurmuş 
olmak için yeterli 
sayılacak.
YDS, 27 Haziran 
2004 te devlet 
üniversitesi 
rektörlüklerinin 
bulunduğu 40 
merkez ile Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyet i nde

Lefkosa da 
yapılacak. 
Sınava girecek 
adaylara, fotoğraflı 
sınava giriş ve 
kimlik belgeleri 
2004 Mayıs ayı 
içinde postayla 
gönderilecek. Sınav 
sonuçlan, adaylara 
2004-OSS Sınav 
Sonuç Belgesi ile 
duyurulacak.

COMPUTER

d

ACCİVE
bilişim hizmetleri

GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİM

YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT

A4wch 
Joyshcft 
Hotfye

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 

Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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İlaç şirketleri tepkili
İlaçta veri imtiyazı 
konusunda, 
Türkiye'nin 20 
Haziran 2004'e 
kadar Avrupa 
Birliği ne bir tarih 
vermemesi duru* 
munda her türlü 
ürün ihracatına 
Dünya Ticaret 
Örgütü tarafından 
kota konulabileceği 
iddialarına, ulusal 
ilaç endüstrisinden 
tepki geldi.
Ulusal ilaç endüst 
risinin, AB ile en 
tegrasyon stratejisi 
doğrultusunda veri 
imtiyazı uygulaması 
na karşı olmadığını 
ve konunun yakın 
bir gelecekte çözü 
me kavuşturula* 
cağını belirten 
Türkiye İlaç 
Sanayii Derneği 
(TİSD) Başkanı 
Cengiz Celayir, 
"Kaldı ki, çokulus
lu şirketlerin iddia 
ettiği gibi, Dünya 
Ticaret Örgütü nün 
ilaç sektörü dısın- 
daki sektörlerin 
ihracatına bu 

nedenle kota uygu
laması söz konusu 
değildir" dedi.
Çokuluslu şirket
lerin, gerçekleri 
yansıtmayan iddi
alarla ortaya çıka 
rak Türkiye’yi zor
lamaya çalıştık
larını ifade eden 
Cengiz Celayir, 
"Uzlaşma yolunu 
aramak yerine zor
layıcı yöntemleri 
tercih etmeleri, 
ulusal ilaç firmala 
nnı rencide etmek
tedir" diye konuş
tu. Avrupa İlaç 
Endüstrileri ve 
Birlikleri Federas 
yonu’nun (EFPIA) 
şikayeti üzerine, 
Avrupa Birliği 
Komisyonu tarafın
dan "Ticaret 
Engelleri Yönet 
meliği" sürecinin 
başlatıldığını hatır
latan Celayir, 
"EFPIA, Türki 
ye nin ticari verileri 
yeterince koruma
yarak TRIPs
Anlaşmasının
39.3. Maddesi’ni 

ihlal ettiğini iddia 
ediyor. Söz konusu 
maddenin yeterince 
açık ve net olma
ması, konunun 
tartışmalı hale 
gelmesine ve 
teknik detaylarının 
karıştırılmasına yol 
açmaktadır. Bu 
nedenle konunun 
TRIPs kapsamında 
ele alınmasının 
yapıcı bir yaklaşım 
olmayacağı, Avrupa 
Komisyonu yetkili 
lerince de açık şek
ilde ifade edilmiş 
tir. Bu çerçeve 
içerisinde, Türki 
ye’nin her türlü 
ürün ihracatına 
kota konulması bir 
yana, konunun 
Dünya Ticaret 
Örgütü Paneli’ne 
gitmesi ihtimali 
bile çok zayıf 
görünmektedir" 
şeklinde konuştu. 
Ulusal İlaç 
Endüstrisinin 
öngördüğü 
modelin, AB aday 
ülkelerinin çoğu 
için kabul edilen 

geçi s dönem 1 i bir 
u yg u lama old uğunu 
belirten Celayir, 
"Ulusal ilaç 
endüstrisi guckı 
olan Macaristan 
ve Polonya gibi 
ülkeler buna 
örnek olarak 
gösterilebilir.
Nitekim bu 
ülkelerde, veri 
imtiyazı uygula
masının, tam 
üyelik veya tam 
üyelik tarihinden 
bir yıl önce 
başlaması karar
laştırılmıştır. 
Açıkladığımız 
nedenler ve 
verdiğimiz örnek
ler, geçiş dönemli, 
AB adaylığı ile 
ilişkilendirilmiş, 
yükümlülüğümüzün 
31.12. 2007 tari
hinde başlamasını 
içeren önerimizin, 
gerekli altyapının 
oluşturulma zorun
luluğu da göz 
önüne alındığında, 
haklı bir istem 
olduğu anlaşılmak
tadır" dedi.

Engelli çelişin

50 veya daha fazla 
isçin i n bul u nd uğu 
işyerlerinin 
çalıştırmaları 
gereken engelli, 
eski hükümlü ve 
terör mağduru 
oranları %100

I artırıldı. Buna 

göre, toplam
. %3 olan konten

janlar %6’ya
l çıkarıldı.
| Yeni uygulamayla. 

kamu işyerlerinde 1 
engelliler kwi 
% 4. eski hüküm
lüler için % 2 
kontenjan avntdı 
Özel sektörde 
ise bu oranlar. I 
engelliler için 
%3, eski 
hükümlüler v» 
terör 
mağdurlan Ktn 
%1 olarak 
uygulanacak
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Mrk. : Hamldlye Mah, Kumru Sok. No; 1 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No;l 43/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 98 72
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‘Ne kadar çok 
su içilirse 
sağlığa o 
kadar faydalı” 
yolundaki 

ı yaygın 
kanaatin çok 
doğru olmadığı 
öne sürüldü. 
Yaşlılarda bile 
padece 
susadıkça su 
içmenin, 
vücudun su 
ihtiyacım 
karşılamakta 
yeterli olduğu 
belirtildi.
Günde 8 bar
dak su 
içilmesini 
öneren 
geleneksel yak
laşımın aksine, 
American 
Journal of 
Physiology - 

I Renal 
? j^ıysilogy der- 
| gisinde yayın

lanan, 40 ile 
79 yaşları 
arasındaki 458 
kişi üzerinde

Bıldırcın, alternatif protein kaynağı
Uludağ Üniversitesi 
(<JÜ) Veteriner 
Fakültesi Zootekni 
Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Metin 
Petek, protein kay
nağı olan bıldırcın eti 
ve yumurtasındaki 
kolesterol oranının, 
tavuğa göre daha 
düşük olduğunu 
söyledi. Bıldırcın 
yumurtasının halk 
arasında astım ve sol
unum yollan gibi 
hastalıklara iyi geldiği 
için ilaç olarak kul
lanıldığını hatırlatan 
Petek, çiğ yumurta 
tüketiminden kaçınıl
masını istedi.
Doç. Dr. Metin Petek, 
t kıdağ Üniversite
si’nin dergisinde 
çıkan makalesinde, 
yetişkin bir insanın 
fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için 
günde 35-40 gram 
hayvansal protein 
alması gerektiğini, 
ancak buna karşın

yapılan bir 
araştırmanın 
sonuçlarına 
göre, alınan ve 
vücuttan atılan 
su miktarı, boy 
ve ağırlıktan 
bağımsız 
olarak kişiden 
kişiye farklılık 
gösteriyor.
Araştırmacılard 
an Wisconsin- 
Madison

Üniversitesi 
Beslenme 
Bilimlerinden 
Prof Dr. Dale 
Schoeller, ”Su 
alimim metab
olizmanın 
sebep olduğu 
bir durumdan 
ziyade bir 
davranış biçimi 
olarak 
düşünüyoruz,” 
diyerek,

araştırma 
sonuçlarına 
destek veriyor. 
Günde ortala
ma 8 bardak
tan az su içen 
insanları 
gözlemledik
lerini ve az su 
içmelerine rağ
men bu kişi
lerin vücud
unun susuz 
kalmadığını 
belirlediklerini 
belirten 
Schoeller, 
“Tavsiyemiz, 
sadece susu
zluğunuzu din
lemeniz ve 
aşırı sıcaklara 
ya da düşük 
neme maruz 
kaldığınız veya 
fiziksel acıdan 
çok aktif 
olduğunuz 
durumlarda 
dikkatli 
olmanız 
yönündedir ' 
dedi.
Institute

dünya genelinde kişi 
başına düşen protein 
üretiminin 27 gram 
olduğunu bildirdi. 
Türkiye’de ve dünya
da hayvansal protein 
açığını kapatmak için 
bir yandan bilinen 
kaynakların verimlil
iğin artırılmaya 
çalışıldığını, diğer 
yandan da alternatif 
protein kaynaklarının 
tüketime sunulduğuna 
dikkat çeken Petek, 
40-45 günlük sürede 
olgunlaşan ve 
yumurtlamaya 
başlayan bıldırcınların 
da, son dönemlerde 
önemli alternatif pro
tein kaynaklarından 
biri olduğunu ifade 
etti. Petek, yıl boyu 
yumurtlayabilen 
bıldırcınları 
üniversite 
bünyesinde de 
yetiştirdiklerini 
bildirdi.
Üniversitede 
ürettikleri "Pharaoh" 

cinsi bıldırcınların 
yumurtlama özellik
lerinin diğer cinslere 
oranla daha fazla 
olduğunu dile getiren 
Petek, üniversite 
çiftliğinde bulunan 2 
bin 500 bıldırcın üre
tim kapasiteli entegre 
tesiste, talep doğrul
tusunda ayda 500 
bıldırcının tüketime 
hazır hale getirildiği
ni, ayrıca haftada 
250-300 koli yumur
ta üretildiğini 
dile getirdi.
Petek, "Bıldırcın, 
son zamanlarda 
büyük talep görüyor. 
Önemli bir protein 
kaynağı olan bıldırcın 
eti ve yumurtasının 
kolesterol oranı da 
tavuğa göre daha 
düşüktür" dedi. 
Petek, bıldırcın 
yumurtasının, halk 
tarafından astım ve 
solunum yollan 
hastalıklarına iyi 
geldiği için adeta ilaç 

of Medicine ın 
son raporuna 
göre ise 
susuzluğu 
kendine rehber 
edinmiş 
kişilerin, bu 
rehberlik 
sayesinde 
vücutlarının 
gereksinim 
duyduğu suyu 
temin etmekte 
yeterli olduk
larının belir
lendiği ifade 
edildi.
Bu araştırmaya 
göre, kadın
ların günde 
ortalama 2,7 
litre, erkeklerin 
ise 3,7 litre su 
tükettiği, 
ancak bu 
miktarın önem
li bir kısmının- 
yiyecek veya 
cay-kahve ya 
da alkollü ire
cekler gibi 
diğer sıvılardan 
karşılandığı 
kaydedildi.

gibi kullanıldığına da 
işaret etti.
Yumurtanın genellikle 
çiğ tüketildiğine, 
ancak bunun bazı 
sakıncaları olduğuna 
temas eden Petek, 
"Yumurtayı çiğ tüket
mekten kaçınılmadır. 
Çünkü, sağlıklı 
olmayan hayvanlar
dan elde edilen 
yumurtalarla bazı 
hastalıklar insanlara 
geçebiliyor" diye 
konuştu.
Petek, bıldırcın 
yetiştiriciliğinin 
ekonomik bakımdan 
diğer hayvancılık 
alanlarına göre daha 
karlı olduğunu ifade 
ederek, damızlık 
hayvandan, 
kesime ve pazarla
maya kadar tam 
entegre çalışılması 
durumunda yüzde 
150’lere varan 
karlılığa ulasıla 
bildiğini de sözlerine 
ekledi.

Yağ yakıcı 
hap 

geliştiriliyor
Vücutta egzersiz 
yapıyormuş etkisi 
veren yağ yakıcı 
hap, AvustralyalI 
bilimadamlan 
tarafından 
geliştiriliyor. 
Melbourne'daki 
St Vincent 
Enstitüsü 
bilimadamlan, 
etkili bir şekilde 
egzersiz yapa
mayan obezite 
hastalannm bu 
hapları kullana 
bileceğini açıkladı. 
S t Vincent 
Enstitüsü yöneti
cisi Tom Kay, 
20 yıl önce bili- 
madamı Bruce 
Kemp ve ekibinin 
yağları yakan 
protein yüklü 
bir hap bulduğunu 
söyleyerek, 
" Proteinler, 
vücutta yiyecekleri 
yakarak, yararlı 
olmalarını sağlar. 
Egzersiz, 
yediklerinizi 
yararlı bir şekilde 
kullanmanızı 
sağlayan
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şeylerden biridir 
ve burada 
keşfedilen pruteaui 
harekete geçirir. 
Bizim burada 
yapmaya 
cahstrğuunr. 
aynı sureci 
egzersiz yapmadan 
ortaya koymak 
ve aynı sonuçlan 
elde etmek” dedi 
Geliştirecekleri 
hapı: asm kiloları. 
yaralan ve arteriti 
olan hastaların da 
kullanabileceğini 
söyleyen Kay, 
hapın p* ık< »lopk 
acıdan da obezite 
hastalanna 
yararlı olacağı 
kanısında.
Kay. ayrıca 
şişmanlık hapı 
yanında 
Avustralyah 
bili madamlarının 
osteoporosis. 
HIV, kanser ve 
diyabette 
mücadele için 
i laclar üretmeye 
çalıştığını 
açıkladı.
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Polisle için 1 Sanal Müziği M
Türk Polis Teşkilatı’nın 159. kuruluş yıldönümü 
nedeniyle, Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat 

Derneği Korosu, Türk Sanat Müziği konseri verecek.
Türk Polis 
Teşkilatı’nın 159. 
kuruluş yıldönümü 
kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde, 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu 
tarafından konser 
verilecek.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 9 Nisan 
2004 Cuma günü 
verilecek olan 
konser 
Şef Erdinç 
Çelikkol tarafından 
yönetilecek.
İki bölümden oluşan 
konserin birinci 
bölümünde koro 
tarafından hüseyni 

makamında eserler 
seslendirilirken, 
ikinci bölümde ise 
solistler tarafından: 
“Ne mektup geliyor 
ne haber senden”, 
“Madem küstün 
dargındın, neden 
geldin ağladın”, 
“İçimde kim vardır, 
bir bilesinsen” 
“Dargın ayrılma 
yalım diye koştum 
sana dün”, “Olanlar 
oldu geçti artık, sen 
ne dersen de” 
“Yitirmişim ben 
gülümü, uçurmuşum 
bülbülümü”, 
“Seninle bir sonba
har mevsimiydi 
tanıştık” “Saymadım 
kaç yıl oldu, sen

ellerin olalı”, 
“Avuçlarında hala 
sıcaklığın var” “Ne o 
bensiz edebilir”, 
“Söyle naz mı bu 
kaş çatış” “İnan, 
inan ki kimse bana, 
senin gibi bakmadı” 
“Hani o bırakıp 
giderken seni,” 
“Kapın her calin 

dıkça o mudur diye
ceksin” “Nar tanem, 
bir tanem” adlı 
eserler 
seslendirilecek. 
Konserin sonunda 
ise korunun 
seslendireceği 
hicaz makamında 
üç eserle konser 
sona erecek.

Gemlik Lisesi'^ 
uyuşturucu pili'

Yerel Gündem 21
Bursa Narkotik Büro ile 

ortaklaşa gençliğe 
uyuşturucuyu anlatacak

Yerel Gündem 21 
Gemlik temsilciliği 
son zamanlarda 
gençlerin ulusturu- 
cuya karşı ilgi sin i n 
artması üzerine, 
uyuşturucunun 
zararlarını anlatan 
bir panel düzenleme 
karan aldı.
Yerel Gündem 21 
Gemlik Sorumlusu 
Pınar Yüce Bursa 
Narkotik Şube ile 
yaptığı temas sonu
cu Gemlik 
Lisesi’nde bugün

saat 15.oo de 
uyu s t u rucu ve 
zararları konuk be 
panel düzenlenen 
ğini açıkladılar 
Türkiye Sosyal w 
Bilimsel Arastama 
lar Derneği taraf» 
dan 24 bin 500 
ilköğretim w bse 
öğrencisinin yer 
aldığı araştırmada 
uyuşturucuya 
başlama \asının 
11 'e düştüğü 
ortaya çıktığı 
belirtilmişti
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Küçük Kumla Belde Başkanı Sedat Yaşar ve Belediye Başkan adayı Ünal Bayrak dün Savcılığa başvurdu

AK Partililer de şikayetçi oldu
28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Küçük Kumla’da ikamet etmeyenleri ikamet ediyormuş gibi gösterildi iddia 
sıyla, Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Cengiz Karasoy ile Siteler Mahallesi Muhtarı Abdullah Sab bu kez AK Parti Küçük Kumla 
Belde Başkanı Sedat Yaşar ve Belediye Başkan adayı Ünal Bayrak tarafından Savcılığa şikayet edildi. Haberi sayfa 2*de

GEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE * 1
7 Nisan 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

Vergi rekortmenlerini 
açıklıyoruz

2003 yılı gelir vergisi beyannamelerine 
göre vergi rekortmenlerinin listesi beti 
oldu. Gemlik Vergi Dairesi Müdüriüğü’n 
den aldığımız ilk 100 kişilik vergi rekort
menleri listesini bugün ve yarın ki 
gazetemizin 10. sayfasında bulabilirsiniz.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, özürlülerin kullanması için otobüs tahsis etti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni bir başkan mı?9
28 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan kişi Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut oldu.
Sayın Turgut, rakiplerine büyük fark yaptı.
Aslında, kendisi de bu denli bir fark ve sonuç belki bek

lemiyordu.
Sonuç alınmıştı.
Mehmet Turgut beş yıl daha Gemlik’i yönetecekti.
Beş yıl ilçemizi yöneten Başkanını tüm Gemlik halkı tanı 

yordu.
Seçimler sırasında kendini tanımlarken, “Gemlikli karar 

verdi, yemedi yedirmedi dedi” diye slogan yazdı.
Gemlikliler Mehmet Turgut’un özelliklerini beş yılda 

tanıdı.
Turgut’a bu sürede en çok puan kaybettiren, bireysel iliş

ki eksikliğiydi.
Halk, sert mizacından hoşnutsuzdu.
‘Dediğim dedik’ tavrını sevmiyordu.
Belediye kapısından dönmemek, işinin görülmesini ve 

güleryüzle ilgi istiyordu.
Beş yıl içinde Gemlikli bunları pek bulamadı.
Ama, Mehmet Turgut, dürüst imajına kimse birşey kon- 

duramadı.
Şimdi eskiler geride kaldı.
Yeni bir dönemde, yeni bir Mehmet Turgut görmek isti 

yor Gemlikli.
Mazbata töreninde yaptığı konuşmasında bir değişimin 

esintisine tanık olduk.
Dün, Özürlüler Okul Müdürünü dinlerken bu esintilerin 

rüzgara dönüşmesini diledim.
Gemlik hepimizin.
Belediyecilik parke döşeme, çöp toplama işi değil..
En Önemlisi, insan ilişkileri ve kültürel mirasımıza sahip 

çıkılmasıdır.
Aldığımız sinyaller olumlu.
Belediyede katılımcı yönetim ve paylaşım başarıyı 

büyültür.
Gemlik’i de güzelleştirir.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u ikinci kez Belediye 
Başkanı seçildiği için kutla
maya giden özürlüler okulu 
yöneticileri ve özürlü aileleri, 
Belediye Başkanından özürlü 
öğrencilerin okula gitmeleri 
için eski otobüslerden birini 
tahsis etmesini istediler.
Özürlülerin sorunlarını dinleyen 
Başkan Turgut, hemen bir 
tobüsü bu amaçla kulla
nılması için emir verdi.
Başkan Turgut Özürlüler 
Şenliği’nde özürlülerin yemek 
sorununu da üstlendi.
Kadri Güler’in haberi sayfa 3’te

Yerel Gündem 21 Gençlik Kurulu ile Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa panel düzenledi.

Gençlere

Sturucunun 
arı anlatıldı

Gemlik Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Kurulu ile İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nün 
organizasyonu ile 
dün Gemlik Lisesi 
Salonu’nda öğren
cilere “Uyuşturucu 
ve zararları" konulu 
panel düzenledi.

Panele, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Şube 
Komiseri Tarkan 
Şahin konuşmacı 
olarak katıldı.
Şahin, gençlerin 
kötü arkadaşlara 
dikkat etmesi ve 
uyuşturucudan uzak 
durmalarını istedi. 
Haberi sayfa 4’de

Gaspçılar 
tutuklandı
Cezaevinden çıktıktan sonra işsiz kalan 
Ahmet Akar ve Şahap Güzel adlı iki 
sabıkalı, baz; esnaftan para isteyerek, 
vatandaştan rahatsız edince şikayet 
üzerine emniyet görevlileri iki şahsı 
gözaltına alarak. Savcılığ sevk etti. 
Mahkemele çıkartılan Ahmet Akar ve 
Şahap Güzel. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Haberi sayfa 5 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Meclisi ne 
bir öneri

Mart bitti..
Nisan ayına girdik.
Yerel secimler de gerçekleştirildi..
Ancak;
Üniversite ile ilgili cok da somut bir adım 

daha atılmadı.
Atıldıysa da ben bilmiyorum.
2004-2005 akademik yılında eğitime 

açılan bazı bölümler olur diye düşünüyor ve 
bekliyordum.

Hala bürokratik işlemlerin 
sürdürüldüğünü duyuyorum.

Belediye Baskanlığı'nı ve Belediye Meclis 
üyeliklerini alan AKP, Merkezi Hükümeti bir 
tetiktese de işlemler tuzlansa..

Geçenlerde Belediye Meclis üyeliğine 
secilen Avukat Refik Yılmaz; bir nedenle 
sohbet ederken söyle demişti:

“Toplumsal çıkarları dikkate alan her 
tiirlii öneriye ve projeye açığız."

Üniversite toplumsal bir girişim.
Eğitim, öğretim alanındaki birincil 

görevinin yanı sıra sosyo-ekonomik açıdan 
da çok önemli katkıları var.

Onun için ben de ;
Önce yurttaş sonra da gazeteci olarak, 

bir an önce üniversitenin açılması için 
önündeki engellerin kaldırılmasını istiyo
rum.

Ve bu düşüncemi de gazetem aracılığıyla 
Sayın Refik Yılmaz’ın şahsında Belediye 
Meclisi’ne iletiyorum.

Yılmaz’ın ve Belediye Meclisi’nin duyarlı 
olacağından kuşkum yok.

AK Partililer de
şikayetçi oldu

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, Küçük Kumla da 
ikamet etmeyenleri ikamet ediyormuş gibi gösteren 
Güzelyah Mahallesi Muhtarı Cengiz Karasoy ile 
Siteler Mahallesi Muhtarı Abdullah Satı bu kez AK 

ı Partili Belde Başkanı ve Belediye Başkan adayı
| tarafından Savcılığa şikayet edildi.

bir zamanda 
Kumla ya 
gelmemiş olan 
yaklaşık 
1500 kişinin 
muhtarlık 
bölgelerinde 
otu ru yor m us 
gibi ikametgah 
belgesi düzenle
nilerek, seçmen 
listelerine 
aldırılarak, 
28 Mart 2004

AK Parti Kuçuk Kumla Beledrye Başka* 
adayı Ünal Bayrak. Cumhuriyet B*şvr 
cılığı na başvurarak, seçimlerde Kmçuİ 
Kumla da ikamet etmeyenlerin oy te mİ 
I a nd ıg ı n ı söyledi

Bu arada ;
Üniversite tarafından İlköğretim kurum

lan yapılmak üzere, Milli Eğitim 
Bakanlığı na bırakılan 25 dönümlük bir 
alan var.

Üniversite çevresinden edindiğim bil
gilere göre;

Bu alanla ilgili proje çalışmaları İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü nce sürdürülüyormuş.

Ancak üniversite bu projenin birlikte 
yürütülmesini ya da üniversiteye de bilgi ve 
rilmesini bekliyor.

Belki de haklılardır.
En azından nezaket gereği.

Pazar günü 
yapılan seçim
lerde oy kul
landırılarak, 
görevlerini 
kötüye kul
landıkları ve 
belge sahtekar
lığı yaparak 
seçimleri

Üniversite :
Görüldüğü üzere oluşumu sıkıntılı 

başladı.
Doğumu da kuşkusuz sancılı olacak.
Ancak: beklentimiz gerektiği kadar 

sancılı normal bir doğum.
Çok mu zor?..
Gemlik'i bilime, kültüre, uygarlığa, 

kalkınmaya, gelişmeye götürecek yolu bir 
an önce açmak..

Doğumun doğal akışı içinde gerçek
leşmesini sağlamak.

I 28 Mart 2004 
tarihinde yapılan 
yerel seçimlerde, 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde 
Küçük Kumla'da 
oturmayan 
1500’e yakın 
seçmenin sahte 
ikametgah 
belgeleri ile oy 
kullandırıldığı 
iddiasıyla, 
Güzelyah Mahalle 
Muhtarı Cengiz 
Karasoy ile

I Siteler Mahallesi 
Muhtarı Abdullah

I Satı bu kez
I Aydınlık ve 
I Kalkınma Partisi

Küçük Kumla 
Belde Başkanı 
Sedat Yasar ve 
Belediye 
Başkan adayı 
Ünal Bayrak

I tarafından
I Cumhuriyet 

Bassavchğı'na 
suc duyurusunda

I bulundu.
I Yasar ve Bayrak.
I Cumhuriyet 

Başsavcılığı na
I verdikleri
I dilekçede.
I Karasoy ve
I Satı'nın
I Küçük Kumla 

Beldesinde 
otunnavan hic

etkilediklerini 
belirterek, iki 
muhtar hakkın
da yasaI işlem 
yapılmasını 
istediler.
Sedat Yasar ve 
Ünal Bayrak, 
ayrıca isim \e 
ad re sleri ive ren 
Hs t e k n de 
sundular.
Cumhuriyet 
Başsavcılığı konu 
ile ilgili dûn daha 
önce aynı şekilde 
suc duyurusunda 
bulunan Anavatan

Kaslatıkh
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, özürlülerin kullanması için otobüs tahsis etti

Belediye Başkanı’ndan 
özürlülere otobüs desteği

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
yeniden Belediye 
Başkanı seçildiği için 
kutlamaya giden 
özürlü aileleri ve 
özürlü çoçuklar. 
Başkan Turgut'tan 
servis otobüsü için 
söz aldılar.
Dün, Özel Türe Özür
lüler Okulu Müdürü 
Tamer Sivri ve bazı 
özürlü veli ve özürlü 
öğrenci grubu, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
makamında ziyaret 
ederek, yeniden 
Belediye Başkanı 
seçilmesinden dolayı 
kutladılar.
Özürlülerin sorıın-

I w mı Belediye 
Başkanı Mehmet 
lurguta anlatan 
Okul Müdürü Tamer 
Sivri, ilçemizdeki 
özürlü öğrencilerin 
Ata Mahallesi'ndeki 
okula gelip giderken 
büyük sıkıntı yaşadık
larını, belediyenin 
kullanılmayan oto
büslerin birini bu

öğrencileri ilçe için
den toplayarak, 
okula getirilmesi 
için kendilerine tah
sis edilmesini istedi. 
BİR OTOBÜS 
TAHSİS ETTİ 
Özürlülerin sorun
larına olumlu yak
laşan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u Otobüs 
İşletmesi’ Müdürüne 
bildirerek, uygun 
olan bir otobüsün 
bu konuda özür
lülere tahsis 
edilmesini emrini 
verdiği öğrenildi. 
Özel Türe Özürlüler - 
Okulu Müdürü Tamer 
Sivri, Belediye 
Başkanı Mehmet
Turgut'a özürlüleri* 
gösterdiği bu ilgiden 
dolayı teşekkür 
etti.
Sivri, Otobüs 
İşletmesi Müdürü ile 
hazırlanacak kroki 
doğrultusunda özürlü 
öğrencilerin ilçenin 
belirli noktalarından 
alınarak, okula 
getirileceği, okul

çıkışlarında da yine 
belediye otobüsüyle 
öğrencilerin okuldan 
alınarak, aynı yerlere 
bırakılacağını da 
sövledi.
Öte yanadan 
ilçemizde bu yıl 4. 
Mayıs ayında yapıla
cak olan Özürlüler 
Senliğinde 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinden gelen 
özürlülerin yemek 
sorununun da 
Gemlik Belediyesi 
tarafından çözüleceği 
sözünü Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut'tan aldığını 
belirtildi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Özür ii er tenisi i o arak
lir gün asker o acak

Bursaspor şansını 
zorluyor

Ay arsaları....
Gelde rahmetli 
Nail Ağabeyi (Şen) anma. 
0 elli yıl önce ayı 
parselleyip satıyordu 
Newyork ta Deniş Hopa şimdi. 
Hektarı 50 dolara kapış, 
kapış gidiyormuş.
Edinmek isteyenler Hope’nin 
Newyork 395 nolu karayolu 
üzerindeki adresine başvursun. 
Bakarsınız bitiverir.
Haberiniz olsa...

Milli Savunma 
Bakanlığı, özürlü ve 
engelli vatandaşları 
temsili olarak askerlik 
yapmaları için bir 
günlüğüne silah altına 
alacak.
Yaşlan 20 ile 40 
arasında olan özürlü 
ve engelli erkekler, 
12 Mayıs 2004 günü 
Bursa Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
kışlasında er elbisesi 
giyerek, silah 
kuşanacak ve temsili 
askerlik yaparak* 
teskere alacaklar. 
Özürlüler okulundan 
yapılan açıklamada, 
özürlü ve engelli 
\ atandaslann temsili

askerlik yapmalan 
için müdürlüklerine 
kayıt yaptırmalan 
istendi.
ÖZÜRLÜLERİN 
ENVANTERİ 
ÇIKACAK 
Öte yandan Bursa 
Valiliği de özürle ve 
engelli vatandaşların 
sayılarının belirlen
mesi için bir kampan 
ya başlattı. Türkiye 
genelindeki özürlü ve 
engelli vatandaşların 
envanterinin çıkarıla
cağı için, sağır, dilsiz. I 
yürüyemeyen.çolak, 
zihinsel özürlü. kör. 
topal vb. vatan
daşların muhtarlıklara 
başvurması istendi.

Bursaspor - Adanaspor u 3-0 
yendi.

Hem de deplasmanda yendi.
Evet. Bursaspor tam iki yvidan 

beri, deplasmanda t. -» >r—«i * ■
Bu galibiyet az da olsa 

Bursaspor a umut verdi.
Ateş hatlındaki Elazığspor 

Malatya’yı kendi evinde yenemedi.
Yavaş, yavaş, süper lığın dip kısmı 

da belirlenmeye başladı.
Adanaspor artık misafir durumda
Düşmesi kesinleşti.
Son iki maçta aldığı sonuçlarla. 

Elazığspor’da düşmeyi bir bakıma 
'garantiletil.

Bursaspor da. düşme hattmdakı 
konumunu koruyor.

Düşecek ücüncü takım için ıkı 
aday daha var.

Biri, Akçaabat - Sebatspor.
Diğeri, Istanbulspor.
Bu hafta, her ikisi de yenikli.
Bursaspor her ikisine de yanaştı.
Sebatspor ile, arada iki puan fark 

kaldı.
Istanbulspor ile aradaki fark, uc 

puana indi.
Önümüzdeki hafta dananın 

kuyruğu kopacak.
Bursaspor kendi evinde, Trabzon 

ile oynayacak.
Bursaspor can derdinde.
Trabzonspor şampiyonluk amacm- 

da.
Bursaspor bu maçı alırsa, süper 

lig de kalma ihtimali artar.
Eğer yenilirse. Bursaspor u hac 

kimse kurtaramaz.
Önümüzdeki haftayı bekleyelim.
Ve. Bursaspor un ne olacağını hep 

birlikte görelim.

Genç kadın .
Doktor Bey" dedi.
Göğüslerimin büyüklüğü bende 

kompleks yaratıyor”
Doktor şöyle cevap verdi
s- Önemli değil. Önce komp 

leksinizin büyüklüğünü görmem 
lazım.'
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Sayfa 4

Yerel Gündem 21 Gençlik Kurulu ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa panel düzenledi.

Gençlere uyuşturucunun zararları anlatıldı
Gemlik Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Kurulu ile İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ve Bursa Emniyet 
Müdürlüğü organi 
zasyonu ile Gemlik 
Lisesi öğrencilerine 
“Uyuşturucu ve 
zararları” konulu 
panel düzenlendi. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda dün saat 
15.oo’de yapılan 
paneli Yerel Gündem 
21 Gençlik Kurulu 
Sorumlusu Cemal 
Özen ve İlker Kırca 
yaptıkları açılış 
konuşmasından 
sonra, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Şube 
Komiserlerinden 
Tarkan Şahin, 
uyuşturucunun 
zararları konusunda 
bir sunum

konuşması yaptı. 
Şahin, konuşmasın
da, uyuşturucu 
kullananların sayısın
da son yıllarda 
artış görüldüğünü, 
uyuşturucu tacir
lerinin uyuşturucu 
pazarım okullara 
sokmak istediğini 
belirterek, gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde 
uyuşturucu tutkun
larının bizim 
ülkemize göre çok 
daha fazla olduğuna 
dikkat çekerek, 
dünyadaki 1839 
yıllarda Afyon 
savaşının yaşan 
dığını, Ingilizlerin 
Çin İmparatorluğunu 
yıkmak için Çin 
halkını Afyon 
bağımlısı yaptığını 
hatırlattı.
Uyuşturucu trafiğinin 
uzak Doğudan

Avrupa ve 
Amerika'ya ülkemiz 
üzerinden Pakistan, 
Hindistan, Iran 
güzergahı ile 
ulaştığına da dikkat 
çeken Şahin, 
sigara içenlerin 
uyuşturucuya bir 
adım daha yakın 
olduğunu ancak, 
her sigara içenin de 
uyuşturucu kul
lanacağı anlamına 
gelmediğini söyledi. 
Şahin, uyuşturucu 
kullananların 
arkadaş, yakın, dost 
çevresinden bu 
belaya alıştığını, 
zamanla sinir 
sistemini bozarak, 
beynin etkilendiğini, 
hafıza kayıplarının 
meydana geldiğini 
ve giderek uyuşturu
cunun bağımlılığının 
artarak kisivi tutsağı

haline getirdiğini ve 
ölüme kadar 
götürdüğünü söyledi. 
Gençlerin kötü 
arkadaşlara 
dikkat etmesi ve 
uyuşturucudan uzak 
durmasını da isteyen 
Tarkan Şahin, 
gençlerin eroin, 
morfin, esrar, afyon.

bali, kokoin ve 
her türlü haplardan 
uzak durulmasını 
ve evdeki 
ilaçlan 
bile çocuklara 
verirken, doktor 
tavsiyesine göre 
verilmesi 
gerektiğini 
belirtti.

Tarkan 
Şahin

&DANIŞ
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMADA ŞOK KAMPANYA I
18 AYA VAKAN VADELSK

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 

(Otomatik Yükleneli)
Kıtı Yakıt h br*Ml

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

İstiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK TM: 0224.513 37 89-513 34 23
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Gaspçılar tutukland
Ahmet Akar ve Şahap Güzel adlı iki sabıkalı 

cezaevinden çıktıktan sonra, gasp 
suçundan yeniden cezaevine girdiler.

Türk Polis Teşkilatının I 
159. kuruluş yıldönümü 

kutlama programı belli oldu!

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ne bağlı 
Asayiş Bürosu 
ekipleri, Ahmet 
Akar ve Şahap 
Güzel adlı iki 
şahsın bazı 
vatandaşlardan 
para ve mal alarak, 
ödememesi üzerine 
şikayetçi olmaları 
nedeniyle iki

sabıkalıyı 
gözaltına aldı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne 
başvuran vatan* 
daşlardan bir 
muhallebicinin 
ihbari üzerine 
harekete geçen 
emniyet güçleri, 
şahısların 
zorla para

alarak, geri 
ödemediğini tespit 
etmeleri üzerine, 
Ahmet Akar ve 
Şahap Güzel’i 
önceki gün 
Adliye’ye 
sevk ettiler. 
Savcılıkça yapılan 
sorgudan sonra, 
çıkarılan mahke* 
meçe tutuklanan

Ahmet Akar ve 
Şahap Güzel, 
cezaevine 
gönderildi. 
İki sabıkalının 
cezaevinden 
çıktıktan sonra, 
işsiz kaldığı ve 
bazı esnaftan 
sürekli para 
istemeye başladığı 
öğrenildi.

Türk Polis Trrirla 
tı ran 159. knrafars 
yıldönümü İr arlıma 
efirinÜklrri çerçeve 
»inde hazviaaan 
prog ram bedi oid» 
5-10 Sisan tarihim 
arasında kurt—arık 
kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri, bugün 
saat 1 l .oo de şehit 
aileleri ziyareti Be 
başlayacak.
Aynı gün saat 13.oo 
ile 17.oo arası 
Pembe Köşk Düğün 
Salonunda palyaço 
ve sihirbaz gösterisi 
ve ardından protokol 
ziyaretleri yapılacak. 
8 Nisan 2004 
Perşembe günü 
akşam namazından 
sonra Merkez

Caminde sehrder îçm I 
merim nkunvr4 
9 Nisan 2004 saat 
17 oo de İl Emniyet 
Muduriugu ziyareti, 
saat 20.30 da Küfem 
Merkezi nde Sanat ve { 
kuk ur Derneği tara 
fandan Turfa Sanat 
Müziği Korneri verile
cek 10 Nisan Cnmar | 
leva günü ise, saat 
10.oo da Atatürk 
Anıtı na çelenk konu 
larrk. saygı durusun 
da buiunuiac ak Saat j 
ll.oo-12.oo Beiedbve I 
Düğün Salonu nda 
ödül töreni ve saat 
14.00 3e 17.oo 
arasında Bce 
Emniyet Müdürlüğü 
binasında tebrikler 
kabul ıdfcrrfa.

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 İl Genel Meclisi sonuçlan
80
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PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI 1PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI

DSP 

DEMOKRATİK

SOL

PARTİ

At t'IGI

OY 

SAYISI 

RAKAMLA

ANAP 

ANAVATAN 

PARTİSİ

ALDIĞI

OY 

SAYISI 

RAKAMLA

BTP

BAĞIMSIZ 

TÜRKİYE 

PARTİSİ

ALDIĞI

OY

SAYISI 

RAKAMLA

AK PARTİ

ADALET VE

KALKINMA 

PARTİSİ

ALDIĞI

OY

SAYISI

1 RAKAMLA

DR ZİYA KAYA M AK 1 50 300 207 196 196 11 6 15 0 67

DR ZİYA KAYA MAK 1. 51 221 227 217 217 10 0 6 1 67

DR ZİYA KAYA MAK 1 52 300 196 189 189 7 0 19 0 64

DR ZİYA KAYA MAK 1 53 300 199 193 193 .6 2 11 0, 102

DR ZİYA KAYA MAK 1 54 300 195 189 189 6 0 9 0 63

DR ZİYA KAYA MAK 1 55 300 211 204 204 7 5 14 0 82

DR ZİYA KAYA MAK 1 56 304 222 219 219 3 5 25 1 86

DR ZİYA KAYA MAK 1 57 300 204 197 197 7 3 19 1 * 50

DR ZİYA KAYA MAK 1 58 300 212 209 209 3 2 23 0 . 56

DR ZİYA KAYA MAK 1 59 300 157 151 151 6 3 13 ıh 47

DR ZİYA KAYA MAK 1 60 300 229 221 221 8 4 15 0* 71

DR ZİYA KAYA MAK 1 61 300 224 221 221 3 3 16 0 74

DR ZİYA KAYA MAK 1 62 320 239 234 234 5 3 15 0 75

DR ZİYA KAYA M AH. i 63 319 220 213 213 7 4 9 0 71

DRZİYA KAYA MAK 1 64 320 213 208 208 5 3 9 0 75

DR ZİYA KAYA MAK 1 65 314 276 273 273 3 4 24 0 ** 9 2

EŞREF DİNÇ S? MAHALLESİ 1 66 300 196 193 193 3 4 10 2 82

EŞREF DİNÇ ER M AHALLESİ 1 67 300 234 222 222 12 1 24 0 79

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 68 300 199 185 185 14 3 18 0 71

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 69 300 235 220 220 15 1 20 t« 75

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 70 300 227 214 214 13 1 11 0-* 58

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 71 303 207 196 196 11 1 13 1 75

EŞREF DINÇSl MAHALLESİ 1 72 300 204 199 199 5 2 15 0 82

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 73 300 211 207 207 4 5 14 0 86

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 74 298 202 189 189 13 2 14 0 62

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 75 300 234 221 221 13 4 31 0 57

EŞREF DİNÇ 51 MAHALLESİ 1 76 300 228 213 213 15 2 22 0 51

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 77 300 219 216 216 3 4 8 0 66

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 78 300 208 198 198 10 4 15 0 62

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 79 300 222 220 220 2 1 8 0 55

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 80 300 200 195 195 5 5 8 • 61

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 81 307 241 236 236 5 2 13 • 83

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 82 300 231 222 222 9 2 39 2 65

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 83 300 214 205 205 9 1 21 t 51

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 84 300 238 230 230 8 3 21 1 104

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 85 300 230 222 222 8 3 14 1 90

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 86 300 203 200 200 3 4 9 •

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 87 300 185 181 181 4 2 6 • 53

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 88 300 231 225 225 6 3 • tb

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 89 324 250 242 242 8 0 12 2

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 90 320 247 239 239 8 2 17 t 91

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 91 320 241 239 239 2 4 a I

EŞREF DİNÇER MAHALLESİ 1 92 317 263 256 256 7 2 26 t 96

HAMİOİYE MAHALLESİ 1 93 300 224 214 214 to 0 IJ •
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Sigarayı bırak 5 milyar kazan Gıda ürünlerinde
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne 
bağlı Madde 
Bağımlılığı Şube 
Müdürlüğü’nce 
tütün ve tütün 
mamullerinin 
zararları hakkın* 
da toplumu bil
inçlendirmek ve 
sigarayı bırak
malarına yardımcı 
olmak amacıyla 
başlattığı
5 milyar ödüllü 

"Sigarayı Bırak 
Kampanyası" 
büyük ilgi görüy
or.
Dünya Sağlık 
örgütü ve 
Finlandiya Halk 
Sağlığı Enstitüsü 
işbirliği ile 
gerçekleştirilen 
kampanya kap
samında 4 hafta 
boyunca sigara 
içmeyenlere 5 
milyar lira ödül 
verilecek.
Kampanyaya 
katılmak isteyen
ler, sağlık ocak
ları ve hastaneler
den alacakları 
başvuru form

larım doldurup 
29 Mayıs 2004 
tarihine kadar, 
aldıkları yerlere 
teslim etmeleri 
gerekiyor.
Bırakma günün
den itibaren 4 
hafta süreyle 
sigara içmeyenler 
veya tütün ürün
lerini kullan
mayanlar, 5 mil
yar lira ödül 
almaya hak 
kazanacaklar. 
Katılımcılar 
arasında kura 
çekilecek, 
kuradan hemen 
sonra kazanan 
kişiyle temasa 
geçilecek ve 
sigara içip 
içmediği 
şahitlerce ve 
kimyasal anali
zlerle teyit edile
cek. Kurayı 
kazanan kişide 
idrarda kolinin 
testi yapılacak, 
bununla birlikte 
nikotin replasman 
tedavisi gören
lerde test pozitif 
çıkacağından CO 
testi uygu
lanacak. Kendi

üretim tarihi uyarısı

ülkesinde kurayı 
kazanan ve dört 
hafta süreyle 
sigara içmediği 
saptanan kişi 
ülke ödülünü ala
cak. Ülke 
ödülünü alan kişi 
2 bin 500 dolar
lık Avrupa ödülü 
ve 10 bin dolarlık 
uluslararası 
büyük ödül 
kurasına katıl
maya hak 
kazanacak.
Kampanyaları 
1994 yılından 
beri Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından 
dünya genelinde 
yapılıyor. 1994 
yılında kampa
nyaya 13 ülkeden 
60 bin kişi, 1996

yılında 25 
ülkeden 70 bin 
kişi, 1998 yılında 
48 ülkeden 200 
bin kişi, 2000 
yılında 69 ülke
den 420 bin kişi 
ve 2002 yılında 
76 ülkeden 670 
bin kişi katıldı. 
İki yılda bir 
düzenlenen 
Bırak-Kazan 
Kampanyasına 
bu yıl 100 ülke
den bir milyon 
kişinin katılması 
planlanıyor. 
Kampanyayla 
ilgili ’ 
www.saglik.gov.tr 

adresinden 
daha detaylı 
bilgi 
edinilebilecek.

Çabuk tüketilen et ve 
sat ürünlerinde kaşıdı 
olarak tarihi hatalar 
vapddağvu belirteni 
Tüketiciler BMbği Genel 
Başkan Yardımcısı Üstün 
Bot "Tüketicileri: amba 
iajlandığı tarihi üretim 
tarihi olarak göster
meyen, uluslararası gyda 
normlarına uymayan, 
akis al yönetmeliklere 
aştan hareket eden fir
maların ürünlerini kukan - 
mamaları konusunda 
uyarıyoruz" dedi. 
Tüketiciler Birliği Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Ankara Şube Barkam 
Üstün Bol, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
Türk Gıda Kodeksi 
Yönetmeliğinin 26. mad
desi ve Avrupa Birliği 
gıda standart lan 
konusundaki düzen
lemelere göre; çabuk 
tüketilen et, süt ve bu 
ürünlerin diğer yan linin
lerinde, üretim tarihi

I olarak ürünün ambalaj
landığı tarihin yazılması 
gerektiğini belirtti. 
Herhangi bir et ve süt 
ürününün islenmesi, 
ambalajlanması, dağıtımı 

l ve raflara yerleşti 
ölmesinin en az bir gün

sürdüğünü kavdeden 
Üstün BoL ~Bu durumda 
ürünü satın ahftğmnz tar- 
tata. gıda amfariağmda 
üretim tarihi atarak o 
günün tarihini tnaanoM 
anumtam değddu-. Aksı 
duram. ortada taradı bü 
vanbsiak olduğunun işare
tidir. Deraeğmüace mar
ketlerde yapılan arastu- 
maiarda. rafta tatara 
bu tip çabuk tidmtihnraı 
gereken gıdaların ambal 
aşanda. üretim tarihi 
olarak araştırmayı 
gerçekleştirdiğimiz tasri
hin yer akfağı tespit 
edilmiştir. Bu sefcddr 
üretim tarihi olarak 
gerçek üretim tarihini 
sarmaşarak tarihi hata 
ya pan üretici firmaları 
insan sağlığını doğrudan 
etkiieyebilecek bu 
dunundan kaçınmaları 
konusunda us ara 
( ahamataramz. tarihi 
hata sı çapan f ir malam, 
Ügdı mc rcüer e şikayet 
edilmesi ile sürdürülecek, 
olup ulusal ve uhis- 
kararası gıda mevruatma 
askın hareket eden 
firmaların motatas

konusunda Mhetiritari 
uyarıyoruz" dedi.

■ En az lise mezunu, büro hizmetlerinden
| anlayan, bilgiyarda Excel ve VVord
B programlarını kullanabilen, diksiyonu düzgün
| 20-25 yaşlarında
I BAYAN ELEMAN ARANIYOR
* SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ
| Emin Dalkıran Kordonu Kafoğlu Apt. E Blok Altı 

Tel : (0.532) 414 64 92 GEMLİK

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

¥0 TİCARET

HliSIJ 11 171
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I MTisısams
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SSK’lılara üniversite Türk Böbrek Vakfı'danhastaneleri açılıyor
SSK lı hastalar, 
üniversite has
tanelerinden pa 
ket program cer 
cevesinde daha 
kolay yararla 
nabilecek. 
SSK. şimdiye ka 
dar pahalı hizmet 
aldığı üniversite 
hastanelerinden, 
belirlenecek paket 
fiyatlar doğrultu 
sunda daha ucuza 
hizmet alacak. 
SSK mn zorunlu 
olmadıkça üniver
site hastanelerine 
sevk etmediği 
hastalar, bundan 
böyle protokol 
imzalanacak 38 
üniversiteye bağlı 
tıp fakültesi 
hastanelerine 
daha kolay 
sevk edilecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
SSK ile Tıp Fakül 
tesi Hastaneleri 
arasında paket 
program 

sözleşmesine iliş 
kin protokol, ya 
nn. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Basesgioğlunun 
da katılacağı 
törenle imza
lanacak. SSK 
yetkilileri, SSK'lıla 
nn üniversite has
tanelerine daha 
önceden de şevkle 
gidebildiklerini 
ancak "aylar yıllar 
süren ödeme sıkın 
tıları yaşandığım" 
belirterek, "Zorun 
lu olmadıkça, başı 
mız sıkışmadıkça 
hastamızı üniver
site hastanesine 
göndermiyorduk. 
Artık daha uygun 
fiyatla hizmet ala
cağımız için hasta
larımızı daha ko 
lay sevk edeceğiz" 
dediler.
Alınan bilgiye 
göre, SSK’lı 
hastaların pro
tokol çerçevesinde 
hastanelerinden 
yararlanabilecek

leri üniver 
siteler söyle: 
"Abant İzzet 
Baysal Üniversite
si, Adnan Mende 
res Üniversitesi, 
Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, 
Akdeniz Üniver
sitesi, Ankara 
Üniversitesi, 
Atatürk Üniver
sitesi, Celal Bayar 
Üniversitesi, 
Cumhuriyet 
Üniversitesi, 
Çukurova 
Üniversitesi, Dicle 
Üniversitesi, 
Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, 
Erciyes Üniversite
si, Fırat Üniver
sitesi, Gazi 
Üniversitesi, 
Gaziantep 
Üniversitesi, 
Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, 
Harran Üniversite
si, İnönü 
Üniversitesi, 
Kahramanmaraş 
Üniversitesi,

Karadeniz
Teknik Unhersiîe- 
si. Kırıkkale 
Üniversitesi, 
Kocaeli Üniver
sitesi. Maltepe 
Üniversitesi.
Marmara Üniver
sitesi. Mersin 
Üniversitesi. 
Mustafa Kemal 
Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, 
Osmangazi 
Üniversitesi. 
Pamukkale 
Üniversitesi. 
Selçuk 
Üniversitesi, 
Meram Tıp 
Fakültesi, 
Süleyman 
Demirci Üniver
sitesi, Trakya 
Üniversitesi, 
Uludağ 
Üniversitesi, 
Yeditepe 
Üniversitesi. 
Zonguldak 
Karaelmas 
Üniversitesi. 
Başkent 
Üniversitesi.

kampanyaya davet
Vak' uç buyuk kuiubûn Ûnqı :a:$i :aaa:

| Türk Böbrek Vakfı, 
üc buyuk kukıbun 
taraftarlarını organ 
bağısında bulunmaca 
özen dirmek için "Bir 
Ömür Daha Taraftar" 
isimli kampanya 
başlattı.
Kampanyaya katı 
larak organ bağısın
da bulunanlar, kendi 
takımlarının renk
lerinden oluşan taraf 
tar kartlarını alabilecek
ler. Dializ makinaiarı. 
böbrek hastalarının 
tedavisini değil, yaşamını 
devam ettirebilmesini 
sağlıyor. Bir böbrek has
tasının her iki günde 
bir 4 saat dializ makinası- 
na girmesi gerekiyor. 
Böbrek Vakfı başlattığı 
"Bir Omur Daha

I a r a f t a r ~ 
kampanyası ile 
Fenerbahçe. Beşiktaş, 
(»alatasarac taraftar 
larınının dikkatim 
bu komi ca Cekmek 
istiyor. Organ bagnmda 
bulunanlara. u< İMicuk 
khıbün renklerinden «dws 
t urulan organ bagıs kart 
lan verile* ek

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK gşşgj
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEK.MOLOJİ EM ÎVÎ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 11 69 -513 12 25
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kimse tasarrufuna geçiremez.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
içi boşaltılan 
bankaların 
sahiplerine karşı 
sessiz kalma 
yacaklarını söyledi. 
Şahin, İsveç’in 
başkenti 
Stockholm’de 
7'incisi yapılan 
Sermaye 
Piyasası Kurulu 
Tanıtım ve 
Bilgilendirme 
Toplantısına 
katıldı.
Türk vatandaşları
na yatırım 
araçları ve kuru
luşları hakkında 
bilgi verilen 
toplantıda soruları 
da yanıtlayan 
Bakan Şahin, 
yolsuzluk ve

rüşvetle ilgili bir 
soru üzerine, 
"Bu milletin 
ödediği vergilerle 
oluşan bütçe 
kaynaklarını 
kimsenin kendi 
tasarrufuna 
geçirerek, bu 
ülkede elini 
kolunu 
sallayarak 
dolaşmasına izin 
veremeyiz, "dedi. 
İçi boşaltılmış 
bazı banka 
patronlarının 
fabrikaları ve 
işyerlerinin halen 
çalıştığını 
kaydeden Şahin, 
Bunların 
bankalarına 
vatandaşın 
yatırmış olduğu 
paraların 
hâzineden 
ödendiğini

İşsizlik 
sigortasında 
son durum

2 milyon 400 bin 
işsizden 237 binine 

işsizlik sigortası 
ödeniyor.

belirtti. yatırmıyor, biz
Devlet Bakanı ve farklı bir
Başbakan hükümetiz,
Yardımcısı bunlara sessiz
Mehmet Ali kalamayız.
Şahin şöyle Önümüzdeki
konuştu, günlerde, bu
"Ama bu beyler konuda atılmış
fabrikaları olan adımları
çalıştığı halele siz de izleme.
gelip şıırdan şu görme ve tanık
parayı alıyorum olma imkanına
deyip. Tasarruf sahip olacak

sınız. "Mevduatı
Sigorta Fonu'na

AROL MOBİLYA

> ■

a

İş

Mrk. : Hamleliye Malı. 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 
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat 
Başesgioğlu, 
Türkiye'deki yak
laşık 2 milyon 
400 bin işsizden, 
237 binine 
işsizlik sigortası 
ödendiğini 
bildirdi.
Meclis’te konuya 
ilişkin soru öner
gesini yanıtlayan 
Basesgioğlu, 
2003 yılı işsiz 
sayısının bir önce
ki yıla göre 293

bin azalarak 2 
milyon 396 bm 
kişiye düştüğünü 
belirtti.
Basesgioğlu. 
işsizlik s igor 
tasından fay
dalanmak »cin 
266 bin kişinin 
başvuruda 
bulunduğunu, 
bunlardan 
Su bat ayı 
itibariyle 237 
binine ıssızkh 
ödeneği 
verildiğini 
kaydetti.

/ 9 9 sİ S’Jİ’i J
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA 3AB ı

tl İik İR 3İ Moaç İt J 
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| VE KENT J
GAZETELERİNE
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Fax : 513 35 95
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.Arkadaşımıza göre besleniyoruz
Beslenmeyle ilgili bilgilerin edinilmesinde ilk sıra arkadaşların.
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Gazi Üniversite- 
si'nin yaptığı bir 
araştırma. 
Türkiye'de, 
beslenmeyle ilgili 
bilgilerin 
edinilmesinde ilk 
sırayı, arkadaş 
çevresinin 
aldığını ortaya 
koydu.
Aynı araştırmaya
göre, gıda alışverişi 
yapanların yüzde 
27'si, gıda ambalajı 
üzerindeki bilgileri 
hic okumuyor, yüzde 
33.7'si ara sıra 
okuyor.
Gl Endüstriyel 
Sanatlar Eğitim 
Fakültesi Aile ve 
Tüketici Bilimleri
Eğitim Bölümü

YfReshnme ve Besin 
Teknolojisi Eğitim

1 Ana Bilim Dalı nda 
görevli Yard. Doc.

ı Dr. Samiye Erdoğan 
i ve Araştırma

Bebe bisküvileri mercek altında
Kanserojen madde içerme ihtimali nedeniyle inceleme alındı.

İk
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r

UR
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Sağlık Bakanlığı, 
bebe bisküvilerini, 
"kanserojen madde 
içerme ihtimali" 
nedeniyle incelem
eye aldı.
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanı, 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat 
Tuncer, özellikle 
yapılış tarzı 
nedeniyle bebe 
bisküvilerinin 
kanserojen madde 
içerebildiğim 

® söyledi.
Yag içeren mad
denin fırınlanmasın
da hata olduğunu 
vurgulayan Prof.
Dr. Tuncer, cok 
yüksek ısılarda 
kavrulan yağların, 
"akrilamid" denilen 
bir kanserojen 
maddeyi ortaya

Görevlisi Dr.Semra 
Akar Şahingöz, 
tüketicilerin alışver
işleri sırasında besin 
etiketleri ile ilgili 
tutumları ve bu 
etiketlerde bulun
ması gereken bil
gilerden habeıd.i' 
olup olmadıklarını 
belirlemek üzere nir 
araştırma yapı 
Araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
araştırmaya katık 
ların yüzde 59.5’i 
beslenme ile ilgili 
bilgileri arkadaş 

çıkardığını ifade 
etti. Prof. Dr. 
Tuncer, piyasada 
bulunan bebe 
bisküvilerinin şu 
anda Sağlık 
Bakanlığı Refik 
Saydam Hıfzısıhha 
Merkezi Başkan 
lığı nda incelen 
diğini belirtti. 
Tuncer, "Analiz 
lerde sağlık acısın
dan ciddi boyutta 
kanserojen çıkarsa 
bisküviler yasak
lanacak veya 
pişirme sistemleri 
değiştirilecek. Daha 
az ısıda hidrolize 
edilerek, düşük 
ısılarda, kavrul
madan pişirilmesi 
sağlanacak, yağ 
oranı azaltılacak" 
diye konuştu. 
Prof. Dr. Tuncer, 
bebeklerin bisküvi 
yemeleriyle ilgili su 
anda herhangi bir

çevresinden 
ediniyor.
Deneklere bir
den fazla 
seçenek 
işaretleme 
olanağı 
sağlanan 
araştırmada, 
beslenme ile 
ilgili bilgilerin 
edinilmesinde 

ikinci sırayı yüzde 
45.6 ile gazete, 
dergi ve tv aldı. 
Deneklerin yüzde • 
25’i bu tür bilgileri 
okuldan, yüzde 3'ü 
de halk eğitim 
kurslarından aldığını 
belirtti.
bazıda, Avrupa'da 
yapılan bir araştır
mada, beslenme ile 
ilgili bilgilerin
edinilmesinde
di kadas-akraba 
çevresinin payının 
yüzde 22, radyo- 
tv'nin payının yüzde 

olumsuz vakaya 
rastlamadıklarını, 
ancak vaka 
olmadan önlem 
almak zorunda 
olduklarını 
kaydetti. 
Akrilamid Nedir? 
Dünya Sağlık 
Örgütü, her 
yetişkin insanın 
kilo başına 
günde bir miligram 
akrilamid
(acrylamid) 

almasının tehlikeli 
olmadığını açıkladı. 
1994 yılından beri

29, gazete ve dergi
lerin payının yüzde 
26 olduğunu ortaya 
koyduğuna dikkat 
çekildi.
Araştırmaya göre, 
eğitim düzeyi art
tıkça, gıdaların besin 
değeri ve içerdikleri 
katkı maddeleri, 
bireyler açısından 
önem kazanıyor. 
Eğitim düzeyinin 
artışına paralel 
olarak, besin etiket
lerini her zaman, 
ürünü ilk kez alırken 
ve eve geldikten 
sonra okuyanların 
oranının arttığı 
saptandı.

Yazıda, tüketicilerin 
bilinçli alışveriş yap
ması için, isletmeci
lerin tüketicilere 
besinle ilgili bilgiler 
doğru ve anlasıhı 
şekilde vermesinin 
önemine de işaret 
edildi.

beslenme uzman
larınca kansere yol 
açan maddeler 
arasında sayılan 
akrilamid, plastik 
yapımında kul
lanılan yapı 
taslarından. Bu 
yapı taşı, aşın ısıda 
pişirilen, kızartılan, 
kavrulan besin 
maddelerinde 
görülüyor.
Bu madde, hayvan
larda genetik yapıyı 
bozup, kansere ve 
sinir zedelenmesine 
neden oluyor.

Ayak mantarı 
fil hastalığı 

nedeni
Ayak veya kollann 
asm kalınlaşması 
nedeniyle hastalara 
büyük zorluklar 
yaşatan "fil 
hastalığı", ayakta 
çıkan mantar veya 
vücuttaki diğer 
enfeksiyonlann tam 
tedavi edilmemesi 
sonucu ortaya 
çıkıyor.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İbni 
Sina Hastanesi 
Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Uğur Bengisun, 
halk arasında "fil 
hastalığı" olarak 
bilinen "lenf ödem" 
hastalarının, genel
likle bacakta veya 
kolda uzun süreli

I sislik ve büyüme 
-»'.kayetiyle doktora 

| başvurduklarını 
söyledi.
Prof. Dr. Bengisun, 
vücuttaki 3 damar
dan biri olan "lenf 
damar" sisteminin, 
vücuttaki fazla 
sıvıyı alıp kana dök
tüğünü, sistemin 
aynı zamanda 
savunma görevi de 
gördüğünü anlattı.

NÖBETÇİ ECZANE
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(Dini bayram Günleri ir Pazar günleri yayınlanmaz)

Lenf damarlarının, 
doğuştan veya son- | 
radan geçirilen bazı I 
hastalık ve tedai iler [ 
sonrasında zarar 
görebildiğini 
belirten Bengisun. 
bu nedenle dokular I 
arasında biriken 
sıvıların asm 
şişlikleri meydana 
getirdiğini 
ifade etti.
Nedeni Enfeksiyon 
Bengisun. 
hastalığın 
Türkiye’de en cok 
enfeksiyonlardan 
sonra görüldüğünü. I 
ayakta çıkan man
tar enfeksiyonları 
tam tedavi 
edilmezse lenf 
damarlarının tıkan
ması sonucu 
hastalığın oluş
tuğunu anlattı. 
Mantarın yanı sıra 
halk arasında şey
tan tırnağı denilen 
veya diğer iltihaplı 
enfeksiyonlann 
Türkiye'de yaygın 
görüldüğünü vurgu- I 
layan Bengisun, bu ı 
tür enfeksiyonlann 
tamamen tedavi 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.

I
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Vergi rekortmenlerini açıklıyoruz 
2003 yılı Gelir Vergisi 

beyannamelerine göre ilk 100 sıraya 
giren vergi rekortmenleri :

No ADI SOYADI MESLEĞİ MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK OLAN

1 Ferruh Erçek Eczacı 157.164.050.000 59.673.800.000 37.757.500.000
2 İsmet Kalı Gaz arıtma 134.603.100.000 49.521.400.000 22.594.800.000
3 Bülent Kurt Ücret geliri 125.864.283,000 39.295.700.000 4.346.050.000
4 Süer Akman Inş.MIz. 124.729.800.000 45.078.400.000 18.432.600.000
5 Sinan Akman Inş.MIz. 122.128.800.000 43.908.000.000 18.938.000.000
6 Muhsin Yaprak Noter 120.828.150.000 43.322.650.000 18.737.350.000
7 Mukaddes Serim Eczacı 118.693.097.000 42.427.200.000 19.815.550.000
8 Arif Erdem Ünlü Noter 112.852.700.000 40.091.000.000 17.593.700.000
9 Kaya Kesen Elek. Pro. 111.647.220.000 39.608.900.000 14.032.250.000
10 isminin açıklanmasını istemedi 98.269.550.000 34.257.850.000 14.347.050.000
11 Semih Aşkın Plastik San. 95.875.200.000 33.300.050.000 14.201.200.000
12 Esat Coşkun Day.Tk.MI. 94.568.450.000 32.777.350.000 15.016.850.000
13 Mehmet Ağdemir Tahmil Tah. 93.092.370.000 32.186.950.000 19.272.100.000
14 Elif Başer Eczacı 92.905.172.000 32.112.050.000 27.751.600.000
15 İsmail Bayrak Mühendis 81.689.550.000 27.625.800.000 26.126.800.000
16 Mürvet Ürünlü Eczacı 80.259.710.000 26.872.630.000 11.722.450.000

Nuray Balkancı Eczacı 72.497.400.000 23.948.900.000 10.189.550.000
18 Remzi Solmaz Avukat 71.535.900.000 23.564.400.000 8.850.700.000
19 Derya S. Cansever Eczacı 59.758.000.000 18.865.300.000 8.200400 000
20 Azmi Geçlll H. Tüp.T 58.672.100.000 18.485.200.000 7,806.000.000
21 Ayşen Özer Eczacı 57.036.900.000 17.912.900.000 10.569.200.000
22 Ahmet Uslu Surucu Kursu 55.365.475.000 17.327.900.000 7.421.300.000
23 M. Kemal Naci Mühendis 55.000.000.000 17.200.000.000 17.200.000.000
24 Haluk Altan Inş.MI. 54.862.450.000 17.088.850.000 6.152.200.000
25 Neriman Ay Eczacı 54.067.000.000 16.873.450.000 6.060.050.000
26 Haşan Bayer Eczacı 52.771.450.000 16.420.000.000 5.625.000.000
27 Z. Dilber Muratoğlu Eczacı 45.944.880.000 14.030.700.000 4.608.950.000
28 İbrahim Fehmi Kulaber Bobinaj 44.583.000.000 13.554.100.000 4.637.500.000
29 Leyla Bayer Eczacı 43.904.467.000 13.316.550.000 4.620.200.000
30 Yahya Mete Top.Zeytin 43.173.680.000 13.060.800.000 13.060.800.000
31 Murat Sümer Çev.Düz. 42.527.850.000 12.834.700.000 4.179.700.000
32 Bahar Denizli Eczacı 42.198.500.000 12.719.400.000 4.035.200.000
33 A. Murat Solaksubaşı Oto Lastik 41.132.350.000 12.346.300.000 3.095.150.000
34 Zehra Gülşeni Eczacı 41.060.500.000 12.321.150.000 4.116.200.000
35 Kazım Demircioğlu Oto Y. San 40.825.200.000 12.238.800.000 10.574.950.000
36 A. Hamdi Kıstak Eczacı 40.759.000.000 12.215.650.000 8.913.850.000
37 Bahtiyar Uluocak Büfe 40.749.650.000 12.212.350.000 3.836.000.000
38 Şeyda Saral Eczacı 40.044.350.000 11.965.500.000 11.965.500.000
39 Emir Şahin Piliç-Yum. 39.772.620.000 11.670.400.000 8.255.350.000
40 Berrin Kahraman Eczacı 39.258.000.000 11.690.300.000 4.310.700.000
41 Erdoğan Barutçııoğlu Turşu İm. 38.914.300.000 11.570.000.000 2.768.400.000
42 Şahap Nuri Acı Mali Muş. 38.095.120.000 11.283.250.000
43 Zekeriya Çakır inş. Mlz. 38.071.650.000 11.275» 8.127.050.000
44 Mustafa Tetik Kaynakçı 37.950.349.000 11.232.600.000 1642 55TO

45 Alaattin Akcan Akaryakıt 37.704.100.000 11.146.400.000 ! «1.169.650.000
46 Hüseyin Sönmez Toptan Gıda 37.692.000.000 11.142.200.000 1312 m m

47 Hürkan Karaboğa Avukat 37.149.747.000 10.952.400.000 2.3754» M

48 Güner Çakır Lokanta 35.379.500.000 10.332.800.000 10 332MIN

49 ıCahit Gülsüm Nakliyeci 35.153.400.000 20.253.650.000
L80 ISökhan Taylan Avukat 34.700.800.000 10.095.200.000 1174.800 m

MfiNfiSTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
✓ Düğün, ✓ Nişan 

✓ Sünnet cemiyetleriniz 

✓ özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: j

MERT AİU ÇAY BAHÇESİ
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu

✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı

| HEB IUILI MATBAA IŞLEBIIIZ
I İÇİN BİZİ «BAYIN i

3« TULU TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ı Körfez Ofset
matbaaciuk-yayinciuK'Reklamciuk.

İ İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahğı No: 3 B GEWA 
Tel: (0.224) 513 % 83 Faz: (0.224) 513 35 95



S.S. Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına kar payı dağıtma karan aldı

Katırlı Köyü kar payı dağıtıyor
Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bu yıl ortaklarına kar payı dağıtıyor. Ortaklarından 
peşin para ile zeytin alan Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi, 2003 yılında kooperatife verdikleri zeytin oranın
da bilanço yılı sonunda ortaklarına kar payı dağıtma karan aldı. Kooperatif Başkam Hulusi Bayrak, kooper
atifin emin adımlarla büyüyerek, güçlendiğini, ortaklarına da yararlı olmayı sürdürdüğünü söyledi.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
8 Nisan 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

DYP Kadın 
Kolları değişti 
Doğru Yol Partisi Kadın Kollan başkan ve 
üyeliklerine yeni atamalar yapıldı. Kadın 
Kolları Başkanlığı’na getirilen Nuray 
Erten, DYP’nin oylarının 3 kat arttığını 
belirterek, “Gemlik'te DYP’yi birinci parti 
yapacağız” dedi. Haberi sayfa 2'de

Trafik kazasında hayatını kaybeden Tuğba Oztürk’ün anısına düzenlenen laboratuvann açılışı yapıldı

. Borçelik’ten eğitime destek
1

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bir yıl önce trafik 
kazasında hayatını kaybeden Tuğba Öztürk’ün anısına Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne yapılan kimya laboratuvarının açılışı yapıldı.

Eğitime destek
İlçemizdeki sanayi kuruluşlarından Borusan 

Holding kuruluşları eğitime desteğini sürdürüyor. 
: Borusan İlköğretim Okulunu yaptıran bu şirket, 
■ Ematullah Hatun Camii’ni, Dörtyol kavşağındaki 
■ üst geçidi, Gemlik Belediyesi ne bir grayderi ve 
rerek ilçeye desteğini her zaman gösterdi.

Dün de bir Borusan Holding ortaklığı olan 
Borçelik, Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne kimya 
labaratuvan kazandırdı.

Okul öğretmenlerinden Tuğba Oztürk adına 
açılan bu labaratuvarda genç öğrenciler pozitif 
eğitim bilgilerini deney yaparak daha güzel 
öğrenerek geçirecek.

Gemlik’te bulunan diğer sanayi kuruluşlarından 
da aynı eğitime desteği beklemek Gemliklilerin 
hakkı.

Ancak, bu konuda beklenen destek gelmedi.
Destek hep Borusan’dan geldi.
Borusan, ürettiği ürünlerde dünya çapında dev 

olan bir kuruluş.
Eğitime desteği, kurduğu Eğitim Vakfı’yla 

sürdürüyor.
İş bununla kalmıyor, kültür hizmetini senfoni 

orkestrası ile de yerine getiriyor.
Gemlik’in bir liseye, bir ilköğretim okuluna daha 

ihtiyacı var.
Bu ihtiyaçın giderilmesi için özel kuruluşlar ve 

vatandaşların desteğine ihtiyaç var.
Borçelik A.Ş. yi desteğinden dolayı kutluyorum. 
Bu desteklerinin devamını da bekliyoruz.
Avrupa sanayi devrimine rönesansı yaşayarak 

geldi. Eğitim sorununu çözemeyen bir ülke hiçbir 
sorununu çözemez.

Borçelik Çelik 
Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 
tarafından 
geçtiğimiz yıl 
trafik kazasında 
hayatını kaybeden 
Tuğba Öztürk 
anısına Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ne kimya 
laboratuvarı yaptı. 
Kimya laboratu- 
varının açılışı 
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç 
ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
yapıldı.
Açılışta, İlçe 
Kaymakamı 
Sadettin Genç 
tarafından eğitime 
yapılan destek 
nedeniyle 
Borçelik Genel 
Müdürü Mehmet 
Betil’e plaket 
verildi.
Genç ve Turgut 
ile konuklar 
kimya labora 
tuvarını

Borçelik tarafından yaptırılan kimya laboratuvarının açılışını İlçe Kaymakamı
Sadettin Genç ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut birlikte yaptılar

gezerek, 
öğrencilerin 
yaptığı deneyleri 
gözlemlediler, 
öte yandan, 
okul birincisi 
Mehmet Karpuz’a 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından cum 
huriyet altını 
hediye edildi.
Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Te I Taş yerinde ağırdır!
Hi I Kıbrıs’ta toprak al ver, git gel söylemleri yetkili ağızların dilinde

I dolaşınca aklıma Charles Perrault'nun bir hikayesi geldi.
ba I Tasın yerinde ağır olduğunu anlatan iyi bir örnektir. Tas yerinden bir 
B< I oynamaya görsün. O duvar yıkılmaya mahkumdur.
Mı I Günlük hevesler, belirsiz bir geleceği hazırlar. Sözü fazla uzatmadan
tü I hikayeye dönelim. Yorumu da size bırakalım:
m. I Güzel papatya boynunu güneşe doğru uzatmaya çalışırken,bir yandan

I da söylenip duruyordu !
7'1 - A, bu böyle sürüp gidemez, hiç güneş yüzü göremeden yakında

I solarım. Hele şu kirazın dalları yaprakla dolduğundan beri tamamen
in« I gölgede kaldım.
si« I Tam bu sırada kertenkele sivri başını aldırarak:
m. I ’ Doğru! dedi.
o| I Ben bile yaprakların altında dinlenirken eskisi gibi sıcağı duyamıyorum.

Papatya şöyle bir içini çektikten sonra:
1 - Ne yapalım toprağın altındaki köklerim beni bırakmıyor. Yerimi

I değistiremem ki! Keşke hayvanlar ve böceklerinki gibi benim de ayaklarım 
5! I olsaydı.

K< I Kertenkele biraz düşündükten sonra :
bi I - Bunun da bir çaresini buluruz belki diye mırıldandı.
or I -Ne diyorsun nasıl? Çabuk söyle lütfen.
Di I ' Arkadaşlarım hana yardım ederlerse, toprağı kazar ayaklarını kur-
- I farırız.

Sen de böylelikle istediğin yere gidersin.
Fi I Kertenkele düşüncesini birkaç arkadaşına açtı. Papatyanın etrafına hep 
S< I birlikte toplandılar. Ancak yaslı bir kertenkele şüpheyle basını sallayarak: 
isi I - Herkes kendi isini daha iyi bilir fakat, bana kalırsa olduğun yerde

I kalman daha hayırlı olur. İnsanların bir sözü vardır: “Tas yerinde ağırdır" 
kc I dİye •

O nedenle sen de uslu uslu verinde otur, bir ve Tanrı ya bin siikret..
İyi terbiye görmüş papatya .yaslı kertenkeleye bir sev.

| söylemedi.Yalnızca güzel beyaz basını büktü, Yeşil eteğini hafifçe kabar
tı! I tarak kederli bir sesle :
n I -Benim iyiliksever kardeşlerim, ölümümü istemiyorsanız beni lütfen bu 
v I SÜnessiz yerden’kurtarın.

I Gece ay ışığı altında, kertenkeleler güzel papatyanın çevresinde calıs-
I maya başladılar. Ufacık ayaklarıyla toprağı hızlı hızlı kazıyorlardı. Papatya
I toprağın hafiflediğini hissetti. Biraz sonra köklerini bağlı olduğu yerden

** I kurtarabildi. Sevine içinde :
1« I -Cok şükür kurtuldum, teşekkür ederim çocuklar diye bağırdı.
d I Bahçenin diğer böcek ve bitkileri bu ise akıl erdiremediler. Papatyaya
b I nereye gideceğini, ne yapacağını soruyorlardı.

Hepsine ayrı ayrı selam veren Papatya:
■ - Gezip dolaşırım, diyordu.
_ I Kertenkele:

I- Aman ha fazla uzaklara gitme. Güneşli bir yer bulup oraya yerleş.
Biz de sana misafirliğe geliriz. Yaşlı kertenkele yine bilgiç bir tavırla

II mırıldandı:
- Ok yaydan çıktı bir kez, fakat yine de isin sonuna bakmalı.
Papatya kollarını sallayarak bahçede bıraktığı dostlarına selam verdi.

II Yesilyapraklı eteklerinin pililerine dokundu. Aralarında uyuyan ateş böcek- 
| leri uyandı, pırıl pırıl ışıldamaya başladı. Cırcır böceği oynak bir oyun

_ I havası tutturdu.
I Dünya umurunda olmayan papatya, neşe içinde dans ediyordu.
■ I Zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar.

I Akşam oluyordu. Rüzgar esmeye başlamıştı. Papatyanın kökleri yere
| tutunamadı. Çok hafif olduğu için yuvarlandı. Fırtına kaldırdığı toz toprak- 

“ I la onu önce bahçedeki küçük şadırvana sürükledi, ardından da tekrar
|| I havalandırarak bahçenin en uzağındaki iki tasın arasına attı.

| Papatya üstünü basını düzeltmeye çalışırken yanına kaplumbağa gelerek:
- Güzel papatyam gel bakalım. Seni ne zamandır yemeyi düşüniiyor-

I dum, elime düşmüyordun, dedikten sonra büyük bir iştahla papatyayı
I yemeye koyuldu.

Zavallı papatya sesi çıktığı kadar bağırıyor, çağırıyor, çırpınıyor.
| etraftan yardım istiyordu. Ancak sesini kimseye duyuramıyordu.

Tam bu sırada iri bir kurbağa, kaplumbağanın kafasının üstüne atladı.
Kaplumbağa korkup kabuğuna sindi.
Kurbağa zaman kaybetmeden papatyayı kollarının arasmaalıp

■ kaplumbağadan kaçırdı.
n etrada bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı.

atya sırılsıklam oldu.Yeşil etekleri kursun gibi 
m kökleri artık gövdesini taşıyamıyordu.

(yemiyorum ah, keşke yaşlı kertenkelenin sözünü dinlesey- 
ie kalsaydım.
ek rahatlık oradaydı.

DYP Kadın !
Kolları değişti
Doğru Yol Partisi Kadın Kolları Başkan 
hğı’na getirilen Nuray Erten, “DYP’yi 

Gemlik’te birinci parti yapacağız” dedi.

Doğru Yol Partisi 
Kadın Kolları 
başkan ve üyelik
lerine yeni ata
malar yapıldı. 
DYP İlce Başkanı 
Peyami Çağlar’ın 
da katılımıyla dün 
parti merkezinde 
düzenlenen 
toplantıda, yeni 
kadın kolları 
üyeleri basma 
tanıtıldı.
Toplantıda 
konuşan Kadın 
Kolları Yönetim 
Kurulu Başkan 
hğı’na getirilen 
Nuray Erten, “Çok 
çalışmamıza 
rağmen 28 Mart 
seçimlerinde 
ikinci parti 
olduk. Bu 
bizim, başka 
nımızm ve 
DYP'nin oylan 
nırı 3 kat art
ması demektin 
Bundan sonra 
üyelerimiz ile 
birlikte kısa za 
man içinde se 
çim alacakmış 
gibi daha çok 
çalışarak. Gem

lik'te DYP’yi 
birinci parti 
yapacağız” dedi. 
Nuray Erten 
başkanlığındaki 
DY P Kadın Kolları 
üyeleri şu kişiler
den oluştu : 
Ayten Sendil, 
Tülin Örnek, 
Edibe Pamukçu, 
Hayriye Gülhan 
(başkan yardım
cısı) Çiğdem Yazıcı 
(muhasip), Reyhan 
Mügeoğhı 
(sekreter), Halide 
Canlı, Ülkü Bolten 
(teşkilatlanma), 
Nebahat Kaleli, 
Fehime Güvenç, 
(seçim işleri). 
Günay Özciftci, 
Sen. et Delicam

(ekonomik isler) 
Hülya Ak soy. 
Serpil Tosun (dıs 
isler sorumlusu). 
Berna Dursun, 
Gülizar Onur 
(medya tanıtımı). 
Derya Şahin. 
Emine Kaya 
(Sosyal isler) 
Şükran Tenlik, 
Hatice Türkan 
(yerel yönetim), 
Rezzan Arfundah. 
Revza Özkurt. 
Y üksel Atilla. 
Gönül Elbasan. 
Gün Gülen. 
Nurten Çıtır, 
Nurten Y'esildağ, 
Ayşe Aykut, 
Meral Filiz, 
Hafize ipek (üve)

okiukianni bundan sonra daha coK cateaıbn gmian^Ri
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Tuğba öztürk’ünanısına düzenlenen laboratuvarm aç*şı yapddı

«lifti in M
Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bir yıl önce trafik 
kazasında hayatını kaybeden Tuğba Öztürk’ün anısına Celal Bayar 

Anadolu Lisesi’ne yapılan kimya laboratuvarının açılışı yapıldı
Borçelik Çelik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi 
tarafından Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ne kimya 
laboratuvarı yaptırıldı. 
Dün yapılan açılışa, 
İlce Kaymakamı Sadettin 
Gene, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen, Borçelik Genel 
Müdürü Mehmet Betil, 
okul müdürleri ve 
öğrenciler katıldılar. 
Açılışta konuşan Okul 
Müdürü İdris Aka, eğitime 
destek veren Borçelik A.S. ye 
ve çalışanlarına teşekkür etti.

Celal bayar Anodolu Lisesi ne kimya labratuvarı yaptıran 
Borçelik A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Betil'e Kaymakam

Laboratuvarda yetişecek olan 
gençlerin uhıusumuza 
hayırlı olmasını diledi.
İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç ise, Borçelik Genel 
Müdürü mehmet Betil'e 
teşekkür plaketi verdi. 
Bir yıl önce geçirdiği trafik 
kazası ile yaşamını yitiren 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğretmeni Tuğba Öztürk’ün 
adının verildiği Kimya 
Labarotuvarın açılışını 
Kaymakam Sadettin Genç,

Sadettin Genç teşekkür plaketi 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ve Borçelik 
Genel Müdürü Mehmet 
Betil birlikte yaptı.
Belediye Başkam Mehmet 
Turgut öğrencileri kutlarken, 
okul birincisi Mehmet 
Karpuz ’a 
cumhuriyet 
altını 
armağan etti.

verdi.
Açılıştan sonra öğrenciler 
kimya laboratuvarında 
ilk deneylerini yaptılar.
Konuklar laboratuvan 
gezerek öğrencilerin 
yaptığı deneyleri 
gözlemlediler.

TAŞI 
GEDİĞİNE

*7kah

Kırmızı kart
Muhaliflerden Saykala 
“Kırmızı kart” 
Ama sahayı terk etmiyor 
Bundan sonra kırmızı kart 
gören futbolcu örnek alıp 
sahayı terk etmezse 
0 zaman başlar tiribün maçı... 
CHP'de olduğu gibi...

Kaymakam Sadettin Genç ve Başkan Mehmet 
Turgut, kimya laboratuvan gezerek, öğrenci* 
lerin yaptıkları deneyleri inceledi.

Bir masa beş sandalye
Temmuz 1974 de KJbns Ban» 

Harekatı olmuştu.
O zaman Ankara'davdan .
Özel radyolar yoktu
Özel telesızyordar yoktu 
IKI teles ızyomı yeni sayahrdı.
Harekat de ilgili habrder. umriı 

olarak veriliyordu.
Kücükesat'taki çata katında BBC 

radyosunu arıyorduk.
Derken harekat tamamlandı
Ve. Diplomasi devreye girdi. 
Dıs İsleri Bakanı Turan Gunes ti. 
Rahmetli çok bdgdıvdı 
Soğukkanlı ve cin gibiydi.
Keşke sag olsaydı.
Kıbrıs konusu, beyle yıllarca 

sürümcemede kalmazdı.
O zaman elimiz cok güdüydü.
Zaferimiz cok tazeydi.
Üstelik Yunanistan yatmadı.
Görüşme masasında. iki sandalye 

vardı.
Biz ve Yunanistan.
Aradan yıllar geçti.
Askeri zaferimizi, diplomatik 

zafere çeviremedik.
Zaman içinde her seviyede, turlu 

çeşitli çıkar ilişkilerine bulaştık
Haklı davamızda, haksız komana 

düştük.
Bir çiftlik yüzünden, 1 saüyon 

dolar tazminata mahkum edddB
Daha yüzlerce dava incelemeye 

alındı.
Sırada dört bin dava daha var
Yıllar sonra, Yunanistan (AB) ye 

girdi.
Yalnız Yunanistan, artık daha 

güçlü kozlara kavuştu.
Kıbrıs’ta, (AB) uvebğtne almanca 

tüm kozlar elimizden gitti.
Askeri zafer sonrası. görüşmeye 

otursaydhk, çok dahi iyi ödünler 
alırdık.

Ama. Simdi gorusme masasına wc 
sandalye daha eklendi

- Boslu klan doldurma yetkisi olan
Bi deşmiş M illet te* r

- Amerika
- Ve Avrupa Bittiği 
çözümsüzlüğe sarddıkça. en 

önemli knriın—n kaybettik.
Olmazsa olmazlarımızı. ciddiye 

alınmamaya başladı.
Daha da gecikirsek. masadaki 

sandalyeyi de kaybedeceğiz-

I <(/A(/AÇQZ(/ |

Rüzgar eken. rrina bcer
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Türk Polis Teşkilatı’nın 159. kuruluş yıldönümü nedeniyle, palyaço ve sihirbaz gösterisi düzenlendi

Gençler, palyaçolar ile eğlendi Askere dansla
Türk Polis 
Teşkilatı’nın 159. 
kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri 
çerçevesinde, 
palyaço ve sihirbaz 
gösterisi yapıldı. 
Dün, Pembe Köşk 
Düğün Salonu’nda 
yapılan palyaço ve 
sihirbaz gösterisini 
izlemeye gelen 
gençler, müzik 
eşliğinde doyasıya 
eğlendiler.
Yaklaşık 300 gencin 
katıldığı palyaço ve 
sihirbaz gösterisini 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ve 
emniyet teşkilatı da 
izleyerek gençlerin 
mutluluğunu 
paylaştılar.
Gösteriyi izlemeye 
gelen gençleri ve

çocukları otobüs 
tutularak, eğlen 
ditmeye getirdikleri
ni söyleyen İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
amaçlarının gençleri 
biraraya getirerek 
eğlendirmek 
olduğunu söyledi. 
Bursa’dan getirilen 
palyançolar, güne 
katılan genç ve 
çocukları saat 17.oo 
ye kadar eğlendirdi. 
Eğlence sonunda 
emniyet görevlileri 
eğlenceye 
katılan 300 
çocuğu evlerine 
otobüsle servis 
yaparak dağıttılar. 
Polis Haftası 
etkinlikleri hafta 
boyunca devam 
edecek. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında diin 300 cocuk 

ve gene polislerce hiraraya getirilerek eğlendirildi.

I NİŞ
| TECRÜBE VE KAÜTENİH AVRETİ ~

uğurladılar |

Dans Eğitmeni Tank 
Ayık’ı arkadaştan 
askere Brezilya 
dansı ile uğurladılar. 
Dün, Gemlik Emin 
Dalkıran Kordonu 
akşam saatlerinde 
ilginç bir dans gös
terisine tanık oldu. 
Beyazlar giymiş 10 
genç, Esnaf Odası 
önünde ilginç dans 
gösterisi yapınca

çevrelerini büyük bir 
kalabalık izleyid 
grubu toplandı.
Gençlerin askere 
giden Dans Eğitmeni 
Tank Ayık'ı uğurla
mamak için Bursa 
Altıparmak semtin
den Gemlik e Sek
leri ve Kardera adlı 
Brezilya dansı ile 
uğurladıktan

ISITMAM ŞOK KAMPANYA
18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı vc Doğalgat Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

Giaq Easj Sarteater

Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Y üklemdi ı

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade w fiyatlar 
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu.

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

-B il

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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Çalışma hayatına ilişkin düzenleme
50'den fazla işçi çalıştıran işyerinde iş güvenliği kurulu kurulacak.

4857 sayılı yeni 
İş Kanunu’na 
dayanılarak, iş 
sağlığı ve güvenliği 
ile postalar 
halinde çalıştırma 
konularında bir 
dizi düzenleme 
yapıldı.
Düzenlemeler Resmi 
Gazete'de yayımla* 
narak, yürürlüğe 
girdi.
"İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulları 
Hakkında 
Yönetmelik", sanayi
den sayılan, devamlı 
olarak en az 50 işçi 
çalışan ve 6 aydan 
fazla sürekli işlerin 
yapıldığı işyerlerinde 
işveren bir iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu 
kurmakla yükümlü 
olacak.
İşverene bağlı, 
fabrika, müessese, 
işletme veya 
işletmeler grubu gibi 
birden çok 
işyeri bulunduğu

hallerde 50’den 
fazla işçi çalıştıran 
her bir işyerinde ayrı 
ayrı birer iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu 
oluşturulacak.
İş sağlığı ve güven
liği kurulu, en az 
ayda bir kere 
toplanacak.
Ağır iş kazası halleri 
veya özel bir tedbiri 
gerektiren önemli 
hallerde kurul 
üyelerinden herhangi 
biri kurulu 
olağanüstü toplan
tıya çağırabilecek. 
Kurulun olağan 
toplantılarının 
süresi toplam olarak 
ayda 24 saati geçe
meyecek.
İşverenler, iş 
sağlığı ve güvenliği 
kurullarında 
mevzuata uygun 
olarak verilen karar
ları uygulamakla 
yükümlü 
olacak. İş sağlığı ve 
güvenliği kurulları 

ise, yapacakları 
tekliflerde, 
bulunacakları 
tavsiyelerde ve vere
cekleri kararlarda 
işyerinin duru munu 
ve işverenin 
olanaklarım göz 
önünde 
bulunduracak. 
İşçiler, sağlık ve 
güvenliğin korun
ması ve geliştirilmesi 
amacıyla iş sağlığı ve 
güvenliği kurulların
ca konulan kurallar, 
yasaklar ile alman 
karar ve tedbirlere 
uymak zorunda 
olacak.
İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi 
"Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve 
Esasları Hakkın da 
Yönetmeliğe" göre 
de çalışanlar işy
erinde düzenlenecek 
iş sağlığı ve güven
liği eğitim 
lerine katılacak ve

bu konudaki talimat 
ve prosedürlere uya
caklar.
Verilen eğitimler, 
çalışanlara 
herhangi bir mali 
yük getirmeyecek 
şekilde düzenlenecek 
ve eğitimlerde geçen 
süre çalışma süresin
den sayılacak.
İşyerindeki 
kadınların, genç
lerin, çocukların, 
özürlü, eski hüküm
lü, terör mağduru ve 
göçmen işçilerin 
eğitimine özel 
önem verilecek. 
Sağlık ve güvenlikle 
ilgili özel görevi 
bulunan çalışanlar 
ve temsilcileri 
özel olarak 
eğitilecek. Sağlık 
ve güvenlik acısın
dan özel önlem alın
masını gerektiren 
alanlarda çalışanlara 
özel eğitim verilecek. 
İşverenler, çalışan
ların yaptığı veya

yapacağı işle ilgili 
bilgisinin olmaması, 
eksik olması ya da 
mevcut bilgisinin 
yetersiz kalması gibi 
hususları dikkate 
alarak işe başla
madan önce, çalışma 
yeri veya iş değişik
liğinde, iş ekipman
larının değişmesi 
halinde ve yeni 
teknoloji uygula
malarında, çalışan
ları eğitecek.
Eğitim, değişen ve 
yeni ortaya çıkan 
risklere uygun

olarak yenilenecek 
ve gerektiğinde 
periyodik olarak 
tekrarlanacak.
İşyerlerinde 
düzenlenen 
eğitimler belge
lendirilecek 
ve bu beIgeler 
çalışanların 
özlük dosyalarında 
saklanacak.
Yönetmelik 
hükümleri, 
işyerindeki 
çıraklara ve 
stajyerlere de 
uygulanacak.

✓ FİRMAMIZDA MÜH/AR-GE VE SATINALMA BÖLÜMLERİNE 
BAY / BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR 

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER;
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDEN MEZUN 

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, TERCİHEN ALMANCA, 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
✓ FİRMAMIZDA ÜRETİM DEPARTMANINA

MAKİNA OPERATÖRLERİ ALINACAKTIR.
ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER ;

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, TERCİHEN TORNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, GEMLİK’TE İKAMET EDEN

İLGİLİLERİN 15.04.2004 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ADRESE ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Yeni Yalova Yolu 23. Km. Kurtul Köyü Mevkii Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 522 81 80 - 522 82 90

1/ A \/| R T-C- Maliye Bakanlığı Orman İşletme
İA AV IU Müdürlüğü’nden almış olduğum vezne alındı 
lifi III makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.

NİHAT AYTAŞ

GVSVKI JAPON SOMLARI 
MERKEZİ

I SflîlS&SERVİS 
f GAZ YAĞI SERVİSİ

0 0

I ı !
İ I İ i

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

I
I i i
i i

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA
EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+8 AY 
1+9 AY 
1+10 AY
MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YASAYIN

FAN KŞN fiilk YA3ı SSNfR |

Ysni PazarCad. ■■■ ■■ a ha ai|
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK |ELz513 71 07 ■
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Giresunlular Derneği’nden 
polis teşkilatına kutlama

Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Yardımlaş 
ma Derneği Başkan 
lığı tarafından Türk 
Polis Teşkilatı nın 
159. kuruluş yıldö 
nümü kutlandı. 
Dernek Başkanı 
Dursun Yiğit tarafın* 
dan yapılan yazılı 
açıklamada, 
“Can ve mal güven
liğimizi sağlayan 
emniyet teşkilatının 
bu anlamlı gününü 
kutlarız” denildi. 
Açıklamada 
şu görüşlere

yer verildi: 
“Tazminat döne
minden sonra, ilk 
olarak 1845 yılında 
hazırlanan bir 
kanunla zaptiye 
örgütü kuruldu. Bir 
toplumun iç güven
liğini sağlayan polis 
teşkilatı kurulduk
tan sonra yeni 
yasalarla en iyi 
şekilde görevlerini 
yptıklarına inanı 
yoruz. Görevleri 
gereği suç işleyen 
kişileri yakalayarak 
yargı organlarına

teslim etmekte 
olan polis teşkilatı 
toplumumuzda 
bulunan yardıma 
muhtaç aileleri, 
gerekse eğitim 
alanında, gerek 
sosyal ve kültürel 
alanlarda 
hep yanımızda 
olmuşlardır. 
Biz emniyet 
mensuplarının 
dün olduğu gibi 
bugünde ve 
yarında hep 
yanımızda olmasını 
bekliyoruz”

Yeni meclis bugün loptopf
28 Mart yerel seçimlerinde oluşan yeni Belediye Meclisi 

bugün saat 14.oo’de ilk toplantısını yapacak.
28 Mart 2004 Pazar 
günü yapılan yerel 
seçimlerde. Belediye 
Meclisi'ne secilen 
meclis üyeleri ile ilk 
toplantı bugün 
yapılacak.
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut, 
belediye meclis 
üyelerine gönderdiği 
toplantı çağrısında, 
ilk toplantının 
bugün saat 14.oo’de 
Belediye Meclis 
Toplantı Salonu nda 
yapılacağı ve toplan

tı ile ilgili gündemi 
de üyelere bildirdi. 
İlk toplantının gün
deminde. yapılacak 
secimler ile ilgili 
iki kişilik tasnif 
heyetinin 
belirlenmesinin 
ardından, 
gizli oyla birinci ve 
ikinci başkan vekil
lerinin seçilmesi, 
daha sonra gizli oyla 
2 adet meclis 
katibinin seçilmesi, 
ardından da 2 adet 
belediye encümen

üyesinin seçilmesi 
yeralıyor. Belediye 
Meclisi nin bugün 
başlayacağı yeni 
dönem ilk toplan
tısında ayrıca, 
bütçe ve kesin 
hesap komisyonu, 
tarife ve imar 
komisyonu üyeleri 
de seçilecek.
Mecliste, GEMPORT 
yönetim kuruluna 
girecek başkan ile 
birlikte bir belediye 
meclis üyesi de 
belirlenecek.

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 İl Genel Meclisi sonuçlan
80 E «E.

</) 1/5

M c

KO> <
’ e >

— £
i z

mahalle Z

AL* C S, — -
jt W « ■Jj 7 <15 V

— 2 - o. ut
< tn <Z3 ı/l o £ o

1AMIDIV fc MAHALLESİ 1 101 300 207 207 207 0
HAMI01YE MAHALLESİ 1 102 303 186 176 176 10
HAMIDIVE MAHALLESİ 1 103 304 236 230 230 6
HAM 101 YE MAHALLESİ 1 104 300 220 213 213 7
HAMIDI Y E MAHAL LEŞİ 1 105 300 240 229 229 11
HAM 101 YE MAHALLESİ 1 106 300 245 234 234 11
HAMOYE MAHALLESİ 1 107 300 234 227 227 7
HAMIOİYE MAHALLESİ 1 108 300 233 224 224 9
HAM IDIYE MAHALLESİ 1 109 300 227 221 221 6
HAMOYE MAHALLESİ 1 110 300 200 185 185 15
HAMIDI YE M AHALLESİ 1 111 300 225 220 220 5
HAM IDIYE MAHALLESİ 1 112 300 202 197 197 5
HAMIDIYE MAHALLESİ 1 113 300 196 193 193 3
HAM IDIYE MAHALLESİ 1 114 300 214 204 204 10
HAMOYE MAHALLESİ 1 115 300 192 190 190 2
HAMOYE MAHALLESİ 1 116 300 217 217 217 0
HAMOYE MAHALLESİ 1 117 300 231 226 226 5
HAMOYE M AHALL ESİ 1 118 300 208 206 206 2
HAMOYE MAHALLESİ 1 119 300 220 220 220 0
HAMOYE MAHALLESİ 1 120 300 237 218 218 19
HAMOYE MAHALLESİ 1 121 300 257 251 251 6
HALI T PASA MAHALLESİ 1 122 300 203 203 203 0
HALITPAŞA MAHALLESİ 1 123 300 207 196 196 11
HALİTPAŞA MAHALLESİ 1 124 303 204 200 200 4
HALITPAŞA MAHALLESİ 1 125 140 101 97 97 4
HİSAR MAHALLESİ 1 126 320 218 206 206 12
HİSAR MAHALLESİ 1 127 320 233 229 229 4
HİSAR MAHALLESİ 1 128 320 228 218 218 10
HİSAR MAHALLESİ 1 129 320 241 237 237 4
HİSAR MAHALLESİ 1 130 330 230 225 225 5
KAYHANMAHALLESI 1 131 330 237 231 231 6
KAYMAN MAHALLESİ 1 132 330 245 236 236 9
KAYHAN MAHALLESİ 1 133 330 238 233 233 5
KAYHAN MAHALLESİ 1 134 330 226 215 215 11

KAYHAN MAHALLESİ 1 135 330 228 207 207 21
KAYHAN MAHALLESİ 1 .136 330 218 211 211 7

KAYHANMAHALLESI 1 137 312 209 204 204 5
OSMANİYE MAHALLESİ 1 138 300 214 205 205 9

OSM AMVE MAHALLESİ 1 139 300 204 197 197 7

OSMANİYE MAHALLESİ 1 140 300 214 204 204 10

OSMANİYE MAHALLESİ 1 141 300 217 213 213 4

OSMANİYE MAHALLESİ 1 142 300 200 196 196 4

OSMANİYE MAHALLESİ 1 143 300 209 196 196 13

OSMANİYE MAHALLESİ 1 144 299 218 212 212 6

OSMANİYE MAHALLESİ 1 145 300 180 179 179 1

OSMANİYE MAHALLESİ 1 146 300 205 201 201 4

OSMANİYE MAHAL LEŞİ 1 147 300 198 194 194 4

OSMANİYEMAHALLESI 1 148 299 206 203 203 3

OSM ANİYE MAHAL L ESİ 1 149 300 194 186 186 8

OSM ANİYE MAHALLESİ 1 ISO 302 172 170 170 2
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1 9 0 68 1 1 1
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1 13 0 90 3 3 1

2 15 5 72 0 0 0

5 14 0 86 1 0 0

1 23 0 78 1 0 1

3 17 0 82 1 2 1

4 17 2 75 0 0 0

4 24 1 55 1 1 1

1 33 1 83 0 0 0

2 11 1 27 0 0 0

1 30 3 62 i 0 0

2 14 0 113 2 0 0

6 12 2 96 6 1 1

7 18 2 103 0 0 e

5 18 0 91 1 1 0

6 27 1 79 0 1 3

1 28 0 82 0 0 2

5 31 0 84 1 0 0

3 25 0 74 2 2 1

3 30 0 56 1 < •

2 22 1 66 1 1 1

5 23 0 84 0 0 •

3 16 2 68 3 • 1

3 10 0 59 0 0 •

5 15 0 83 0 • 1
| • 1

3 11 0
T • •

9 1 0
4 12 1 78 • • 1

3 17 0 95 • • e
5 12 0 66 • 0 •
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4 9 1

4 1$ 0 84 1 • •

2 19 Q 71 3 • •

6 19 1 63 0 • •

5 5 0 68 2 • •
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“Seçim
• Osmaniye'nin 
Düz içi İlçesi ’nde 
1 milyar lirasına 
belediye başkan
lığı seçimi için 
bahse girerek 
senet imzalayan 
2 kişi, mahkeme
lik oldu.
Konu savcılığa 
intikal edince 
taraflar hakkında 
"bahse girmek 
suretiyle senet 
tahsil etmek" 
iddiasıyla kamu 
davası açıldı. 
28 Mart yerel 
seçimlerinden 
bir gün önce, 
ilçede konfeksiy
on dükkanı bulu
nan Ali Okuşlu 
(68) 
ile bakkal Muştuk 
Metin (56), 
Düziçi Belediye 
Başkanlığını 
kimin kazanacağı 
konusunda 
tartışınca 1 milyar 
lirasına bahse 
girdi.
Edinilen bilgiye 
göre, AK Parti 
adayı Abdiilmut 
talip Öner in 
belediye başkan-

bahsi” mahkemelik etti

lığını 
kazanacağını 
iddia eden Ali 
Okuşlu ile DYP 
adayı Okkeş 
Namlı'nın 
kazanacağını 
savunan Muştuk 
Metin, girdikleri 
bahis için ortak 
senet imzaladı. 
Okuşlu ve Metin, 
imzaladıkları 
senedi yediemin 
olarak seçtikleri 
esnaf Osman 
Cuma'ya teslim 
etti. Düziçi 
Belediye Başkan 
lığı seçimini 161 
oy farkla AK Parti 
adayı Abdiilmut 
talip Öner'in 
kazanmasından 
sonra Okuşlu, 
yediemin Osman 
Cuma ile birlikte 
Metin'in yanına 

gitti. Ancak 
seçime hile 
karıştığını ileri 
süren Metin, 
parayı vermeye
ceğini söyledi. 
Ali Okuşlu ile 
Muştuk Metin, 
bahis parası 
yüzünden 
tartışınca, 
karakolluk oldu. 
Okuşlu’nun şikaye 
tinden vazgeçme
sine rağmen konu 
Düziçi 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na intikal 
edince, taraflar 
hakkında "bahse 
girmek suretiyle 
senet tahsil 
etmek" iddiasıyla 
kamu davası 
açıldı.
Ali Okuşlu, 
Muştuk Metin'in 
kendisini tahrik 

ettiği için bahse 
girdiğini belirte 
rek. Karakolda 
anlaştık, benim 
bu paraya ihtiy
acım yok. 
Belediye Başka 
nımız Abdülmut 
talip Öner de 
araya girdi. Daha 
önce müftümüz 
olan Öner, bu 
paranın haram 
olduğunu söyledi. 
Dolayısıyla bahse 
girdiğim parayı 
almaktan vazgeç
tim" diye konuş
tu. Muştuk Metin 
ise karakolda 
anlaş tıklarını, 
aralarında alacak- 
verecek meselesi 
kalmadığını 
söyledi.
Ali Okuşlu ile 
Muştuk Metin, 
birbirlerine 
sarılarak her 
zaman dost 
olduklarım ifade 
etti. Bahsi kaybe
den Metin, AK 
Parti adayının 
seçimi 
kazanacağını bilen 
Okuslu'yu 
tebrik etti.

İneklere çöpçatanlık 
hizmeti başladı

Türkiye'de ilk defa 
İzmir'de bir firma inek
lere çöpçatanlık yapıyor. 
Ege Vet firması, inek 
ırkının ıslahı için 
bilgisayar ortamında 
eşleştirme uygulaması 
başlattı.
Ege Vet Hayvancılık 

Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Ünal. "İnekte ustun 
ırk oluşturmak için bir tür
çöpçatanlık yapıyoruz" dedi. 
Türkiye'de ilk defa İzmir'e 
getirdikleri bilgisayarlı 
eşleştirme programı 
hakkında bilgi veren Ünal, 
ABD'de 30 yıldır uygulanan 
ve dünyada 36 ülkede 
kullanılan bu yöntemin 
Türk hayvancılığı açısından 
önemli bir adım olduğunu 
vurguladı. Türkiye'de inek 
ıslahında akraba eşleşmeleri 
nedeniyle önemli sorunlar 
yaşandığına dikkat çeken 
Ali Ünal, "Verim düşük
lüğü, hayvan hastalıkları 
ve zayıf özellikler sebe
biyle ülkemizde et ve süt 
üretimi çok düşük seviyel
erde gerçekleşiyor. Oysa

bu tur eşleştirme ile 
üretimi 10 katma çıkar
mak mümkündür ' diye 
konuştu. Gerek eşleştirme 
gerekse embriyo transferleri I 
ile Türkiye’de haçı —İ arı 
kayıt sistemine geçişinin de 
sağlanmış olacağını 
kaydeden Ege Vet Genel 
Müdür Yardımcısı Lnal.
Anadolu’da üstün inek 
ırkının oluşturulacağım 
söyledi. Dünyadaki 
gelişmeleri yakından 
takip ederek tüm yenilikleri 
ülkeye getirmeye çalıştık
larını belirten Ünal.
"Ülkemiz hayvancılığı 
için üreticilerimizin 
hizmetindeyiz 'dedi.

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT

AdTech 
Jaystick 
Hedhrt

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25



8 Nisan 2004 Perşembe

Kamuda işçi olmak 
için KPSS şart

Silîlil M !■

Sınava girmek isteyen adaylar, 
19-30 Nisan’da başvuruda bulunacak

Kamu kurum ve 
kuruluşlarına işçi 
statüsünde alı
nacak normal, 
özürlü ve eski 
hükümlülerin sınavı 
2004 Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) ile 
yapılacak.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Türkiye İş Kurumu 
Genel
Müdürlüğü ’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, kamu kurum 
ve kuruluşlarında 
isçi statüsünde 
çalışmak isteyen 
normal, özürlü ve 
eski hükümlüler 

için ayrı sınav 
yapılmayacak. 
Bu kişilerin, 
KPSS’ye girmeleri 
gerekecek.
Sınava, lise ve 
dengi okul 
mezunları ile ön 
lisans ve lisans 
eğitimini tamam
lamış olanlar 
katılabilecek. 
Sınavda başarılı 
olabilmek için nor
mal işçilerde en az 
60 puan şartı 
aranacak. Özürlü 
ve eski hüküm
lülerde taban puan 
şartı aranmayacak.
KPSS, 10-11
Temmuz da ÖSYM

sınav merkezi 
bulunan il, 
ilçeler ve 
Lefkosa'da 
yapılacak.
KPSS’ye girmek 
isteyen adaylar.

Kılavuzu Bas 
vurma belgesi 
ve soru örnek 
lerini içeren 
kitapçıktan oluşan 
başvuru 
formunu ÖSYM

19-30 Nisan tarih 
leri arasında
2004-KPSS

Yöneticiliklerinden 
edinebilecekler.

‘ Ij tiridi 2004 çdm - 
da da sorun

j olmaya devam 
ediyor. Kayıt lı issiz

I sayısı gene en çdm 
aynı açına göre 
yüzde 20.27 
o ran ında arttı.
Buna karşılık is 
başvuruları, acık is, 
ise yerleştirmede 
de bir azalma 
görüldü.
Türkiye İs Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Ocak 2004 aylık 
istatistik bültenine 
göre, 2003 Ocak 
ayında kuruma is 
başvurusu yapan
ların sayısı 70 bin 
230 iken bu yıl 47 
bin 688 olarak 
gerçekleşti.
Başvurularda gecen 
yılın aynı ayma 
göre yüzde 32'lik 
bir azalma görüldü. 
Acık is sayısı gecen 
yıl 16 bin 12 iken. 
İni vıl 7 bin 271 
olarak gerçekleşti.

I Actk islerde gecen 
İyilin aynı ayına 

göre çözde 54 lük 
bir azalma göriddi. 
işverene Takdm 
sayma ise gecen yd 
15 btn 545 iken im 
yd 14 tom 688 
olarak gerçekleşti. 
İşveren Takdimde 
gecen yd aym ayma 
göre yüzde 5 lâk bir 
azalma gondda. he 
y e rles t i rme sav w 
ise gecen yıl 7 bm 
206 iken bu yd 4 
bin 309 olarak 
gerçekleşti, ise yet 
lestirme gecen çdm 
açn ı a çına göre 
yüzde 39’hık bir 
azal ma gösterdi 
Kayıtlı issiz saçısı 
ise gecen yıl 491 
bin 942 iken bu yd 
591 bin 668 
olarak gerçekleşti 
Kayıtlı issiz sayısı 
gecen yı h n av m 
ayına göre cüzde 
20.27'lik bir art» 
gösterdi. Bu rakam 
ise bu vıl 99 bm 
726 kişinin daha 
issiz olduğunu 
gösteriyor.

AROL MOBİLYA

i

I

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFON YER 
KİTAPLIK 
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

I

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

Şb. : Davutkach Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 9B 72
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I İLAN ALINIR ■

I KÖRFEZ REKLAM I
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■$$K'lı artık sıra beklemeyecek 
SSK'lı hastalara üniversite hastanelerinin 

kapısı tamamen açıldı.

Kuş gribi hbusıı
Kanada'da 19 milyon kümes 

hayvanı itlaf edilecek.

Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na 
bağlı hastalar, 
sevk almaları 
halinde üniversite 
hastanelerinden de 
yararlana 
bilecekler.
Devlet ve SSK 
hastanelerinin 
ortak kullanımı 
projesi, 1 
Temmuz'dan 
itibaren yürürlüğe 
girmiş ve 
birçok SSK’lı 
hastanın bugüne 
kadar yaşadığı 
zorluk, kısmen de 
olsa çözüme 

-»kavuşmuştu. 
' Ancak bu kez 
l devlet has

tanelerinde 
kuyruklar başladı. 
İste bu nedenle

NÖBETÇİ ECZANE

Tel: 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLİK
BasAteı Yer : KÖRFEZ OESEI

Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok Noc3 B GEMUK

YIL : 31 SAYI : 1795 
FİYATI : 200.000 TL (KDV Data!) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyretti» SEKERSOZ

Hamileyken yenilen çikolata bebeği de mutlu ediyor,
CikoMa bebeği mi ediyor

istiyor. Federal 
hükümet bu 
isteklerinin 
karşılanacağını 
söylüyor ancak 
karara uymayan
ların da ceza 
landmiacağmm 
altını çiziyor.

hastalığı kapıp 
başkalarına 
bulaştırma olashğı 
da başlı başına bir 
sorun.
Kanada Tarım 
Bakanı bu karan 
zor verdiklerni 
ancak hastalığın

Finlandiya’da 
yapılan bir araştır
maya göre, çikola
ta sadece yiyen 
kişiyi mutlu 
etmiyor. Gebeyken 
yenilen çikolata, 
hem anneyi 
hem de bebeği 
mutlu ediyor. 
’’New Scientist" 
dergisinde yayım
lanan haberde, 
hamileyken her 
gün çikolata yiyen 
kadınların 
bebeklerinin daha 
hareketli olduğu 
ve daha sık 
güldüğü belirtildi. 
Helsinki Üniversite
si’nde görevli Katri 
Raikkönen, çiko
latadaki mutluluk

SSK’lı hastaların 
da üniversite 
hastanelerine 
gidebilmesi 
gündeme gelmişti. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanı Murat 
Basesgioğhı'nun 
katılımıyla 
imzalanan 
protokol ile 

verimli şekilde 
kullanmalıyız. 
Ayrımı kabul 
etmiyoruz, hasta 
memnuniyeti 
en önemli 
amacımızdır" 
dedi.
Protokole 
göre,hastalara, 
üniversite 
hastanelerinde 
yığılmaya neden 
olmamak için 
sevk zorunluluğu 
getiriliyor. 
Üniversite has
tanelerinde 
yatan SSK’lı 
hastalara ilaçlar 
hastanede 
verilecek, ilaç 
ücretleri yüzde 
10 indirimle 
kuruma fatura 
edilecek.

veren 
maddelerin 
anneden bebeğe 
geçtiğini tahmin 
ettiğini söyledi. 
300 den fazla 
kadının 
hamileyken 
yedikleri çikolata 
miktarını 
kaydeden bilim 
adamları, 
doğumdan sonra 
da bebeklerin 
davranışlarını 
6 ay süreyle 
izlediler. 
Raikkönen, 
araştırma 
sonucunda, düzenli 
olarak her gün 
çikolata yiyen 
annelerin bebek
lerinin daha

SSK’lı hastaların, 
sayısı kırkı 
bulan tıp 
fakülteleri 
hastanelerine 
gidebilmesi 
mümkün olacak. 
Basesgioğhı, 
''Ülkemiz kaynağı 
o kadar bol 
değil. Bütün 
tesislerimizi en

Pek cok ulkeye 
yayılan, onlarca 
insanın ölümüyle 
sonuclanan ve mily
onlarca kümes hay
vanının itlaf edilme
sine neden olan kus 
gribinin yeniden 
etkili olmasının 
önüne geçmek için 
Kanada hükümeti 
yeni kararlar aldı. 
Kanada Tarım 
Bakanlığı, 19 mily
on tavuk ve hin
dinin öldürülmesi 
için geri sayımı 
başlattı.
İngiliz
Kolumbiyası' nda k i 
19 milyon tavuk ve 
hindinin öldürülme
si ve kümeslerin 
dezenfekte edilmesi 
2 aydan fazla 
zaman alacak.
Çiftçilerin yeniden 
üretim yapabilmesi 
içinse 6 ayın 
geçmesi gerekiyor. 
Uzmanlara göre, 
tüm çiftliklerin tes- 
bit edilmesi zor. 
hayvanlan itlaf ede
cek isçilerin 
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olmasının
sadece çikolatayla 
açıklanamaya
cağını. başka 
bilinmeyen 
faktörlerin de rol 
oynadığını 
kaydettiler.

hareketli olduğu
nun, daha sık 
güldüğünün ve 
daha az 
korktuğunun 
ortaya çıktığını 
söyledi.
Bilim adamları, 
bebeğin mutlu

yeniden yayıl
masının önüne 
geçmek kümes 
hayv ancıfeğı endü- 
ı tiril ime geleceği 
için bunun şart 
olduğunu söylese 
de karar. ozeflSde 
de lonndaı 
çiftçiler ve lokoeta 
sahiplerim endişe
lendi riyor.
Kanada Besin 
Araştırma 
Ajansı. hayvaolarm 
itlaf edilmesinden 
sonra geriye kalan
ların kus gribi ri» i 
taşımayacağı için 
kolayiıkla satılabt • 
ceğini. kısa 
vadede pazarın 
sabit ka lacağını 
soyuluyor. Ancak 
ajansa göre, uzun 
vadedeki kayıp 
büyük olacak, 
Bu karan 
desteklemekten 
başka seçenek
lerinin ol madiğinin 
bilincinde olan 
çiftçiler, en 
azından zararlannm 
karşılanmasını
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feji rekortmenlerini açılıyoruz
2003 yılı Gelir Vergisi beyannamelerine göre 

ilk 100 sıraya giren vergi rekortmenleri : 
Dünden devam
Sıra 
No AOI SOYADI MESLEĞİ MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK OLAN

51 Ay Onur Eczacı 34.493.603.000 10.022.750.000 3.441.000.000
52 Ali öztürk Mah.Nak. 34.020.350.000 9.857.100.000 9.857.100.000
53 I. Nezih Karbay Mali Müş 33.510.800.000 9.678.800.000 228.400.000
54 Yadigar Akın Sig. Ac. 33.484.150.000 9.669.450.000 3.412,100.000
55 M.Tevfık Solaksubaşı Oto Las.Tic 33.248.100.000 9.586.850.000 6.509.150.000
56 A. Ayhan Bilek Mühendis 33.132.400.000 9.546.350.000 59.350.000
57 Hüseyin Kavlak Yağhane 33.070.030.000 9.549.510.000 9.112.500.000
58 Ali Rıza Gündü Beyaz eşya 32.917.229.000 9.471.000.000 9.471.000.000
59 Ayla Türe Şehiriçi taş 32.061.400.000 9.171.500.000 2.537.650.000
60 Ekrem Atamay Avukat 32.002.500.000 9.150.900.000 3.370.000.000
61 Koray Güneş Eczacı 31.953.600.000 9.133.750.000 2.743.050.000
62 Ahmet Gencer Ser. Mh. 31.626.500.000 9.019.250.000
63 Ersin Yavuz Tüp Sat. 30.930.650.000 8.775.750.000 6.735.750.000
64 Ertan Özak Nakliye 30.885.700.000 8.760.000.000 8.760.000.000
65 Şerafettin Bağcı Yağhane 29.883.688.000 8.409.250.000 2.432.550.000
66 Muhsin Ege Zeytin 28.975.800.000 8.091.500.000 8.091.500.000
67 Berkay Kırmızıay Tuhafiye 28.804.150.000 8.031.500.000 6.731.600.000
68 Eyyüp Elüstü Nakliye 28.493.110.000 7.922.600.000 7.452.300.000
69 Erdal Tunalı İnş. Mlz. 28.168.100.000 7.808.800.000 2.175.200.000
70 İ. Murat Akman İnş. Mlz. 27.450.300.000 7.557.600.000 3.850.000.000
71 Kaya Tura Top. Zeytin 27.289.744.000 7.501.400.000 5.689.350 000
72 Ferit Alan Top. Zeytin 27.289.744.000 7.501.400.000 5.689.350.000
73 Nazmi Oktay Emlakçı 26.557.400.000 7.245.100.000 5.230.000.000
74 Nuri Berkay Kumla Otel İşi. 26.427.705.000 7.199.700.000 2.235.450.000
75 Nurdoğan Duman Nakliye 26.306.080.000 7.157.100.000 1.827.100.000
76 Cavit Mirasyedi Mk.Müh. 26.275.004.000 7.146.250.000 1.173.250.000
77 Oğuz Yekta Gıda Tic. 26.196.100.000 7.118.600.000 1.879.400.000
78 Tuğran Selçuk Eczacı 25.531.790.000 6.886.100.000 1.779.750.000
79 Bircan Görür Telekom 25.316.260.000 6.810.700.000 3.583.500.000
80 Abdullah Küçük Mali Müş. 25.309.200.000 6.808.200.000 885.100.000
81 Fahrettin Akar Tüpgaz 25.223.900.000 6.778.350.000 1.733.600.000
82 Ünal Bayer Tüpgaz 24.161.950.000 6.398.600.000 6.398.600.000
83 Mustafa Köse Nakliye 23.934.850.000 6.330.450.000 5.410.350.000
84 Ahmet Çelik Akaryakıt 23.909.300.000 6.322.750.000 2.084.000.000
85 Galip Gür Mali Müş 23.606.150.000 6.231.850.000
86 Mustafa Semiz Mimar 23.580.780.000 6.224.200.000 491.900.000
87 İbrahim Çakar Top.Zeytin 23.557.000.000 6.217.100.000 1.767.850.000
88 Oya Kılıç Yağhane 23.484.860.000 6.195.450.000 4.271.750.000
89 Ahmet Soydemir Balıkçılık 23.471.600.000 6.191.500.000 1.884.700.000
90 Mehmet Kökçe Kuyumcu 22.872.000.000 6.011.600.000 6.011.600.000

91 Vecdet Angüneş Sayış. Loto 22.814.400.000 5.994.300.000 1.506 450 000

92 Güler Araz Yataş Bayi 22.089.250.000 5.776.750.000 1.274.100.000

93 Nihat Aytaç Ambalaj 22.020.300.000 5.756.100.000 2248.100.000

94 Serap Oinçer Eczacı 21.971.820.000 5.741.500.000 1.255.950.000

95 Selda Yüce Sig.Ac. 21.921.371.000 5.726.400.000 1.517.400.001

96 Abdullah Kavlak Yağhane 21.617.360.000 5.635.200.000 3.711.500.000

97 İbrahim Ersöz İnş. MIz.Tic 21.500.046.000 5.600.000.000 1.5M700000

98 Nurettin Kardeştuncer İnş. Müt. 21.186.100.000 5.505.800.000 3.072.500.000

99 Nebahat Süren Ambalaj 20.940.300.000 5.432.100.000 1.924.100.000
f 100 Hüseyin Varol S.Muh. 20.765.101.000 5.379.500.000 * _

MfiNfiSTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇfiY BAHÇESİ
✓ Düğün, / Nişan 

✓ Sünnet cemiyetleriniz 

✓ özel günleriniz için 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

İrtibat Bürosu: I

MERT AİL£ ÇAY BAHÇESİ
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu । 
■ ✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi.

✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı '
✓ Broşür ✓ Kartvizit ✓ Kaşe I

✓ Cilt/Kitap ✓Dergi |

| HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİMİZ) 
| İÇİN BİZİ ABAYIN |

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

I Körfez Ofset [
MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK '



Kapatıldıktan sonra Ziraat Bankası’na devredilen İstiklal Caddesi’ndeki hizmet binası ve lojmanlarını Kuyumcu Paşa Ağdemir satın aldı. I

Emlak Bank 600 milyara satıldı
İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 2 bin 300 metrekare taban alanlı zemini işyeri 4 katında 10 daire bulunan eski Emlak 
Bankası binası kapalı zarf usülü olarak yapılan ihale ile satıldı. Kuyumcu Paşa Ağdemir’in 600 milyar liraya aldığı öğre
nilen hizmet binasının satışı Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından da onaylandı. Kadri GÜLER’in haberi sayfa 4 de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Nisan 2004 Cuma FİYATI ; 200.000- TL.

Halk Eğitim Müdürü’ne 
Rotaıy’den plaket

Bursa Demirtaş Rotary Kulübü Başkam 
Ahmet Basri Tüfekçioğlu ve Okuma Yazma 
kurslarından Sorumlu Hüsnü Suer, ilçemize 
gelerek okuma yazma kurslarının açılmasın* 
da öncülük eden Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğluna 
teşekkür plaketi verdiler. Haberi sayfa Tda

28 Mart yerel seçimlerinde seçilen yeni belediye meclisi dün ilk toplantısını yaptı

Yeni meclis toplandı
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yeni Dönem
Yerel seçimlerde yeni oluşan Belediye Meclisi , 

dün ilk toplantısını yaptı.
L Atatürk Anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda 
bcflunan yeni meclis üyeleri, tam kadro ile ilk 
toplantıya katıldılar.

nk toplantıca çok sayıda vatandaş da vardı.
Olağanüstü olarak toplanan belediye meclisinin 

gündemi, meclis organlarının seçimini içeriyordu.
Meclis çoğunluğunu Ak Partililer oluşturduğun

dan, seçimlerde Ak Partililerin hazırladıkları isim
ler seçildi.

Bana bu durum hemen mazbata töreninde 
Belediye Başkanı nın “katılıma” olunacağı sözünü 
anımsattı.

Mecliste muhalefetten, 5 Doğru Yol Partili, bir de 
Milliyetçi Hareket Partili üye vardı.

Yasa, “Bütçe ve Tarife Komisyonunda mecliste 
üyesi bulunan partilerin temsilcileri sayıları 
oranında temsilci bulundururlar. ” denmese, bu 
komisyona da muhalefetten kimse alınmayacaktı.

Ak Partililer, belediye meclisindeki sayısal 
çoğunluklarına güvenerek, tüm organların seçim
lerinde kendi partililerine görev verdiler.

Bence bu hoş ve katılımcı olmayan bir tutum ve 
davranış.

Daha İlk toplantıda bu eskimiş tavır ve 
düşünceyle, iktidar sarhoşluğuyla hareket edilirse, 
bu meclisten beklenen hizmet çıkmaz.

Belediyle Meclisinde, muhalefete, bir katipliği 
bile hoş görmeyen düşünce, bence yanlış bir 

I düşüncedir.
Encümen üyeliklerini sizin olsun, ama imar 

komisyonunda da mı bir kişiye yer verilmezdi.

belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında r ...... ■ -
meclis üyeleri arasında görev bölümü yapıldı. 
Encümen üyeliklerine Nurettin Bay ile Vedat 
Büyükgölügezli getirilirken, meclis birinci 
başkan vekilliğine Refik Yılmaz seçildi. 
Seçimlerde, tüm görevlere AKP’liler seçildi.

28 Mart 2004 yerel 
seçimlerinde, Bele 
diye Meclis üyelik 
lerine seçilen 19 
AKP’li, 5 DYP’li, 1 
MHP’li üye Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile birlikte 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak, 
saygı duruşunda 
bulunduktan sonra, 
yeni dönemin ilk 
toplantısını yaptılar.

✓ Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, açılış 
ta yaptığı konuşma
da parti farkı gözet 
meksizin Gemlik’e 
hizmet amacıyla 
mecliste bulunduk
larını belirtti.
İlk toplantıda, meclis 
başkan vekilleri, 
katipler, encümen 
üyeieri, imar ve 
tarife komisyonu için 
seçimler yapıldı. 3’de

T

W

Belec İye Başkanı Mehmet Turgut 
başk; alığındaki yeni Belediye Mechs 
dün i ^toplantısını yaptı

V

Anlamlı bağış
gelerek, tapuyu devretti. Haberi sayfa 5'de

Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu yanın
daki 2 bin 300 metrekarelik arsasını Kumla’ya lise 
yapılması ve adının konması koşuluyla Milli Eğitim 
Bakanlığına bağışlayan Kumlalı Emine Öztürk adlı 
yaşlı bayan, dün Gemlik Tapu Müdüriüğü’ne

Küçük Kumla da Emine Öztüre adlı vatandaş, 2300 metrekare arsasını okul yapımı için

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Kafirli Köyü 
Kalkınma Kooperatifi

Gazetemizin dünkü sür manşeti:
"Ka tırlı Köyü Tarımsal Kalkınma

Kooperatifi ortaklarına kar payı dağıtıyor."
Haberde Başkan Hulusi Bayrak, kooperati 

fin emin adımlarla büyüyerek güçlendiğini 
ortaklarına da yararlı olmayı sürdüreceğini 
söylüyor.

Demek ki toplumsal çıkarlar bireysel çıkar
ların önüne geçince oluyor.

Çok ama çok yakında Katırlı’da köy ve 
insanlık adına çok önemli gelişmelere tanıklık 
edeceğimizin ilk sinyalleri bunlar.

Kooperatiflerin ağa babaları da bu haberler
den ve çalışmalardan sonra kendilerini bir 
sorgularlar.

Ancak, siyasetle iç içe girince amacından 
sapıyor.

Kötü örnek çok.
İyi örnek az.
Kafirli Köyü yakın çevremizden doğru bir 

örnek.
Kuranları, yönetenleri, ortakları kutluyoruz.
Ortaklarına ve köylerine yararlı olmayı ilke 

edinmişler, hiç bir baskı ve etki altında 
kalmadan yollarına devapn ediyorlar.

Dansı diğer köy kalkınma kooperatiflerinin 
başına..

Kooperatif Türk ekonomisinde önemli bir 
işletme..

Üreticiyi bilinçlendiriyor.
Ürün kalitesinin yükselmesine neden olu 

yor.
Ayrıca ürünün değerlendirilmesi aşamasın

da iyi bir yol gösterici..
Kooperatifler tarımsal üretimin iyi işlenip 

pazara sunulmasında doğru bir kanal.
Kooperatifler aracılığıyla üreticinin ve 

tüketicinin çıkarları sonuna kadar korunuyor.
Bu kadar çok yarar sağlayan bir kurumu 

gündelik yaklaşımlardan kurtarmak ve toplum
sal kalkınmanın temel taşlarından en önemlisi 
olması yönünde çaba sarfetmek gerekiyor.

Ekonomik ve sityasal kuşatma altında 
olduğumuz bir dönemde.

Kafirli Köyü Kalkınma Kooperatifi bir ışık 
oldu.

Etkin ve yararlı kooperatiflerin sayısının art
ması ekonomik zincirlerin kırılmasını kolay
laştıracak.

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM I

TEL: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 _

Halk Eğitim Müdürü’ne 
Rotary’den plaket

Bursa Demirtaş Rotary Kulubü, 
Gemlik’teki okuma yazma kurslarının 

tüm masraflarını karşılayacak.

Bursa Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Basri Tüfekçioğlu ve 
OkumaYazma kurslarından Sorumlu Hüsnü Suer, ilçemize gelerek okuma 

yazma kurslarmın açılmasında öncülük eden Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu’na teşekkür plaketi verdiler.

Bursa Demirtaş Merkezi Halk Eğitim bu kursların tüm
Rotary Kulübü, Müdürlüğü, Müdürü Kemal finans maninin
Gemlik Halk ilçemizde yıl- Çetinoğlu’nu 2440. Bölge
Eğitim Merkezi lardır açtığı makamında Rotary
Muduru Kemal okuma yazma ziyaret ederek, Federasyonu
Çetinoğlu’na kursları açılan kurslara tarafından karşı-
okuma yazma nedeniyle, verdiği destek- (andığını söyledi.
seferberliğindeki Demirtaş Rotary ten dolayı Basri
katkılarından Kulübü tarafın- kendisine Tüfekçioğlu.
dolayı teşekkür dan teşekkür teşekkür Gemlik Halk
plaketi verdi. plaketi ile plaketini Eğitim
Ülke çapında ödüllendirildi. sundular. Merkezi
okuma yazma Demirtaş Rotary Tüfekçioğlu Müdürlüğü'nün
bilmeyenlerin Kulübü Başkam yaptığı bu yıl ilçede
okuma yazma Basri konuşmada. açtığı 3 okuma
öğrenmesi için Tüfekçi oğlu Bursa Demirtaş yazma kurşunim
Türk ve Okuma Rotary Kulübü da her türlü
Rotary'sinin Yazma Kursları olarak bu yıl masraflarını
başlattığı Sorumlusu 37 adet okuma Rotary
kampanyalara Hüsnü Suer, yazma kursunun tarafından
katılan Gemlik ilçemize açılmasına öncü karşılanacağını
Halk Eğitim gelerek. olduklarını ve belirtti.

ABONE OLDUNUZ MU?
■■■■I Mm.)**. GAZETE ■■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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28 Mart yerel seçimlerinde seçilen yeni belediye meclisi dün ilk toplantısını yaptı

iffl meclis toplandı
Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında meclis üyeleri arasında 
görev bölümü yapıldı. Encümen üyeliklerine Nurettin Bay ile Vedat 
Büyükgölügezli getirilirken, meclis birinci başkan vekilliğine Refik 
Yılmaz seçildi. Seçimlerde, tüm görevlere AKP’liler seçildi.

Erol GÜRÇAY

El ele yürüdüler

Seyfettin SEKERSÖZ

28 Mart tarihinde 
yapılan seçimler 
sonucu yeniden 
oluşan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
ilk toplantısında 
görev bölümü yaptı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
meclis üyeleri dün 
saat 13.45 de 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak saygı 

duruşunda bulundu. 
Meclis üyeleri daha 
sonra meclis salo
nuna gelerek, ilk 
oturuma katıldılar. 
Meclis üyelerinin 
tamamı ilk toplantı
da hazır bulunurken 
Başkan Mehmet 
Turgut, yeni 
meclisin hayırlı 
olmasını diledi.
AÇILIŞ KONUŞMASI 
Belediye Başkanı 
Turgut, açılış konuş
masında "Hiçbir 
görüşü, siyaseti ön 
plana çıkarmadan 
hizmet vermeyi 
düşünüyorum.
Düşüncemiz meclis 
olarak ortaktır.
Yeni meclisimiz

TAŞI
GEDİĞİNE

^4^

Oku, oku...
Türkiye’de lise ve 
üniversite 
mezunu gençlerin 
üçte biri işsizmiş. 
Oku, oku yoktur sonu... 
Boşuna mı söylenmiş...

Gemlik'imize 
hayırlı olsun" dedi. 
Yapılacak seçimler, 
dolayısı ile açık oyla 
2 kişilik tasnif 
heyetinin seçilmesi 
için AKP grubu 
sözcüsü Refik 
Yılmaz, grubu adına 
İnci Bülbül ile 
Osman Sivas'ı 
önerdi.
AKP’LİLER SEÇİLDİ 
Öneri oybirliğiyle 
kabul edilerek, gün
demin öbür mad
delerine geçildi. 
Gündemin 4. ncü 
maddesinde bulunan 
1 nci ve 2 nci meclis 
reis vekillerinin gizli 
oyla seçilmesi için 
AKP grubu adına 
Refik Yılmaz ile 
Cemal Abaklı öneril
di. Öneri 19 kabul 6 
boş ve 1 çekimser 
oyla kabul gördü. 
Gündemin diğer 
maddesi Meclis 
katiplikleri için yine 
AKP grubundan İnci 
Bülbül ve Osman 
Sivas önerildi.
Gizli oyla yapılan 
seçimde öneri 5 boş

ve 21 evet oyuyla 
kabul edildi.
Encümen üyeliği için 
gizli oyla yapılan 
seçimde önerilen 
Nurettin Bay ve 
Vedat Büyükgölü 
gezli 5 boş oya 
karşılık 20 oyla 
encümen üyesi 
seçildiler.
7 kişilik Bütçe ve 
Kesin Hesap Korniş 
yonu seçiminde yine 
AKP grubu adına 
önerilen Murat 
Yavuz, Nurettin Bay, 
Aydın Bayraktar, 
Cevdet Göral, Güray 
Bilir, DYP’den Halil 
Çevik ile MHP'den 
Ösman Doğan oy 
birliğiyle seçildiler.
7 kişilik Tarife Ko 
misyonu üyeliklerine 
ise yine AKP'den 
Refik Yılmaz, 
Murat Yavuz, İmdat 
Öztürk, Fevzi 
Ayyıldız, Mahmut 
Atış, Selim Yavuz 
ile İnci Bülbül 6 
çekimser oya karşılık

19 evet oyuyla 
seçildiler.
İmar Komisyonu 
üyeliklerini yine 
AKP’liler alırken 
Cemal Aydın 
Aybey, Vedat 
Büyükgölügezli, 
Menderes Bingül, 
Ali Aykut Türe, 
Selim Yavuz, Aydın 
Bayraktar, İmdat 
Öztürk 6 çekimser 
oya karşılık 19 evet 
oyuyla seçildiler. 
Belediye Meclisi 
gündeminin en 
merak edilen madde
si olan Gemlik Liman 
ve Depolama Tesis 
leri Şirketi (GEM- 
PORT) yönetim 
kuruluna Belediye 
Başkanı ile birlikte 
girecek olan üye 
seçiminde yine 
AKP grubu adına 
sözcü Refik 
Yılmazın önerdiği 
Haşan İnce 6 
çekinser ve 19 
kabul oyuyla 
seçildiler.

Gazetedeki başlık böyieydL
İstanbul’da polis haftasında. 5 

bin kişi polis teşkil »ti ile birlide 
yürüdü.

Bu haber, polis ile halkjn arasın
daki mesafenin daraldığını gösteri 
yor.

- (1970) li yıllarda polis ile halk 
arasında buzlanma vardı.

- Olaylı grevler oldu.
- Ölümlü öğrenci olayları vardı.

Bu dönemde yaşanan soğukluk, 
uzun süre aşılamadı.

Ama. Son yıllarda her iki tarafta 
birbirine muhtaç olduğunu anladı.

Eski İlçe Emniyet müdürü Salih 

Golcü ile Romanya seyahatinde 
yakınlaştık.

Seyahatten sonra, dostluğumuz 
sürmüştü.

Polisin kahve toplantılarını 
desteklemiştik.

Muhtarlarla ve halk ile yapılan 
toplantıların önemini tartışmıştık

Başarının içinde halka hizmet 
vardır.

Halkın kendisi vardır.
Bürokraside de böyledir.
Cumhuriyet Halk Partisinin 

düşüşünün sebebi, halktan kop
masıdır.

Halktan uzaklaşmasıdır.
(ANAP) ta halk ile beraber 

olduğu dönemde zirveye çıktı.
Zengin partisi diye anılınca, silin

di gitti.
Polis teşkilatımızın zor şartlarda 

görev yaptığını biliyoruz.
Onlannda. diğer güvenlik 

kuramlarının statüsüne kavuş 
masını destekliyoruz.

Gemlik konumu itibariyle. olay* 
lara gebe bir ilçedir.

Halkın desteklediği bir polis 
teşkilatı, bu zorlukları asar.

Gemlik polisinin de bunu başara
cağına inanıyoruz.

Kend/ne yardım etmeyen msana.
Tann da yardım etmez

“Sofokles”



Kapatıldıktan sonra Ziraat Bankası’na devrolan İstiklal Caddesi ndeki hizmet binası ve lojmanlarım Kuyumcu Paşa Ağdemir satr aft

Emlak Bank 600 milyara satıldı
Kapatıldıktan sonra 
Ziraat Bankası’na 
devredilen ve 
mülkleri satışa 
çıkarılan eski Emlak 
Bankası’nm ilçemiz 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
hizmet binası ile 
10 lojmanı satıldı. 
4 Mart 2004 günü 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi’nde 
kurulan komisyon 
huzurunda yapılan 
satışa 5 kişinin 
katıldığını söyleyen 
Ziraat Bankası 
Müdürü Raif İbiş, 
satışta en yüksek . 
teklifi veren 
Kuyumcu Paşa 
Ağdemir’e binanın 
tamamının satıldığını 
söyledi.

Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü’nün de 
satışı onayladığını 
söyleyen İbiş, 
peşin 600 milyar 
lira bedelle 
satıldığını bildirdi. 
Daha önce, 650 
milyar lira kıymet 
takdir edilen 
Emlak Bankası ve 
lojmanları bu kez 
KDV’siz olarak 
satışa sunuldu. 
Bankanın ihalesine 
Nurullah Ozaydın, 
Paşa Ağdemir, 
Halil Köse-Ekrem 
Akım, Necati Demir 
ve Demirler 
Ltd.Şti. katıldı. 
ŞAİBE İDDİASI 
İhaleye girenlerden 
Nurullah Ozaydın, 
kendisine satışın

peşin yapılacağının 
bildirilmesine karşın 
diğer taliplerin peşin 
ve vadeli olarak 
teklifler sunduk
larını, açılan zarflar
da peşin satışta 
en yüksek bedeli 
kendisinin 
vermesine karşın 
ihalenin Paşa 
Ağdemir’de kalması
na hayret ettiğini, 
devletin bu satıştan 
en az 100 milyar 
lira zarar ettiğini 
iddia etti.
İhalenin iptali içinde 
yasal yola başvura
cağını söyleyen 
Ozaydın, “İhaleye 
girenler daha sonra 
kendi aralarında 
anlaşmışlar” 
şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili 
görüşlerini aldığımız 
Ziraat Bankası 
Müdürü Raif İbiş 
ise, ihaleye ait 
şartnamenin ihale
den 5 gün önce 
isteyenlere 
verildiğini ve 
şartnamede 
ne şekilde yapıla
cağının açık 
olduğunu belirtti. 
İhalede herhangi 
bir usulsüzlük 
olmadığını da 
bildiren İbiş, 
hafta başında 
Genel Müdürlüğün 
satışı onayladığı, 
ödemenin de 
Genel Müdürlüğün 
direktifleri doğrul
tusunda gerçek 
leseceğini söyledi.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan eski
Bankası, Ziraat Bankası na devredildikten »otn 
bir kaç satışa çıkarıldı. Ancak, yüksek fiyıt, 
nedeniyle alıcı bulamadı. Son satışta KDl 
kaldırılınca bankayı Paşa Ağdemir aldı.

! \SHDANISIS,TMAM ŞOK KAMPANYA
I TCCnÜBE VE KALİTENİN ADÎtES^* 18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve rady atörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı SMhİ Kazan

Sıvı ve Doğalgaı Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
t> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224.513 37 89 - 513 34 23
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Küçük Kumla da Emine öztüre adlı vatandaş, 2300 
metrekare arsasını okul yapımı için bağışladı

Savlettin SEKERSÖZ

Okul yaptırmak 
amacıyla arsasını 
şartlı olarak Milli 
Eğitim’e bağışlayan 
Emine Öz kurt, 
dün arsanın 
tapusunu devretti. 
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
okulu yanındaki 
2300 metrekarelik 
arsasını şartlı olarak 
okul yapımı için- 
bağışlayan Emine 
Özkurt, tek amacının 
Kumla’nın bir

liseye kavuşması 
olduğunu söyledi. 
Beraberinde 
kardeşi Abdullah 
Öztüre ve kızı Ziynet 
Kader’le birlikte 
Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’ne gelen 
Emine Öztüre’yi 
Kaymakam Sadettin 
Genç, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Tapu Müdür 
vekili Zehra 
Çakıcı karşıladı.

Emine Özkurt, 
şartlı olarak 
bağışladığı arsasında 
yapılacak okula 
"Emine Özkurt" 
isminin verilme
sini istedi.
Geçtiğimiz yıl 
arsasını şartlı 
bağışlamak istediğini 
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç'e 
bildiren ve hazır
lanan protokolü 
Kaymakam ile 
birlikte imzalayan

Emine Özkurt. 
dün tapuyu 
devretti.
Milli Eğitim 
tarafından ihtiyaç 
halinde kullanılacak 
olan arsanın 
mülkiyetinin 
Özel idare nin 
olacağı, kullanım 
hakkının ise, 
Milli Eğitim Bakan 
lığına ait olacağı 
açıklandı.

İşte sandık sandık 28 Mart 2004II Genel Meclisi sonuçlan
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Bir nargile 50 sigaraya bedel
Hacettepe 
Üniversitesi (H.Ü.) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Nazmi Bilir, 
bir nargile içimi 
sonucu alınan 
nikotin miktarının 
50 tane sigara 
içilmesi ile alınan 
nikotin miktarına 
eşit olduğunu 
söyledi.
Ülkemizde sigara 
içilmesinin oldukça 
yaygın olduğunu 
ifade eden Prof. 
Dr. Nazmi Bilir, 
özellikle gençlerin 
son zamanlarda 
nargile kullanımına 
yöneldiğini belirtti. 
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu’nun resmi 
internet sitesine 
(wivw.turkkanser.org 
.tr ) açıklamalarda 
bulunan

ELEMANLAR ARANIYOR
✓ FİRMAMIZDA MÜH/AR-GE VE SATINALMA BÖLÜMLERİNE 
BAY / BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR 

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER;
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDEN MEZUN 

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, TERCİHEN ALMANCA, 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
V FİRMAMIZDA ÜRETİM DEPARTMANINA 

MAKİNA OPERATÖRLERİ ALINACAKTIR.
ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER ;

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, TERCİHEN TORNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, GEMLİK’TE İKAMET EDEN

İLGİLİLERİN 15.04.2004 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ADRESE ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Yeni Yalova Yolu 23. Km. Kurtul Köyü Mevkii Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 522 81 80 - 522 82 90

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor
İ

I İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
— No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
|J dldLHdldJdJ dJ ı T ı’J ı.U dİ ı 'J di dJ d i dkl l 1. dj d ü d d d d ddd '

Prof. Dr. Bilir, 
nargile dumanının 
analiz edildiğini ve 
alınan sonuçların 
çarpıcı olduğunu 
kaydetti.
Prof. Dr. Bilir, 
"Nargile cihazı, 
içinde su bulunan 
cam kap ve boru
lardan oluşur. 
Cihazın tepesinde 
kömür ile yakılan 
tütünün dumanı, 
borularla cam 
kapta bulunan 
suyun içinden 
geçtikten sonra 
içici tarafından 
solunur.
Nefesle ciğerlere 
alınan dumanın 
içinde çok sayıda 
kimyasal madde 
bulunmaktadır. 
Bunlar arasında 
nikotin, patiküller, 
arsenik ve krom 
gibi toksik metaller, 
kurşun gibi ağır

metaller sayılabilir. 
Çalışmalar, 
tütünün nargile 
şeklinde içiminin 
de sigara veya 
nargile 
içmeyen kişilerle 
karşılaştırıldığında 
solunum 
fonksiyonları 
üzerinde 
önemli olumsuz

I i
I ı
I IsI 

etkilerinin 
olduğunu 
göstermekte
dir" detti. 
Nargile 
dumanın 
analiz 
edildiğini ve 
ilginç 
sonuçlar^ 
ulaşıldığını 
anımsatan 
Prof. Dr. 
Bilir, bir 
nargile 
içilmesi 
sonucu alınan 
nikotin

miktarının 
50 tane sigara 
içilmesi ile alınan 
nikotin miktarına 
eşit olduğunu 
bildirdi. 
Nargile içilmesi

TASFİYE İLANI
Beta Vapur Acenteliği Ticaret Limited Şirketi 05.03.2004 

tarihinde tasfiyeye girmiş olup borçlu ve alacaklılarıma 
vesikaları ile birlikte bir yıl içinde tasfiye memuruna müracaat
etmeleri önemle rica olunur.

TASFİYE MEMURU 
Nimet IŞILMAN

Dr. Ziya Kaya Kumsal Sok. 
Kafoğlu Apt. 45/17 GEMLİK

JAPON SOBhM

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

1+9 AY

MEKAN

MM

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YALAYIN

SATISİS8K
GAZYİÖlSn

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad, ।

Irmak Sok. No: 18/BGEMUK TELzS13 fi IH

sırasında 3 gram 
tütün ve 5 gram 
kömür yakıldığının. 
toplam olarak 2. 
25 mg nikotin ve 
242 mg partikuler 
madde alındığının 
tespit edildiğini 
hatırlatan 
Prof. Dr. Bilir.
"Nargile içen bir 
kişi ortalama 
olarak 30 saniye 
aralıklarla her biri 
3 saniye süren 
nefesler alıp 
vermekte ve her 
defasında 
ciğerlerine 300 mİ. 
kadar hava 
almaktadır.
Bir nargile 
içiminde nargileye, 
yakılmak üzere 
10 gram tütün 

yerleştirilmekte 
ancak banan 
3 gram kadan 
yanmaktadır. 
Bir nargile içimi. 
ortalama 
100 nefes alıp 
verme şeklinde 
olmaktadır. 
Nargile d uma 
nındaki arsenik, 
nikel, kobalt, 
krom ve kurşun 
miktarı sigara 
dumanındakine 
göre oldukça 
yüksek düzeydedir 
Görüldüğü 
gibi tütünün 
nargile-şeklinde 
içilmesi de 
zararlıdır" 
şeklinde 
konuştu.

wivw.turkkanser.org
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“Piyasada kaçak et değil 
spekülasyon

Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
Türkiye’ye ka çak 
canlı hayvan ve et 
girişinin yasak 
olduğunu, ancak 
buna rağmen bazı 
spekülasyonlar çık
tığını belirterek, 
"Piyasada hiç kaçak 
et yok diyemeyiz ama 
bunların bir çoğu 
spekülas yöndür" 
dedi.
Bakan Güçlü, 
aynca Et Balık 
Kurumu'nun 
özelleştirilmesi nin 
erken oldu ğunu 
düşündü ğünü söyle
di. Tarım ve Köyiş 
leri Bakanı Güçlü, 
kaçak canlı hayvan ve 
et girişi ile ilgili bir 
basın toplantısı 
düzenledi. Bakan 
Güçlü, toplam 
tarımsal üretim 
içerisinde 
hayvancılığın payının 
yüzde 20 olduğunu 
belirterek, eko nomik 
gelişmeye paralel 
olarak bu oranın 

। daha da artması 
lerektiğini ifade etti. 
\urban Bayramı’ndan 

| itibaren hayvancılık

sektöründe büyük bir 
sıkıntı yaşandığını 
anlatan Bakan Güçlü, 
özellikle Amasya, 
Ankara, 
Konya ve diğer 
bölgelerden gelen 
şikayetler üzerine 
sektör temsilcilerinin 
katıldığı bir komite 
oluşturduklarını 
belirtti. Güçlü, 
toplantı sonucunda 
girdi maliyetlerinin 
yüzde 50 oranında 
artmasına rağmen 
hayvan kesim fiyat
larının son üç ay 
içinde yüzde 10 
gerilediğini 
belirterek, kaçak 
canlı hayvan ve et 
girişleri ile ilgili 
spekülas yonların 
piyasayı olumsuz etk
ile diğini söyledi. 
Güçlü, "Kaçak canlı 
hayvan ve et girişi hiç 
yoktur diye bir ifade 
kullanmak müm kün 
değildir ama fiyata 
baskı yapacak fiili 
bir durum yoktur. 
Spekülasyonlar fiyat
ları düşür dü" diye 
konuştu. Erken kuzu 
kesiminin de fiyatları 
olumsuz etkiledin!

var”
anlatan Bakan Güçlü, 
Et Balık Kurumu’nun 
et fiyatlarını 7 
milyon 200 bin 
liradan 6 milyon 
700 bin liraya 
çekmesinin 
sektörde sıkıntı 
oluşturduğunu 
kaydetti. Bakan 
Güçlü, Türkiye’deki 
et fiyatlarının Avrupa 
ülkeleri ile kıyaslan 
dığında yüzde 25 
oranın da daha yük
sek olduğunu vurgu
layarak, bu spekülas 
yonlann iktisadi 
olarak fiyatların 
gerilemesine zemin 
oluşturduğunu 
ifade etti. Bakan 
Güçlü, 1 yıl içinde 
Türkiye’de toplam 1 
mil yon ton kırmızı et 
tüketil diğine dikkat 
çekerek, bu 
tüketimin geçen yıl
lara oranla azal 
dığını söyledi.
Güçlü, Türkiye’de fert 
başına yıllık et tüketi
minin 13-14 kg arası 
olduğunun altını 
çizerek, gelişmiş 
ülkelerde bu rakamın 
3-4 katınaçıktığını 
belirtti.

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik
Sağhk Bakanhğı 
tarafından hazır
lanan. "Ayakta 
Teshis vç Tedavi

Yönet melikte 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
lik" Resmi Gazete’ 
nin bugünkü sayısın 
da yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğin 40. 
maddesinde yapılan 
değişiklikle, ayakta 
teşhis ve tedavi 
yapılan özel sağlık 
kuruluşlarının 
'ameliyat’ yapabilme
si izne bağlandı. 
Sağlık Bakanlığı, 
özel hastanelerde 
cerrahi müdahale 
birimlerinde uygu
lanacak müdahale 
terin incelenmesi ve 
tespiti, birimlerin 
açılması, değer
lendirilmesi ve kap
atılması ile ilgili 
tavsiye kararlarını 
almak üzere, 
"Cerrahi Müdahale 
Birimi Bilim 
Komisyonu" oluştu
rulmasını kararlaş 
tirdi. Yönetmeliğe 
göre. Cerrahi 
Müdahale Birimi 
Bilim Korniş yonu, 
Temel Sağlık Hizmet 
leri Genel Müdürü

leri

Planlamak
Madara İe Tedavi 
Hizmetleri Genel 
Madara, briıırib» 

terinden bir aneste 
riy otoji ve reani- 
masyon İdindi şefi 
ve veya şef yardım
cısı. Bakan tarafın
dan seçilen üyeler üç 
yıl süre ile görev 
yapacaklar, üyeliğe 
tekrar seçilmek 
mümkün olacak. 
Komisyondan ayrılan 
üyenin yerine Bakan 
tarafından aynı usul 
le yenisi seçilecek. 
Bu arada, Ayakta 
Teşhis v< Tedavi 
Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında 
Yönet melikte 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetme 
lik"in 31. maddesine 
göre, tıp merkezleri 
bakanlıkça ruhsatlı 
radyoloji laboratuar-

İayacağı cerrahı m 
dahafe hizmetinin

Aacüve Biıelm^ımn
M COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ PÜ5ÜNENLER (CİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKMOLOJÎ EM İYİ FİYAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

raaAraMMMb

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Sanayi üretiminde 
rekor artış

Sanayi üretimi, Şubat ayı üretim 
artışında rekora imza attı.

Petrol fiyatları

Sanayi üretimi, 
2004 yılının Şubat 
ayında, önceki yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 15.6 
artış göstererek, 
son yılların 
rekorunu kırdı. 
Sanayi üretimi 
2003’te kaydettiği 
yüzde 9.1’lik 
artıştan sonra 
2004 yılındaki 
büyümesini 
sürdürüyor.
Ocak ayında 
toplam sanayi 
üretimi geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde
6.5 artmıştı. 

Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nce 
açıklanan 
Şubat

ayı aylık 
sanayi üretim 
endeksi 
sonuçlarına göre, 
üretimdeki 
artış yüzde 
15.6’ya ulaştı. 
Buna göre 2004 
yılının Şubat 
ayında üretim, 
imalat sanayinde 
yüzde 17.5, 
elektrik, gaz 
ve su sektöründe 
yüzde 7 arttı. 
Buna karşılık, 
madencilik sektörü 
üretiminde yüzde 
4.1 azalma 
meydana geldi. 
Bununla birlikte 
Ocak ayındaki 
üretim artışı, 
yıllık yüzde 5’lik 
büyüme hedefiyle

uyumlu bir 
seviyede 
gerçekleşirken, 
Şubat ayındaki 
yüzde 15.6'lık 
artış, büyüme 
hedefinin 
revize 
edilebileceği 
sinyalini verdi.

Geçen yıl da 
büyüme hedefi 
yüzde 5 olarak 
açıklanmış ancak 
geçici verilere 
göre Türk 
ekonomisi yüzde 
5.9 oranında 
büyümüştü.

geriledi
- Petrol fiyatları 
Amerika’da benzin 
stoklan envanter 
rakamlarının açık
lanması öncesinde 
piyasalann gergin 
bekleyişi içinde 
aşağı yönlü hareket 
ediyor.
Londra’da bugün 
açılışında, Brent 
petrolünün fiyatı 8 
sent düşüşle 31.27 
dolara, New York 
hafif petrolünün 
fiyatı ise 2 sent 
kayıpla 34.95 
dolara geriledi. 
Geçen hafta stok- 
lann yükseldiği 
haberi OPEC üre
tim kesintisi karârı
na rağmen petrol 
piyasasında 
endişeleri azaltarak 
fiyatlan 
düşürmüştü. 
GNI-Man 
Financial’dan Lee 
Elliot, "Piyasa 
endişeli, herkes 
ABD envanter 

rakamlarını beldi 
yor seklinde açA 
lam >aparkeu ham 
petrol stoklarında 
2 milyon ve benzin 
stoklarında 1 mik- 
on varil artış bek
lediğini bildirdi. 
Elliot stoklarda 
beklentilerin dışın
da bir değişim 
olmasının fiyatlarda 
büyük hareket 
oluşturmayacağa» 
çünkü paskalya 
tatili yaklaşırken 
yatırımcıların 
pozisyonlarından 
ayrılmak istemeye
ceklerini de vurgu
ladı. Dünya ham 
petrol fiyatlan 
İrak ta çarpış- 
malann tırmanması 
ile salı günü yük
selişe geçmişti. 
Analistler Irakta 
artan şiddet olay 
larının henüz urri» 
mi etkilemediğim 
kaydettiler.

0 010000000000000000000000000000000000000000010
1
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S

AROL MOBİLYA

Mrk. : Hamldlye 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

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFON  YER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

ŞİİR KÖŞESİ Do«z t

TÜRK POLİSİ

Herkes yatmış uyurken çok derin uykuda
Son uyumaz beklersin caniler pusuda
Asayişi sağlamaktır başlıca görevin
Anında yetişirsin her olaya polisim

Adamışsın kendini halkın hizmetine
Eğilirsin şefkatle mağdurların derdine 
Şehitken bıraksanda arkanda öksüz yetim
Anında yetişirsin her olaya polisim

Görevim canımdan da üstündür benim ders» I 
Herkes bayram yaparken karakolda bektersr I 
Miğferin gibi kalbinde çeliktendir senin 
Anında yetişinsin her olaya polisim

Saldırıya hedef olur hapse de girersin 
Elbisenin onurunu kimseye çiğnetmezsm 
Ölüm meleğine bile tebessüm edersin
Anında yetişirsin her olaya polisim

Pisliklerin düşmanısın senin adın ürkütür
Yunuslar ve şahinler hızır gibi görülür 
Anında hazırdır çevik kuvvet panzerler

I Milletimin baş tacı kahraman Türk polisi
ABONE OLDUNUZ MU? j| 

rr3İLlBr7RH abone olun I i L OKUVUN
O KOTUN
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Kalp lini önlemede yeni umut
Yeni bir ilaç iyi kolesterolü artırarak kalp krizini önlüyor.

İlaç alamayan 
hamileye a bâr

Henüz deneme 
aşamasında 
bulunan bir 
maddenin, iyi 
kolesterolü 
(HDL) artırarak 
kalp krizlerinin 
önlenmesinde 
yeni bir çığır açtığı 
bildirildi.
Amerikan 
Pennsylvania ve 
Tufts üniver
sitelerinde yapılan 
araştırmalar, 
"Torcetrapib" adlı 
maddenin kandaki 
iyi kolesterol 
düzeyini yaklaşık 
2 katma 
çıkardığını ortaya 
koydu. Söz konusu 
maddenin, bilimsel 
adı LDL olan kötü

Bebeklerde gaz sorunu
Sorunu önlemek için annenin ilk 5 ay inek sütü 

içmemesi gerekiyor.

kolesterolü 
düşürdüğü de 
ifade edildi. 
İyi kolesterol 
kalp krizi riskini 
azaltırken, kötü 
kolesterol 
riski artırıyor. 
Erkeklerde ortala
ma HDL 45,

kadınlarda ise 
55 miligram 
düzeyinde.
HDL’nin 40 mg’ın 
altına inmesi kötü 
bir gelişme 
sayılıyor. 
HDL’deki her 
1 puanlık artışın, 
kalp krizi riskini 

yüzde 2-3 oranın
da azalttığı 
uzmanlar tarafın
dan 
ifade edildi.
Araştırmacılar 
Torcetrapib’in 
kandaki bir diğer 
yağ asidi olan 
trigliserid 
seviyesini de 
yüzde 20 
oranında 
düşürdüğünü 

belirttiler. 
Aynı şekilde 
Torcetrapib, günde 
bir kez alınırsa 
kötü kolesterol 
seviyesini 
yüzde 8, iki kez 
alınırsa yüzde 
17 oranında 
düşürüyor.

Aşın kusma, bulantı ve alerji 
akupunkturla tedavi edilebiliyor

İlaç kullanılamadığı 
durumlarda kadm 
hastalıkları ve 
doğumda akupunk
tur ile tedavide 
önemli başarılar 
elde edildiği 
bildirildi.
İzmir Alsancak 
Devlet Hastanesi 
jinekoloji ve 
akupunktur uzmanı 
Dr. Şükrü Hamidi, 
jinekolojide 
akupunktur 
yönteminin ilgi 
gördüğünü belirtti. 
Akupunkturun 
ilaçla tedavisi 
mümkün olmayan 
hastalıklarda kul
lanıldığına işaret 
eden Dr. Şükrü
Hamidi, şunları 
söyledi:
" Akupunkt uru 
doğum sırasındaki 
ağrıların giderilmesi 
veya en aza 
indirilmesi, ilaç kul
lanımının mümkün 
olmadığı gebelikte 
aşın bulantı ve kus
maların önlen
mesinde rahatça 
kullanabiliyoruz. 
Akupunkturun 

hiçbir yan etkisi 
»nbfr. Gebebğm 
ağnh dururnlarmda 
da yine ağn kesici 
ilaç veremrcüğ—iz 
için bu yont emi 
uyguluyoruz. 
Gebelikle alerjik 
(kırmalarda da 
kullanıyoruz. 
Bunların yaranda 
ağrılı, sancılı adat 
gören kadınlarda ve | 
kısırlığın bazı 
çeşitlerinde 
kullanabiliyoruz.'* 
Doğum sancılan 
başlayınca hamileye I 
akupunktur 
uygulamamam 
başladıklara» 
belirten
Dr. Şükrü
Hamidi. akupunktur I 
iğnelerinin 
kulaklara değil, 
el, ayak ve 
vücudun çeşit li 
bölgelerine 
batırıldığını bildirdi. I 
Dr. Hamidi, 
akupunkturla 
doğumda 
sancıyı da yüzde 
50-60 oranında 
İndirebildiklerim 
söyledi

Bebeklere acı 
çektiren gaz soru
nunun önlenmesi 
için, annenin 
ilk 5 ay inek sütü 
içmemesi gerektiği 
bildirildi. Konya 
Dr. Faruk Sükan 
Çocuk ve Doğum 
Hastanesi’nde 
görevli Çocuk 
Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Erkan 
Ataş, yaptığı açık
lamada, bebeklerin 
büyük bölümünün 
çektiği gaz 

‘sancısının, 
annenin tükettiği 
gıdalara göre 
değiştiğini söyledi. 
Vücudunun tüm 
organları gibi, 
bebeğin sindirim 
sisteminin ve 
bağırsakların da 
çok hassas 
olduğunu belirten

Ataş, "Ağız 
yoluyla alman 
besin, bağırsak
larda parçala
narak emilirken, 
bir miktar gaz 
ortaya çıkar. Bu 
gazın bir kısmı 
bebeğin bağırsak
ları içinde kalır
sa, bebeğe büyük 
sancı verir" dedi. 
Bebeğin gaz 
nedeniyle 
yaşadığı sıkın
tının, anne ve 
babanın da aylar
ca uykusuz geceler 
geçirmesine neden 
olabildiğini ifade 
eden Ataş, şunları 
kaydetti: 
"Gaz sorunu, 
bebek 5-6 aylık 
olana kadar devam 
eder. Gaz giderici 
olarak hekimlerce 
önerilen hiçbir

9 Nisan 2004 Caea 
ÇAĞLAR ECZANESİ

ilacın yüzde 100 
yaran olmuyor. 
Bebeklerde gaza 
neden olan etken 
madde, sadece inek 
sütü içinde bulunan 
ve bağırsakta 
parçalanamayan 
beta laktoglogulin 
maddesidir. Anne 
tarafından içilen

NÖBETÇİ ECZANE

YIL : 31 SAM: 1796
FİYATI : 200.000 TL (KDV DahiD 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Sen* GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin StKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok No 3 B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMUK
Basıklığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaadık-Yaç^Kİk-Rddanıahk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. Noc3 B GEMUK 

(Dm bayram Gmteh ve Pazar güden ımmfamaan

inek sütünün 
içindeki bu 
madde, emzirilen 
bebeğe geçiyor. 
Bebeklere en çok 
acı çektiren gaz 
sorununun önlen
mesi için, annenin 
ilk 5 ay inek sütü 
içmemesi 
gerekiyor."
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Vergi rekortmenlerini açıklıyoruz 
2003 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ 

(GAYRİMENKUL İRAT GELİRİ) 

REKORTMENLERİ

I

MANASTIR GAZİNOSU 
ve

AİLE ÇAY BAHÇESİ
✓ Düğün, ✓ Nişan 

✓ Sünnet cemiyetleriniz 
✓ özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI

İrtibat Bürosu: J

MERTIİU ÇAY BAHÇİSİ
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

Sırı
No ADI SOYADI MESLEĞİ MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK OLAN

c

Meral Ertür G.M.S.I 59.615.350.000 18.815.350,000 2.917,950.000
Halil özcan G.M.S.I 41.071.935.000 12.325.150.000 1.372.650.000
Kemal Akıt G.M.S.I 40,742.250.000 12.209.750.000 1.345.150.000
Altan Kafoğlu G.M.S.İ 35.262.800.000 10.291.950.000 2.094.750.000
Fatma Nimet Ataoğuz G.M.S.İ 25.073.000.000 6.725.550.000 219.550.000
M.Nezih Demirtekin G.M.S.İ 18.332.990.000 4.649.850.000 4.139.000.000
Hürrem Peker G.M.S.İ 16.830.600.000 4.199.150.000
Birgül Oktay G.M.S.İ 16.322.600.000 4.046.800.000 1.764.100.000
İbrahim Şirin G.M.S.İ 13.544.600.000 3.213.350.000 900.150.000

10 M.Tahlr Kınay G.M.S.İ 13.481.250.000 3.194.350.000 1.154.350.000
11 Abdullah Güler G.M.S.İ 12.716.250.000 2.964.850.000 2.964.850.000
12 Ferda Balker G.M.S.İ 12.420.000.000 2.876.000.000 2.876.000.000
13 Fikret Güneş G.M.S.İ 11.835.000.000 2.708.750.000 2.708.750.000
14 Sevgi Basargll G.M.S.İ 11.707.800.000 2.676.950.000 1.633.900.000
15 Sedat Aydın G.M.S.İ 11.482.479.000 2.121.000.000
16 Erol Çelikiz G.M.S.İ 10.768.250.000 2.442.050.000 -
17 Osman Taylan G.M.S.İ 10.685.950.000 2.421.450.000 960.400.000
18 Muhterem Yolal G.M.S.İ ' 9.825.000.000 2.206.250.000 2.206.250.000
19 Necati Aydın G.M.S.İ 9.193.000.000 2.048.250.000
20 İbrahim Aydın G.M.S.İ 8.967.994.000 1.992.000.000 ,
21 Hatice Türkgil G.M.S.İ 8.368.250.000 1.841.550.000 1.841.550.000
22 Haşan Sertkaya G.M.S.İ 8.223.750.000

7 fAO AAA AAA

1.805.950.000
4 Af A 4 t A AAA

1.805.950.000
4 ff A 4CA AAA23

24
Hikmet Hadimli 
Cahit Durmaz

G.M.S.İ
G.M.S.İ

7.608.000.000
7.087.500,000

1.652.150.000
1.521.900.000

1.652.150.000
1.521.900.000 r11 MM MM MM MM MM MM MM MM 1

25 Nedime Unan G.M.S.İ 6.208.800.000 1.302.000.000 1.302:000.000

1 
1
1 
1
1 
1
1
1 
1
1 
1

✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu26 Emel Kurt G.M.S.İ 5.928.750.000 1.232.150.000 1.232.150.000
27 Mehmet Tuğran G.M.S.İ 5.431.500.000 1.107.900.000 535.500.000 ✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi28 Hamza Sarıtaş G.M.S.İ 5.175.000.000 1.045.000.000 1.045.000.000
29 Nurten Aşçı G.M.S.İ 5.130.000.000 1.026.000.000 1.026.000.000 ✓İrsaliydi Fatura ✓ El İlanı 

✓ Broşür ✓ Kartvizit ✓ Kaşe 
✓ Cilt ✓Kitap ✓Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLEIİIİ1 
İÇİR BİZİ ARATIR

30 Osman Halidun Ateş G.M.S.İ 5.085.000.000 1.021.250.000 1.021.250.000
31 Cüneyt Ataoğuz G.M.S.İ 4.920.000.000 984.000.000 984.000.000
32 Ferit Güneş G.M.S.İ 4.860.000.000 972.000.000 972.000.000
33 Osman Yokuş G.M.S.İ 4.830.000.000 966.000.000 966.000.000
34 Ali Çatak G.M.S.İ 4.635.000.000 927.000.000 927.000.000
35 Celal Cup G.M.S.İ 4.612.500.000 922.500.000 922.500.000
36 Haşan Sözüneri G.M.S.İ 4.455.000.000 891.000.000 891.000.000
37 Ahmet Sözüneri G.M.S.İ 4.455.000.000 891.000.000 891.000.000
38 Emin Ayhan G.M.S.İ 4.320.000.000 864.000.000 864.000.000
39 Rıfat Akıncı G.M.S.İ 4.275.000.000 855.000.000 855.000.000 10 YILLIK TECRÜBEMİZ
40 İsmail Deniz G.M.S.İ 4.095.000.000 819.000.000 819.000.000

İLE HİZMETİNİZDEYİZ41 Mukaddes Duru G.M.S.I 3.765.000.000 753.000.000 753.000.000
42 Z.Şeyma Ataoğuz G.M.S.İ 3.712.500.000 742.500.000 742.500.000
43 Nurten Karadağlı G.M.S.I 3.622.500.000 724.500.000 724.500.000 Körfez Ofset

MATBAACİlİa-YAYINCIUK-REKLAMCIUK
İstiklal Cad. Bora Sok. .Akbank .Aralığı No : 3 B GEMUK

Tel: (0.224) 513 96 83 Fas: (0.224) 513 35 95

44 Nebahat Okay G.M.S.İ 3.447.000.000 690.000.000 690.00.000
45 C. Erdoğan Çorum G.M.S.I 3.446.250.000 689.250.000 689250.000
46 Halil Toplu G.M.S.I 3.375.000.000 675.000.000 675.000.000
47 Berkay Uygun G.M.S.I 3.375.000.000 675.000.000 675.000.000
48 Şerif Kani Sönmez G.M.S.I 3.315.000.000 663.000.000 663.000.000
49 Esamettin Yolcu G.M.S.I 3.097.500.000 619.500.000 619.500.000
50 K. Turhan Türe G.M.S.I 2.977.500.00Û | 595.500.000 595.500.000

Mi mm mm mm mm mm mm mm



Eğitim-Sen’den CD olayına tepki
Bir sure önce ilçemizin Şehit Ethem İlköğretim 
Okulu’nda ortaya çıkarılan porno eğitim 
CD'lerinln İçinde porno ve siyasi İçerikli bölüm
lerin bulunması olayını değerlendiren Gemlik 
Eğ it im-Sen Yönetim Kurulu, öğrencilere 5 er 
milyon liradan satılan CD’lerin eğitim ile hiç bir 
ilişkisi olmadığını, bu olayın eğitim çalışanlarını 
endişelendirdiği belirtildi. Okulları ticarethane, 
velileri ve öğrenciyi müşteri gibi gören şiddetle

kınayan Egrtım-Sen çiler oğfencaenn GtMsn 
hangi derse hazırlanırken kudanacaklannt re 
içindeki konuların eğitimle h»çbtr ütşkrsm^t 
bulunmadığını söylediler kçddamada. ’CtTnus 
içeriği müstehcen yazı ve resenier sryast propa
ganda ve Cumhuriyet e karşı tepkilerle doludur 
Böyle bir CD'nin öğrencilere eğitim CD'st 
olarak satılması eğitime vsnkecök en 
büyük zararlardan biridir'’ denildi

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Saraçoğlu yaMI

Gümrük ve Muhafaza 
Müdürü değişti

10 Nisan 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.

Milli Eğitime yüzde 100 destek verenlere flama armağan edildi

Eöitime destek verenler unutulmadı
Eğitime destek unutulmamalı..

Türkiyenin en önemeli sorunu eğitim problemini 
çözememiş olmasıdır.

Adının başında “milli” sözcüğü bulunan, aslında 
milli olmayan bir eğitim sistemimiz var.

Yedi yılını bu kurumun içinde geçirmiş bir kişi 
olarak, milli eğitimin içine düştüğü acınacak duruma 
baktıkça içim sızlıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, bilhassa Haşan AH 
Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yıllarda kuru* 
lan Köy Enstitüleri'nden tutun da,^öğretmen kadro* 
lanna, ders programlarına, hatta o dönemde bakan
lığın bastırdığı kitaplara kadar, milli eğitimde bir 
ulusallık görebilirsiniz.

Köy Enstitülerinde yetişen öğretmenler, ülke 
gerçelerini bilen, eli iş tutan, yetenekli kişilerdi..

önce eğitim programlarını bitirdiler..
Amerikan sistemi, Japon modeli, Alman program

lan derken, işin içinden bir türlü çıkılmayan bir duru
ma gelindi. 4

Hızla artan nüfusaryetecek okulu yapamayan, 
öğretmen yetiştiremeyen, malzeme bulamayan bir 
bir Bakanlığımız var.

İkili üçlü öğrenim gören okullarda, 60 -70 kişilik 
derslikerde öğrenim gören öğrencilerimiz var.

Labratuvarı, işliği olmayan binlerce okulumuz var.
Böyle bir ortamda, vatandaş veya kuramların yap

tığı okullar, yaraya bir parça da olsa merhem olmaya 
çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Eğitime %100 destek” 
verenleri hatırlamak için bir flama yaptırmış.

Dün bunlar dağıtılmış.
Bu bile okul yapanlan insanları sevindirmiş.
Bu konuya pazartesi günü devam edeceğim.

İlçemizde eğitim kuramlarına katkıda bulunan kurum ve kişilere, Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından “Eğitime % 100 destek” yazılı flama ven 
lerek destekleri unutulmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercûmen 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’a, İşadamı Kemal Kılıç'a ve 
Şükrü Şenol’un oğlu Ahmet Şenol’u ziyaret ederek flamalarını verdiler
İlçemize Şükrü 
Şenol, Lale ve Ke 
mal Kılıç ile Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Gazi İlköğretim 
Okulunu kazandı 
ranlara, dün, eğitime 
katkılarından dolayı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
"Eğitime % 100 
destek" yazan 
birer flama armağan 
edildi. Flama 
dağıtım töreninde, 
konuşan Kemal Kılıç 
“Ben okul yaptım 
ama, kurdela 
keserek, bir açılış 
bile çok görüldü" 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
Mberi saydı 3'de

t İçe m izde okut yapbraniara Omr M MHU EgUBB MMünt ■MaMI Mfe
dan Eğitime % 1« destek* yeaan tiema Mğ» edML Kaestil w Odam 
ta rafın da n yapöntan «M «dm ftarsaya Oda Başkam «mu» a

SSK’ya 794 yeni hekim
,Sosyal Sigortalar 
Kurumu na bağh sağ/rit 
tesis/erinde ça/ışmaA

üzere başvuruda BoBm» 
794 IMMa
cfinne kura BeyapM.

Yem gorevteR*Meferle
IbeMB sapası S Mı 

79Tte çAacak Say*
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Öğrenciler dinamit gibi
Neydik .... Ne olduk!

Oya okula koş.
Ali ata bak.
Ömer mısır yer.
Okula başladığımız günlerde öğrendiğimiz 

I ilk cümleler.
Ne de heyecan verirdi.
İki harfi bir araya getirip okumak. 
Öğretmenden aferin almak.
Daha sonra tabelaları heceleyerek okumak..
Sonra da Atatürk’ü, Cumhuriyeti, Kurtuluş 

I Savaşı’nı öğrenmek.
Nene Hatun’ların, Haşan Çavuşların, Elif

I Bacıların kahramanlık öyküleriyle yoğrulmak..
Öğrendiklerimiz, ulusal duygularımızı

I kamçılar, yurt sevgimizi perçinlerdi.
Bir de okulda güne başlarken şu andı 

I içerdik.
“Türküm, doğruyum, çalışkanım, yasam
İlkem küçüklerimi korumak büyüklerimi say- 

I mak. i
Yurdumu özümden çok sevmektir.
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç dur-

I madan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu türküm diyene..’’
Çocuklarımız da sürdürüyor.
Ancak biz dışarıdan ve içeriden çeşitli yön- 

I lendirmelerle
Andımıza bağlı kalamadık.
Saptık. Yol değiştirdik.
Yanlış yönetim biçimi, anlamsız hezeyanlar, 

I adam kayırmalar, devletin olanaklarını eş dost 
I -akraba takımına peşkeş çekmeler, ülkede 
I ekonomik darboğaza neden oldu.

Siyaset kirlendi.
Siyasetçilere güven azaldı.Saygı bitti.
Derken yatay ve dikey ilişkiler sekteye

I uğradı.
Kamplara bölündük.
Ağabeyimizden, bacımızdan, halamızdan, 

I teyzemizden selamı sabahı kestik.
Şimdi;
Günlük konuşmalar genellikle ülkede 

yaşanan siyasal ve ekonomik sıkıntılar 
üzerinde yoğunlaşıyor.

Kıbrıs konusu da konuşmaların diplomatik 
boyutunu oluşturuyor.

Atatürk’ün koyduğu ilkelere bağlı kalın- 
mayışın, uygulama zaafiyetlerinin, bireysel 
davranışların sonucunda yaşanan bu kaos da, 
yurttaşım diyen herkesin çok ciddi hataları 
var.

“Neme lazımcılık’’ yaklaşımının “bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın’’ düşüncesinde 
ifadesini bulan uygulamalar toplumu hızla 
bireyselleştirdi.

Ancak vakit geçmiş değil..
Biz genlerinde barış,sevgi taşıyan bir soy

dan geliyoruz.
Gerçi elin oğlu genlerle de uğraşıyor ya..
Onun için;
Henüz bizim genlerimize müdahale edilme

den çıkış sürecini başlatmamız gerek..
Yoksa..
Düşünürken bile insanın tüyleri diken diken 

oluyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Endüstri Meslek 
Lisesi çıkışında 
yaşanan öğrenci 
tartışmasını 
polis önledi.
Dün saat 13.00 
sıralarında okul
dan çıkış yapan 
iki öğrenci grubu 
arasındaki tartış
ma olay yerine 
gelen polis ekibi 
nin müdahalesiyle 
önlenirken, 
okullarda öğren
ciler arasındaki 
yaşanan çe 
kişmeler dikkat
leri okullara 
çevirdi.
İki gün önce bir 
arkadaşlarının 
okul öğrencisi 
tarafından 
dövüldüğü iddi
asıyla ders çıkışı 
başlayan birbir
lerine omuz 
atma dalaşı, 
okul-çıkışında

devam etti. 
Öğrenciler 
arasında 
anlatılan bilgilere 
göre, Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğrencilerinden 
iki genç bir 
başka öğrenciyi 
dövdüğü iddi 
asıyla, dövülen 
gencin 
arkadaşları 
tarafından okul 
koridorunda 
sözlü saldırıya 
maruz kalınca, 
kendi 
arkadaşlarına 
haber vererek 
yardım istemiş. 
Okul çıkışında 
iki grup arasın
da başlayan 
sözlü tartışma ve 
tehditler, yoldan 
geçenleri bile 
korkutunca, olay 
yerine gelen polis 
ekipleri tarafın
dan önce ikaz

edildiler. Dağıl 
mayan öğrenciler, 
bu kez polis 
aracından yapılan 
anonsla 
dağılmaları 
sağlandı. 
Okullarda

yasanan ve 
sadece bir krvd 
cima bakan olay* 
lar endişe yara 
tırken, dün yaşa 
nanlar konuyu 
bir kez daha 
gündeme getirdi

ZJJ METRO i
Türkiye'nin yollarında... ■

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Tel : (0.224) 513 12 12
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Milli Eğitime yüzde 100 destek verenlere flama armağan edildi

verenler unutulmadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne gelen 
ve eğitime katkıda 
bulunanlara verilen 
flamaların dağıtımın* 
da "duygulu anlar 
yaşandı.
Üzerinde "Eğitime 
%100 destek" yazan 
flamalar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Şube Müdürü Veysel 
Özmen tarafından 

. eğitime katkıda 
bulunanlara verildi.

.17 Ağustos 1999 
” depreminde hasar 

gören Gazi İlköğre
tim. Okulu ’nun 
yıkımını üstlenerek 
depreme karşı çelik 
konsiriksiyon olarak 
yapan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
oda adına kendisine 
verilen flama 
karşısında duyduğu 
sevinci saklamak 
gereği duymadığını 
belirterek, çok mutlu 
olduğunu söyledi. 
Kemal Akıt, duygu
larım "Teşvik etmek 
çok güzel, herkese 
örnek olmasını iste 
rim. Eğitim, insan
lığın temelidir.

TAŞI 
GEDİĞİNE

‘lameı

Gani, gani....

Medya patronuna banka yok.
Peki.. Banka patronuna?
Medya çok.
Gazete, radyo, tv.
Gani, gani...
Kahraman Türk Pollal günün kutlu olsun.
Görevin başarılarla dolsun Allah, tümünüzü korusun)

Bir insan iyi eği
tilirse yaşamında 
daha faydalı olur. 

.Biz Gemlik'te 
kurum olarak 
öncülük yaptık. 
O günün kriz döne-' 
minde şartlar bizi 
çok zorlamasına 
rağmen başardık. 
Depreme dayanıklı 
binanın yapımını 
gerçekleştirdik " 
diyerek anlattı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu olarak 
birçok çocuğa eğitim 
ve öğretim verecek 
olan okulun yapımını 
gerçekleştirdikleri 
için İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen, Oda Başkanı 
Kemal Akıt'a Miİli 
Eğitim adına 
teşekkür ettiler. 
UNUTULMAMAK 
ÇOK GÜZEL 
Ercümen ile 
Özmen, daha sonra 
1997 yılında yap
tırdığı Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’yla ismini 
yaşatan Kemal 
Kıhç’ı ziyaret ederek, 
kendisine flamasını 
verdiler.

L .•* tk »
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu’nu yaptıran Merhum Şükrü 
Şenol adına flaması oğlu Ahmet Savaş Şenol'a verildi

Okulun kurdele 
kesilerek açılışının 
bile yapılmadığına 
dikkat çeken 
Kemal Kıhç, geçte 
olsa hatırlanmaktan 
mutlu olduğunu 
dile getirdi.
Milli Eğitime desteğin 
okul yaptırmakla 
bitmediğinin altını 
çizen Kemal Kılıç, 
"Okul yaptırmak 
çok zevkli ve şerefli 
bir iş. Vatandaşla 
nmtz her zaman 
eğitime katkı 
versinler, okul yap
tırmakla bitmiyor, 
sürek lilik gerekir, 
okula katkınız 
devamlı olmalı.
Yaptırdığınız okulda 
öğrencilerin sizi 
karşılamaları ise 
çok değişik bir 
duygu, bunu ancak 
yaşayanlar bilir, 
bunun yanında 
unutulmamak 
ise en güzeli" 
şeklinde konuştu.

İSİM DEĞİŞMESİNE 
KARŞIYIM 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men ile Şube Müdürü 
Veysel Özmen’in bir 
başka ziyareti ise 
Merhum Şükrü Şe 
nol’un varisi Ahmet 
Şenol oldu. Hayırse 
ver Şükrü Şenol'un 
yıllar önce yaptırdığı 
okulun isim değişti 
rilerek başka okula 
tahsis edilmesini ka 
bul edilemez olduğu 
nu söyleyen Ahmet 
Şenol, Şükrü Şenol 
un bağış yapmasının 
güzel bir iş olduğunu 
söyledi. Ahmet 
Şenol, verilen flama 
nın büyün anlamı 
olduğunu belirterek. 
"Kendisi Gemlik'te 
zaten hayırsever 
olarak bilinirdi. 
kaptığı kutsal bir 
görev, yaşasaydı 
yardımlarına devam 
ederdi ve çok bağış 
kapardı" dedi.



10 Nisan 2004 Cumartesi Sayfa 4

ükrü Kocabıvık
Seyfettin SEKERSÛZ 

28 Mart yerel 
seçimlerinde 
muhtar seçilen 
Şükrü Kocabıyık, 
bir ilki gerçek 
(eştirmiş oldu.
Yaklaşık 30 
yıldır Gemlik’te 
Muhtarlık yapan 
bir adaya karşı 
seçim kazanan 
Kocabıyık, 
17 yıldır 
Hisar Mahallesi 
Muhtarlığı yapan 
İbrahim Köse’den 
görevi alarak 
göreve başladı. 
Daha önce de

aynı muhtara 
karşı iki kez aday 
olan, ancak 
kazanamayan 
Şükrü Kocabıyık, 
28 Mart 2004 
yerel seçimlerinde, 
bu kez seçimi 
kazandı.
30 yıldan bu 
yana, muhtar 
üzerine seçim 
kazanan ilk 
muhtar oldu. 
İlçede bulunan - 
13 mahalle 
muhtarlığının 
el değiştirmesi ise 
ayrılmalar ve 
ölenler sonucu

Hisar Mahallesinin yeni Muhtarı Şükrü Kocatepe
yaşanırken, 
ayrılan mahalleler 
dışında ilk kez 
bir muhtar

aday olduğu 
mahallede 
seçim kazanmış 
oluyor.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
emek!i olan oku 1 
müdürleri için 
yemek düzenliyor. 
İlçede uzun yıllar 
eğitime hizmet 
veren ve 
geçtiğimiz yıl 
emekli olan 
11 Eylül İlköğre
tim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Yavuz ile Atatürk 
İlköğretim 
Okulu Müdürlü 
ğü’nden emekli 
Muzaffer 
Topaloğlu ve 
Teknik Lise ve

Endüstri Meslek 
Lisesi emekli 
Müdürü İbrahim 
Ünal içen 16 
Nisan da yemek 
düzenleneceği 
öğrenildi.
Milli Eğitim 
camiası olarak 
kendilerinin 
unutulmayacak
larını söyleyen 
eğitim arkadaştan 
düzenledikleri 
yemekli gecede 
emekli olan 
meslektaşlarına 
hizmet plaketi 
vereceklerini 
bildirdiler.

rlîöl N/S ISITMAM ŞOK KAMPANYA 
TECRÜBE VE KALİTENİN AORES^^ IS AYA VAKAN VADSUP
SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.▻ Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.

<m ve ',kl111

Kombi

Katı Yakıtlı S tokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemdi1> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.► Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. .—► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Fekki
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Okul Müdürlüğü 
müracaatları 

sona erdi
Bursa lendirme gerektiği yerel
merkez ilçeleri Komisyo açıklanırken seçimleri
dahil tüm nunda müracaat öncesi
ilçelerdeki belirlenecek. eden adayların yayımlanan
boş Okul 9 Nisan 26-30 ancak seçim
müdürlükleri itibariyle Nisan tarihleri ler nedeniyle,
için müracaat sona eren arasında durdurulan
etme tarihi başvuruların mülakatlarının atamaların
dün sona 13-14 Nisan yapılacağı Haziran
ererken tarihine bildirildi. ayı başında
başvurular kadar teslim 28 Mart yapılacağı
İl Değer edilmesi 2004 öğrenildi.

Devlet memuru
Devlet ÖSM büro memurluğu doldur—
memurluğu suna geleceği sınavlarına iüyÜeriu
sınavı için bildirildi. girmek bu formları
başvuru 19 Nisan isteyenler yine ilgili
formlarının 2004 günü tarafından büroya
19 Nisan Üniversite kaçırılma 30 Nisan
2004 içinde ması gerek 2004
tarihinde bulunan tiği açıklandı. gününe kadar
Uludağ ÖSM büro İlgili teslim
Üniversitesi suna geleceği bürodan etmeleri
Kampüsü bildirilen alacakları gerektiği
içinde formların kılavuz ve bildirildi.
bulunan devlet formları

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 İl Genel Meclisi sonuçlan
30 c ra
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Türkiye interneti 
11 yaşında

11. yıl, İnternet Haftası adı altında kutlanacak
İnternetin 
Türkiye’ye 
gelişinin 
11. yılı, 
İnternet 
Haftası 
adı altında 
12-25 Nisan 
tarihleri 
arasında 
düzenlenecek 
etkinliklerle 
kutlanacak.
Ulaştırma 
Bakanlığı 
bünyesindeki 
İnternet

Kurulu tarafın
dan organize 
edilen İnternet 
Haftası 
etkinlikleri, 
internetin 
Türkiye’ye 
gelişinin 
yıldönümü 
olan 12 
Nisan’ı da 
kapsayacak 
şekilde başlıy
or. Bu yılki 
kutlamalar, 
12-25 Nisan 
tarihleri

SSK'ya 794 
yeni hekim

arasında 
gerçekleşti 
rilecek.
Kutlamalar, 
12 Nisan’da 
TÜBİTAK’ta 
düzenlenecek 
"Doğum Günü 
Etkinliği "yle 
başlayacak;
Aksaray, Kars, 
Van, Elazığ, 
Denizli, 
İsparta, 
Eskişehir, 
İzmir, 
Tekirdağ,

Kayseri, 
Kahraman 
maraş, 
Yozgat, Afyon, 
Malatya, 
Artvin, 
Çanakkale, 
İstanbul 
Samsun’un 
yanı sıra 
birçok 
merkezde 
internetin ele 
alınacağı 
toplantılarla 
sürecek.

ELEMANLAR ARANIYOR
✓ FİRMAMIZDA MÜH/AR-GE VE SATINALMA BÖLÜMLERİNE 
BAY / BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR 

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER;
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDEN MEZUN 

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, TERCİHEN ALMANCA, 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
✓ FİRMAMIZDA ÜRETİM DEPARTMANINA

MAKİNA OPERATÖRLERİ ALINACAKTIR. 
ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER ;

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, TERCİHEN TORNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, GEMLİK’TE İKAMET EDEN

İLGİLİLERİN 15.04.2004 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN 
ADRESE ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Yeni Yalova Yolu 23. Km. Kurtul Köyü Mevkii Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 522 81 80 - 522 82 90

SSK’ya bağlı 
sağlık tesis
lerinde çalış
mak üzere 
başvuruda 
bulunan 794 
hekimin 
görevlendirmel 
eri kura ile 
yapıldı.
SSK 
Başkanlığınca, 
Sağlık İşleri 
Genel 
Müdürlüğü’nün 
uzman hekim 
ihtiyacını 
karşılamak 
üzere noter ve 
komisyon 
huzurunda 
kura çekimi 
gerçekleştiril
di. SSK Genel 
Müdürlüğü - 
Konferans 
Salonu’nda 
yapılan kura 
çekimine, 
başvuruda

bulunan görevlendirmel daşa sağlık
hekimler ve erle uzman hizmeti
aileleri katıldı. hekim verildiğini
SSK Genel sayısının ifade etti.
Müdür 6798 e çıka Yahya
Yardımcısı cağını bildirdi. Adıyaman'ın
Yahya Sağlık İşleri açıklamasının
Adıyaman, Genel ardından 33
kura çekimin Müdürlüğü’nün değişik
den önce yap toplam person branşta
tığı kısa açıkla el sayının ise başvuruda
mada, boş 53 bin 600 bulunan 794 1
bulunan 1068 olacağını kayd .hekimin
kontenjan için eden görevlendirme
794 başvuru _ Adıyaman, sinin yapılması
yapıldığını 547 sağlık için kura
belirterek, tesisinde 32 çekimine
yapılacak yeni milyon vatan- geçildi.

MM1 ■■ ■■ ■■ ■■ ■■“1

CAM
-4

HIZLI VE DENGELİ
TOYO TİCARET

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA 
EKİM TESLİMİ 1+8 AY 
KASIM TESLİMİ 1+9 AY
ARALIK TESLİMİ 1+10 AY

SICACIK BİR MEKAN 
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

■ YAŞAYIN
| isst KOOOUSUZ DUMANSE YANAR

pbcseeobe ortaioaruiubfyarozR
w . FAN LE nşh HIR YA» SRHEt >
Yen Pazar Cad. _■

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TEL:513 7117
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Emeklilik erkeklerin

korkulu rüyası
Emeklilik dönemlerinde ciddi bunalımlar ve 

ruhsal çöküntü yaşıyorlar.

I I I

k

’n

mm
33 *

Yaşlı erkeklerin, 
yaşlı kadınlara 
göre daha fazla 
psikolojik 
rahatsızlıklar 
yaşadığı, işlerini 
yaşamlarının 
merkezi sayan 
erkeklerin, 
emeklilik döne
minde ciddi 
bunalımlar ve 
ruhsal çökün
tüler yaşadıkları 
bildirildi.
Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri 
Anabilin^ Dalı 
Emekli Öğretim 
Üyesi Dr. Turan 
Örnek, erkek
lerin yaşlansa 
da topluma 
karşı sorumluk
larından kopa
madıklarını 
söyledi,. 
Turan Örnek, 
yaşlanan erkek
lerde ruhsal 

bozukluklara 
yol açan ya da 
neden sayılan 
etkenlerin 
basında iş 
yitimi, eş ve 
arkadaş 
yitimleri, 
sağlık sorunları, 
ekonomik 
sorunlar, göç 
olaylarının ilk 
sıralarda 
geldiğini 
belirtti.
Dr. Turan 
Örnek, bir yere 
ait olma, bir isi 
olma, toplumda 
bir yeri olmanın 
erkeğe 
güçlülük, 
saygınlık ve 
özgüven veren 
bir kimlik 
olduğunun da 
altını çizerek, 
"Kendisinin ve 
yakınlarının 
güvenliğini 
sağlamak,

erkeğin 
özgüvenini 
sürdüre
bilmesinin 
öncelikli koşu
ludur. Yaşlanan 
erkeğin emeklil
iğe karşı tutu
munu toplum
daki emeklilik 
imajı belir
lemektedir. 
İşlerini yaşam
larının 
merkezi sayan 
erkekler, 
yaşlanma ve 
emeklilik döne
minde ciddi 
bunalımlar ve 

ruhsal çökün
tüler yasamak
tadırlar?’ diye 
konuştu. 
Dr. Örnek, 
yaşlanan erkek
te, yaşlanan 
kadına oranla 
anlamlı bulun
muş psikiyatrik 
epidemioloji 
verileri 
özetlendiğinde, 
özkıyımın (inti
har) ilerleyen 
yaşa koşut 
bir artış 
gösterdiğini de 
sözlerine 
ekledi.

Türkiye, sıcak havanın
etkisine giriyor

Bazı bölge 
lerde hava 
sıcaklığı 30 
dereceye 
kadar 
yükselecek. 
Önümüzdeki 
3 gün içinde 
yağış görül 
meyecek. 
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlü 
ğü’nden 
yapılan açık
lamaya göre 
halen mevsim 
normalleri 
civarında ve 
yer yer 
üzerinde olan 
hava sıcak
lığı, hafta

soom daha da

malin 8-10 
derece 
üzerinde 
seyredecek. 
Beklenen 
artışlarla 
birlikte hafta 
sonunda en 
yüksek hava 
sıcaklığı 
değerleri; 
Marmara'nın 
Doğusu, 
Batı ve 
Orta 
Karadeniz, 
Ege ve 
Akdeniz 
kıyılan. İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı

ohahAaeah

doğu 
Anadolu da 
30 dereceye 
kadar 
çıkacak 
Orman 
yangınları 
bakımından 
duyarlı olan 
bölgelerde.

daşiano w 
ilgvMmn 
tedberH 
otonalan 
nlmdl

94

bilişim hizmetleri

n»
mas

COMPUTER —

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK1

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EM SON TEKNOLOJİ EM İVİ FİYAT

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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İstihdam artırmaya 
32 milyon euro 

Avrupa Komisyonu, iş imkanı yaratacak 
projelere kredi sağlayacak.

Turizmde hedef 
50 milylar dolar

Türkiye’nin en 
önemli sorunların
dan biri olan işsi
zliğe çözüm bula
bilmek için Avrupa 
Komisyonu da 
devreye girdi. 
İstihdamın artırıl
masına yönelik 
projeler için 32 
milyon euro 
ayrılırken, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, "İşsiz
lik riskini ulus
lararası kuruluşlar
la da paylaşmak 
durumundayız " 
dedi.
Türkiye'de işsizlik 
oranı yüzde 10.5'e 
yükselirken, 
işgücüne katılım 
oranı yüzde 50’nin

altında.
2004 yılını işsizlik
le mücadele yılı 
ilan eden hükümet, 
sivil toplum kuru
luşlarını "Yeni 
fırsatlar hibe 
programı" adı 
altında Avrupa 
Komisyonu'ndan 
kredi almaya 
davet ediyor. 
Krediye ilişkin 
ayrıntıları, Bakan 
Murat Başesgioğlu 
ile Avrupa 
Komisyonu Türkiye 
Temsilcisi Hansjörg 
Kretchmer açıkladı. 
Başesgioğlu; "İşsiz
lik, paylaşılması 
gereken bir risktir. 
Sadece devlet altın
dan kalkamaz. 
Uluslararası kuru

luşlarla paylaşarak 
bu riski en aza 
indirmemiz 
mümkündür" dedi. 
Kretchmer de, 
Türkiye'de işsi
zliğin endişe verici 
boyutlara ulaştığı
na dikkati çekerek, 
yardım programı 
ile en az 12500 
kişinin iş piyasası
na girmesini

amaçladıklarını 
söyledi.
Yeni fırsatlar p 
rogramından, 
işsizlere iş alanları 
yaratan projeler 
yararlanabilecek.
15 Haziran'a kadar 
başvurular sürecek. 
Projelere, en az 10 
bin, en çok 375 
bin euro tahsis 
edilecek.

i Türkiye, gele
cek 5 yıl 
içerisinde 
turizmden 
yılda 50 m ilyar 
dolar gelir elde 
etmeyi 
hedefliyor. 
Türkiye’nin 
dünya 
turizmindeki 
yeri ve hedef leri. 
sektör temsilcileri 
ve konunun 
uz manian taraf ın- 
dan Mersin'de 
tartışıldı. 
Tartışmalarda, 
Türkiye’nin turizm 
potansiyelinin 
yeterli ölçüde 
değerlendirilmesi 
durumunda, bu 
sektörden sağlaya
cağı gelirin 50 mil
yar dolara ulaşa
bileceği vurgulandı. 
Konuşmacılar, tari
hi ve doğal zengin
likleri ile 
Türkiye’nin 
turizmde dünyadaki

birçok ülkeden 
avantajlı konumda 
olduğuna dikkat 
çektiler. Türkiye’ni 
dünya turizm bçpm 
ön sıralannda 
olduğunu belirten 
yetkililer, ilk 18 
içinde bulunan 
Türkiye'ye bu yıl 
gelecek turist 
sayısını 14 milyon 
kişi olarak tahmin 
ediyorlar. Turizmde 
dünya devleriyle 
yanşan Türkiye, 
akılcı ve doğru 
yatırımlarla grlr- 
cekte bu sektörün 
lideri konumuna 
gelebilecek.

i 
I AROL MOBİLYAi

0

i

1

Mrk. : Hamldlye Man. Kumru Sok. No: 1 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. : Davu+kadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 98 72

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

J
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR !

/ Zucı
faikı

at JâU M ftİMİz diOf *r*f’y*¥ ver »Pr»
İşyeri ve evlere paket semsimiz nrâr

İstiklal Caddesi No: 17 GEMLİK Tel: :0224ı 513 SJF

ra a

10

BURSA HAKİMİYET -
I VE KENT I

GAZETELERİNE .
İLAN ALINIR ।

I KÖRFEZ REKLAM I
TEL: 513 17 97-513 96 83 ■

Fax : 513 35 95 ■
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Horlamaya son
Radyofrekans dalgalarıyla yapılan tedavide % 80 basan elde ediliyor.

Radyofrekans 
dalgalarıyla yapılan 
horlama 
tedavisinde yüzde 
80 başarı elde 
edildiği bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kulak 
Burun Boğaz Ana 
Bilim Dalı öğretim 
üyesi ve baş-boyun 
Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. İsmail 
Külahlı, radyofer- 
ekans dalgalarıyla 
tedavinin, horla
maya sarkık ve ince 
yapılı yumuşak 
damağın neden 
olduğu durumlarda 
uygulanabildiğini 
belirtti.
Prof. Dr. İsmail 
Külahlı, 
"Radyofrekans 
enerjisi ile hedef 
dokuda ısı oluştu
rarak hacim 
küçülmesi sağlanan 
cerrahi bir yön
temdir. Çok düşük 
düzeyde rady

10 kişiden fi sigaradan ölüyor
Adnan Menderes 
Üniversitesi (ADÜ) 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı

I Başkanı Doç. Dr. 
Mehmet Polatlı, 
10 kişiden birinin 
sigara nedeniyle 
öldüğünü söyledi. 
Doç. Dr. Polatlı, 
ADÜ Kültür ve 
Spor Salonu’nda 
düzenlenen 
"Sigaranın İnsan 
Sağlığına Verdiği 
Zararlar ve 
önlemleri" adlı 
konferansta yap
tığı konuşmada, 
sigara kul
lanımının 
önlenebilir 
hastalık ve ölüm 
nedenlerinin 
başında geldiğini

ofrekans enerjisi 
kullanılır.
Uygulaması basit 
olan bu yöntemde, 
bazen 2-3 seans 
gerekmektedir. 
Radyofrekans 
işlemlerinin çoğu 
lokal anestezi 
altında ve ayakta 
yapılabilir. 
Uygulandığı 
bölgeye göre 
birkaç dakika 
içinde yapılabilir 
ve aynı saat içinde 
hasta evine gide
bilir." diye konuştu. 
Ve Öneriler 

bildirdi.
Akciğer kanseri 
başta olmak 
üzere birçok 
kanser türünün 
en büyük 
nedeninin sigara 
olduğunu ifade 
eden Polatlı, 
"Sigara, 
günümüzde tüm 
dünyada her 10 
erişkinden birinin 
ölüm nedenidir. 
Kanserden ölen
lerin %50’sinin 
nedeni sigaradır" 
diye konuştu. 
Polatlı, sigara 
içenlerin, içmeyen
lere göre 
10 kat daha 
fazla solunum 
yetmezliği 
hastalığına 
yakalandıklarını

Prof. Dr. Külahlı, 
kilo fazlası olup 
zayıflayan hasta
ların yüzde 80’inde 
horlamanın önemli 
derecede azaldığı 
veya tamamen 
ortadan kalktığını 
belirten Külahlı, şu 
önerilerde bulundu: 
-Kilo vermek, güçlü 
bir kas yapısına 
sahip olmak için 
egzersiz programı 
uygulayın ve düzen
li bir hayat sürün. 
-Uyumadan önce, 
uyku ilaçları, 
sakinleştirici ve 

bildirdi.
Sigara içenlerin 
içmeyenlere 
göre %70 daha 
fazla kroner 
hastalıklardan 
öldüğünü 
kaydeden 
Doç. Dr. Polatlı, 
kroner hastalık
ların erkeklerde 
%45, kadınlarda 

alerji i lac la nndan 
kaçının.
-Alkollü içecekler
den uzak durun.
-Uyumadan 3 saat 
önce yemek 
yemeyi bırakın.
-Asın yorulmaktan 
kaçının.
-Sırt üstü yatmak- 
tansa. yan 
yatmayı tercih 
edin.

-Pijamanızın sırt 
kısmına küçük 
birşey dikerseniz 
sırt üstü yatmanızı 
engelleyebilirsiniz.
-Yatağınızın baş 
kısmını ayak kıs
mından 15-20 
santimetre kadar 
yukarıya kaldırın. 
Prof. Külahlı, 
her uyku 
pozisyonunda 
horlayan ağır 
hastalar için bu 
önerilerin yeterli 
olmayacağını 
belirtti.

%40 sigaraya 
bağlı olduğunu 
belirtti.
Doç. Dr.
Polatlı, sigarayı 
bırakmanın 
kroner hastalık 
riskini 
bir yılda %50 
azalttığını da 
sözlerine ekledi

Sigaraya "Para
ödüllü" veda

Sağlık Bakanlığı 5 mdyar oduMu 
"sigarayı bırak** kampanyası 

yapıyor.
Tütün ve tutun 
mamullerinin 
zararları hakkın
da toplumu bil
inçlendirmek ve 
sigarayı bırak
malarına 
yardımcı olmak 
üzere Sağlık 
Bakanlığı. 2-29 
Mayıs tarihleri 
arasında 5 mil
yar lira ödüllü 
siga ra bırakma 
kampanyası düzen
liyor.
Dünya Sağlık 
Örgütü ve 
Finlandiya Halk 
Sağlığı Enstitüsü tte 
işbirliği içinde 2 
yılda bir 2 29 
Mayıs tarihleri 
arasında düzenle
nen kampanyaya 
katılmak isteyen
lerin 4 hafta 
süreyle sigara 
içmemeleri 
gerekiyor.
Kampanyaya en az

NÖBETÇİ ECZANE
10 Niaaa 2004 Caaartaal 

İNCİ ECZANESİ
11 N irs n 2004 Pazar 
GEMLİK ECZANESİ

[3d t Mİ
YTL : 31 SAYI r 1797

FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dah® 
Sahibi : Kadri GÜLER

Y azı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Miftâri : SıjftıMfa SEKBBÖZ

İstiklal Cad. Bora Sok. Nk3 B
I Td : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLK
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1 yddsr sigara İçen 
ve 18 yaş» 
doMbunnuş herke* 
katılabilecek 
KatduBcdanB.
2 Mayıstan önce 
katılan faramana 
kampanya mer 
kezine ulaştır 
malan gerekiyor 
Bir akma gummdea» 
ıt ibaren 4 hafta 
süreyle «para 
içmeyenler veya 
tütün ürünlerini 
kullanmayanlar.
5 milyar Krahk 
oduhı almaya 
hak kazanacak
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Vergi rekortmenlerini açıklıyoruz 
2003 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ 

(GAYRİMENKUL İRAT GELİRİ) 
REKORTMENLERİ

1 MfiNfiSTIR GAZİNOSU ’

1 w 1I HİLE ÇflY BAHÇESİ 1

✓ Düğün, ✓ Nişan

✓ Sünnet cemiyetleriniz

✓ özel günleriniz için

I KAYITLARIMIZ BAŞLADI

I İrtibat Bürosu: 1
1 un ulu çay bahçesi
I Tel : (0.224) 513 72 39 II GSM : (0.532) 231 74 49 1

S<r« 
No ADI SOYADI MESLEĞİ MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK OLAN

51 Naime Tozlu G.M.S.I 2.925.000.000 585.000.000 585000 000
52 Abdülkerim Şaner G.M.S.İ 2.887.500.000 577.500.000 577.500 000
53 Fahrettin Bostancı G.M.S.İ 2.812.500.000 562.500.000 562500000
54 Raif Yılmaz G.M.S.İ 2.790.000.000 558.000.000 558.000.000
55 Nesrin Sungur G.M.S.I 2.655,000.000 531.000.000 531.000.000
56 Muammer Çopur G.M.S.İ 2.606.250.000 520.500.000 520.500.000
57 Muzaffer Ersöz G.M.S.İ 2.602.500.000 517.500.000 517.500.000
58 Hatice Pekaytaç G.M.S.İ 2.587.500.000 487.500.000 487.500.000
59 Mustafa Bakır G.M.S.İ 2.437.500.000 474.750.000 474.750.000
60 Sebahattin Yakın G.M.S.İ 2.375.750.000 472.500.000 472.500500
61 Gönül Vardar G.M.S.I 2.362.500.000 465.000.000 465.000.000
62 Abdülkadir Karakurt G.M.S.İ 2.325.000.000 463.550.000 463.550.000
63 Zafer Yıldırım G.M.S.İ 2.317.900.000 460.300.000 460.300.000
64 Gürkan Taylan G.M.S.İ 2.301.600.000 459.000.000 459.000.000
65 Mustafa Bakır G.M.S.İ 2.295.000.000 456.000.000 456.000.000
66 Canur Akın G.M.S.İ 2.280.000.000 450.000.000 450.000.000-
67 Birsen Aydın G.M.S.İ 2.250.000.000 439.500.000 439.500.000
68 Mustafa Gürbüz G.M.S.İ 2.197.500.000 430.000.000 430.000.000
69 Zarife Kavlak G.M.S.İ 2.150.030.000 427.500.000 427.500.000
70 İbrahim Oral G.M.S.İ 2.137.500.000 423.000.000 423.000.000

0. Soner Toplu G.M.S.İ 2.137.500.000 420.000.000 420.000.000
İsmet Tumba G.M.S.İ 2.115.000.000 414.000.000 414.000.000

73 Hacer Sözer - G.M.S.İ 2.100.000.000 420.000.000 420.000.000

| ✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu ||
। ✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi.

✓Irsaliyeli Fatura ✓ El İlanı '
✓ Broşür ✓ Kartvizit ✓ Kaşe 1

| ✓Cilt✓Kitap ✓Dergi |
|IEI TİBLİ MATBAA İŞLEIİIİZI
[ İŞİN BİZİ ABAYIM |

74 Enveriye Söylev G.M.S.İ 2.070.000.000 414.000.000 414.000.000
* 75 Ayşe Merter G.M.S.İ 2.025.000.000- 405.000.000 405.000.000

76 H.Sabiha Dumlu G.M.S.İ 2.025.000.000 405.000.000 405.000.000
77 Gülen Tarhanam G.M.S.İ 2.025.000.000 405.000.000 405.000.000
78 Zehra Altan G.M.S.İ 2.025.000.000 405.000.000 405.000.000
79 Gülseren Ateşer G.M.S.İ 2.006.250.000 401.250.000 401.250.000
80 F. Yüksel Uğur G.M.S.I 1.983.750.000 396.750.000 396.750.000
81 İsmail Komit G.M.S.İ 1.980.000.000 396.000.000 396.000.000
82 Ömer Kalyon G.M.S.I 1.980.000.000 396.000.000 396.000.000
83 Hüseyin Kaptan G.M.S.İ 1.957.500.000 391.500.000 391.500.000
84 Cevdet Satır G.M.S.İ 1.950.000.000 390.000.000 390.000.000
85 R.Nazmı Ersan G.M.S.I 1.875.500.000 375.000.000 375.000.000
86 Salih öz G.M.S.İ 1.837.500.000 367.500.000 367.500.000
87 H. Fikret Türe G.M.S.I 1.807.500.000 361.500.000 361.500.000
88 Melek Kara G.M.S.İ 1.800.000.000 360.000.000 360.000.000
89 Hüseyin Kalyon G.M.S.I 1.800.000.000 360.000.000 360.000.000 50 YILLIK TECRÜBEMİZ
90 Veysel Bozdemir G.M.S.İ 1.755.000.000 351.000.000 351.000.000 1 İLE HİZMETİNİZDEYİZ 1191 Cemal Aktaş G.M.S.I 1.755.000.000 351.000.000 351.000.000
92 Behice Cil G.M.S.İ 1.710.000.000 342.000.000 342.000.000 1____________ _ __________

I
[i

93 Süheyla Aparı G.M.S.I 1.695.000.000 339.000.000 339.000.000 ı Körfez Ofset ■
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK ।

■ İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMIİK 1
Tel: (0.224) 513 % 83 Fas: (0.224) 513 35 95

94 1Nemika Unan G.M.S.I 1.690.300.000 338.000.000 338.000.000
95 iAyşe Akcan G.M.S.I 1.687.500.000 337.500.000 337.500.000
96 1tasan Kiremitçi G.M.S.I 1.675.000.000 335.000.000 335 000.000
97 lıbrahim Kaya G.M.S.I 1.665.000.000 333.000.000 333.000.000
98 tIslahat Baykal G.M.S.I 1.620.000.000 324000.000 324 000,000 î
99 hlecat Eren G.M.S.I 1.597.500.000 319.500.000 319 500.000 İ
00 IVlüğe Yalazı G.M.S.I 1.575.000.000 315.000.000 315.000.000 P 

____________



Türkiye Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ahmet Aybar, meslektaşlarının dikkatini çekti

“Gemlik’te 4 kat sakıncalı”
Türkiye Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ahmet Aybar, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’ni ziyaret etti. Yeni yöneticileri kutlayan 
Aybar, oda çalışmaları hakkında meslektaşlarına bilgi verdikten sonra, yaptığı açıklamada, Bursa ve çevresinde yaklaşık 8 bin kaçak 
yapılaşma olduğuna dikkat çekerek, “Bunu yerel yönetimlerin önlemesi çok zor." dedi. Aybar, Gemlik’te zemini deprem açısından uygun 
olmayan bölgelerde yapılaşmanın 2 kattan 4 kata çıkartılmasının sakıncalı olduğunu söyledi. Seyfettin ŞEKERSOZ'un haberi sayfa 4 de

Sakıp Sabancı bugün 
toprağa veriliyor ’

Türk sanayisinin duayenlerinden <MhM ve I 
önceki gun İstanbul Amerikan Hastanesi*nde i 
vefat eden Sakıp Sabancı, bugün duıen- 
lenecek olan devlet töreni ile Zmcıriıkuyv ı 
Mezarlığı nda son yolculuğuna uğurtanacak.

Haberi sayfa T de |12 Nisan 2004 Pazartesi FİYATI ; 200.000- TL.

Türk Polis Teşkilatı’nın 159. kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlenen ödül töreni ile son buldu

. Polis Hanası’nda coşkulu son
Güne Bakış

U .. Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kent müzesi
Kentleri yönetenler, günü geldiğinde görevleri 

biter ve sade bir vatandaş gibi bir kenara çekilirler. 
Bakın. Gemlik’te belediye başkanlığı yapmış onlar
ca kişi var.

Bunlardan kaçı sizce iz bırakabilmiştir.
Yaptıklarıyla anılmaktadırlar..
Benim göremediğim belediye başkanlan arasında 

bir tekin adı her yerde duyulur.
Doktor Ziya Kaya..
Doktor Ziya Kaya, bir aksiyon adamıdır.
Kültürlüdür, şairdir, halk adamıdır..
Halk Fırkasını kurmuştur, cumhuriyetin ilk 

belediye başkamdir, Demokrat Partinin kuru
cusudur.

Herşeyden önce fakir babasıdır.
Hizmetleri bugün bile yaşayanlarca anlatılmak

tadır.
1973-1980 arasında belediye başkanlığı yapan 

rahmetli İbrahim Akıt, Haydariye Köyü’nden 
Gemlik e su getirterek, büyük bir başarıya imza 
atmıştır.

Bugün, belediyece adına yaptırılan bir çeşmesi 
var ama, ona bile adam gibi bakım yapmıyorlar.

Sonra gelen belediye başkanlan da kendilerine 
göre belki çok şeyler yaptılar ama, Gemliklinin 
hafızısma kazman, unutamayacakları büyük bir 

THSTBSt Çbk. ' '
Bursa eski Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan 

Bilen ser, gider ayak Bursalılara kent müzesi gibi" 
ölümsüz bir eser bıraktı.

Sanırım Bilenser, Bursa Kent Müzesi’yle anıla
cak. Diğer yaptıkları unutulacak.

Gemlik in de bir kent müzesine ihtiyacı var.
Bunun adımı bu dönem mutlaka atılmalı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 159. yıldönümü törenleri 5-10 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Haftaya nok
tasını koyan törenler, Cumartesi günü Belediye Düğün Salonu’ndaki ödül 
töreni ile son buldu. Emekli polisler ile başarılı polislere ve Gemlik Polis 
Teşkilatı’na katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verildi.
Türk Polis 
Teşkilatı’nın 159. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle, bu yıl da 
düzenlenen törenler 
kapsamında, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, Özür
lüler Okulu’nu 
ziyaret etti. Hafta 
kapsamında futbol 
turnuvaları, okullar 
da ise, resim, şiir 
kompozisyon 
yarışmaları 
düzenlendi. Şehit 
polis ailelerinin 
ziyareti yapıldı. 
Çocuklara yönelik 
palyaço ve sihirbaz 
gösterisi yapıldı. 
Protokolün de 
ziyaret edildiği 
haftada, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği konseri 
verdi. Hafta boyunca 
süren etkinlikler, 
cumartesi günü 
düzenlenen ödül 
töreni ile son buldu. 
Haberi syf 3 ye 5’de

Kuruluş yıldönümü pastası Kaymakam Sadettin Genç. Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, İtçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İlçe 
Jandarma Bölük Komutanı Murat Karaman tarafından brriikte kesildi

Dyak Renault:! Petkim:O
Dön, Gemlik Atatürk 
Statyumu’nda Oyak 
Renault, Petkimspor 
arasında yapılan karşüaş-

«MdİM Oyak ttenau* 
j-ö gaüp ayrriol

maçında Oysk Renault

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Memur ve Memur Emeklileri Derneği olağan kongresi yapıldı

I Sakıp Sabancı
I “Laiklik oksijendir, olmadan yaşanmaz." 
| Bu sözler 1928 yılından bu yana kutlanan 
I “Laiklik Günü"nde yasama veda eden “Sakıp 
I Ağa "ya ait.
| Cumhuriyet in ilanından tam on yıl sonra
I 1933 de doğan Sakıp Sabancı babasının deyimiyle 
I “turist gibi gelip turist gibi gitmedi"
I Yaşamının her dönemini ülkesinin; ekonomiden 
I kültüre her alanda gelişmesi ve zenginleşmesi için 
I harcadı.
. Kalite kavramının Türkiye'deki öncüsü olan 
I Sabancı, her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla 
I “doğru hedeflere" yöneldi.

Bana göre ve onun deyimiyle “Türkiye' de 
I modern yaşamın kurulmasında da “Sakıp Ağa” 
I tarzı öncülük işlevi üstlendi.

Ülkesinin mutluluğu onun için hep ön planda 
I oldu ve bu düşüncesini de şu sözleriyle anlam- 
I tandırdı :
' “Ben önemli değilim, vatanım önemli. Firmam 
I önemli değil. Türkiye’deki tüm firmaların sağlıklı 
I olması lazım."

Türkiye'de cok zengin var.
t, Her yıl “dünyanın en zenginlerini açıklayan ünlü 
I “Forbes” dergisinin sıralamasında görürüz bu 
I isimleri..

Bunlardan kaçı Türk Halkının gönlünde ki 
| sıralamada yer alabiliyor.

Sabancı “dediğiyle yaptığı” çelişmeyen ve bu 
I özelliğiyle de “Türk Halkı ’yla bütünleşebilen bir 
I “insan dı.

Çünkü “O" onlar gibi konuşuyor, onlar gibi 
I düşünüyordu.

Aşağıda sıraladığım şu sözler, Sabancı nın yurt 
I ve insan sevgisiyle ~dolu yüreğinden yansıyor:

- Adam teşviki aldı, hedefe varmadıysa, alnına 
I yumruğu vuracaksın babam.

Niye hedefe varmadın ?
Cezası ile geri alacaksın.
- Kalkınma trenine yeniden binmek mecburiyeti 

I var. Binmezsek, fukaralık treninde yola devam 
I edersek yazık olur.

- Her konuda denetleme isterim, ama özellikle 
I bir konu dersen bankacılığı denetle derim.

- Bütün firmalar kar etsin. İyi kişnesin.
I Büyüsün, dışa bağımlılıktan kurtarılsın.

- IMF neden Fransa'ya ikide bir reçete yazmı 
I yor? Neden senin memleketine geliyor? Sen 
I gidişatı rezil etmişsin.

- Türkiye’de doğu batıya göre genelde daha geri 
I kalmıştır. Fakat batıda da öyle iller ve şehirler 
I vardır ki doğudakinden geri kalmıştır.
* - Dikkat çekici iddialar ortaya atılıyor, ama
I sonra unutuluyor," unutmayalım” diyorum.

- Susurluk'un örtülmesi konusunda kaygı taşı 
I yorum. Herkes gibi ben de diyorum ki niçin netice 

yok?
- Bu memlekette bir kıyafet kanunu var. Ya var 

ya da yoktur. Varsa kim, ne zaman uygulayacak bu 
kanunu? Sabrımız kalmadı.

* Vazgeçemeyeceğimiz tek şey demokrasidir. 
Laiklik oksijenimizdir. O olmadan Türkiye’de 
yaşanmaz.

“Cumhuriyeti ve laikliği içine sindirmiş bir 
“insan" olan “Sakıp Ağa’’nın yüreği Cumhuriyet’e 
karşı saldırılara daha fazla dayanamadı ve bir 
“Laiklik” gününde durdu. Ardında “ kalite 
“bırakarak göçen “Sakıp Ağa ya Allahtan rahmet, 
geride kalanlara başsağlığı dilerim.

Tamer Sivri
güven tazeledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Memur ve 
Memur 
Emeklileri 
Derneği’nin 
yaptığı olağan 
kongrede 
Tamer Sivri 
yeniden başkan
lığa getirildi. 
Çeşitli sosyal 
çalışmalarda yer 
alan Tamer Sivri, 
Memur ve 
Emeklileri 
Derneği’nin 
lokalinde 
gerçekleşen 
kongrede güven 
tazeledi- 
Tamer Sivri’nin

başkanlığa 
getirildiği Memur 
ve Memur 
Emeklileri Derne 
ği’nin yönetim 
kurulu şu isimler
den oluştu: 
Emirhan Kürt, 
Recep Tangut, 
Ali Çakar ve 
Hüseyin Yurttaş. 
Tamer Sivri, 
gazetemize 
yaptığı açıkla 
mada, Memur ve 
Memur emeklile 
rinin bir çatı 
altında toplandığı 
tek yerin dernek
leri olduğunu bu 
nedenle göreve

geldikten sonra 
dernekte ve 
lokalde yeni 
düzenlemeler 
yaparak, üyelerin

daha rahat
zaman geçireceği 
bir mekan yarat
maya çalıştık
larını söyledi.

p ■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■
I METRO I
■ Türkiye’nin yollarında... ■

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Te! : (0.224) 513 12 12
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Türk Polis Teşkilab’nın 159. kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlenen ödül töreni ile son buldu

Emekli polisler 
unutulmadı

Seyfettin SEKERSOZ

Türk Polis 
Teşkilatlanın 
159. kuruluş 
yıldönümü kutlama 
etkinlikleri ödül 
töreni ile 
sona erdi. 
Cumartesi günü 
Belediye Düğün 
Salonu ’nda saat 
ll.oo’de yapılan 
ödül törenine, 
Kaymakam Sadettin 
Gene. Belediye 
Başkanı Mehmet 
hırgut, İlce Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve İlce 
Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman, 159. 
kuruluş yıldönümü 
pastasını birlikte 
kestiler.

W rT

Polis Teşkilatının 159. kuruluş yıldönümü etkinlikleri ödül ve belge 
töreni ile sona erdi. Törende, emekli polisler ile emniyet personeli ve 
emniyete katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verildi

EMEKLİ POLİSLERE 
TEŞEKKÜR BELGESİ 
Daha sonra, polis 
teşkilatında başarıyla 
hizmetlerini tamam-

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yakındır.
Bizim Kadri Gülere göre: 
Mazbata töreninde Belediye Başkanı 
“Katılımcı” olunacağını söylemiş. 
Kalabalığın gürültüsünden 
“Atılıma” olunacağını her halde 
“katılımcı” olarak algılamış 
Bana göre o yapacağını peşin, 
dobra dobra söylemiş.
Kendisine çelme atanların 
üstüne öyle bir atılacak ki...
Kolundan tutup
Tümünü savurup atacak....
Atılım yakındır...
Katılmayan atılır... 
isin raconu bu!...

Bürokratik İşkence
Bürokrasi ne yapar
İşadamına yol gösterir.
Halka yardım eder.
Devlet çarkını döndürür.
Halk ile devleti buluşturur.
Demek ki yaptığı her is, halka 

dönük olmaktır.
Ama. Günlük yasamdaki örnekler.

hiç öyle görünmüyor.
Biz sadece Ankara’daki bürokrasi

den şikayet ediyoruz.
Ama. Yasadığımız şehirlerde, 

Ankara'dan farksız.
Sadece devletten şikayet ediyoruz.
Ama. Özel sektörde, devletten fark

sız.
Bursa'da, Botas’ın gaz dağıtımı 

özelleşti.
Bu işi artık, Bursagaz yapıyor.
Tek zaten özelleşmişti.
Para tahsilatını, TEDAS yapıyor.
Her iki kurumun Çarşamba 

Caddesinde tahsilat bürosu var.
- Bu büroda,
- TEDAS'ın 10 veznesi var.

layarak emekli olan 
personele Kaymakam 
Sadettin Genç 
tarafından teşekkür 
belgesi verildi.
Törenin son 
bölümünde ise polis 
teşkilatında başarılı 
çalışmalar gösteren 
personel ile katkı 
sağlayan kişi,

kurum ve kuruluşlara 
teşekkür 
plaketleri verildi.
Bir hafta süren 
Polis Haftası 
etkinlikleri İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kürt ün 
makamında tebrikleri 
kabul etmesiyle 
son buldu.

Aboneler elektrik faturalarını 
rahatça ödüyor.

Doğalgaz aboneleri ise, kuyrukta 
çile çekiyor.

Bir kaç kez kuyruğa giripte, pa 
ralarını ödemeyenler var.

Kış döneminde, her fatura 70-80 
milyondan aşağı değil.

Vezne 16.30 de kapanıyor.
Cuma günü parasını yatıramayan 

kişilerin geliri, Bursagaz'm kasasına 
girmiyor.

İşte. Bir Önemli aksaklık.
Hani. Özel sektör, verimli çalışır 

falan diyoruz.
Ama. Örnek bunu yansıtmıyor.
- Hem vatandasın parasını erken 

alamıyor.
- Hem de. vatandaşa kuyrukta 

eziyet ediyor.
İsin tuhaf tarafı su.
Aynı katta;
- Birisi 10 veznede hizmet veriyor.
- Diğeri 1 vezne de hizmet veriyor. 
Hataca kanıksamışlar.
Kimse, farkına varmıvor.

şovu
Bîr ağaç,
Herhangi bir prenstan,
Daha soyludur

"Alexander Pope"
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Türkiye Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Aybar, Gemlikli mimarları ziyaret etti

“Gemlik’te 4 kat sakıncalı'1
Seyfettin SEKERSÛZ 

Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Ahmet 
Aybar, yeni seçilen 
Gemlik şubesini 
ziyaret ederek, 
bilgi aldı.
Bursa Şube 
Başkanlığı görevine 
yeni seçilen Ahmet 
Aybar, Gemlik 
Mimarlar Odası 
temsilciliğine 
yaptığı ziyarette, 
Oda Temsilcisi 
Tank Kaplan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandı.
Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
Mimarlar Odası 
temsilciliğinde 
yapılan görüşmede,

Bursa Mimarlar 
Odası Başkanı 
Ahmet Aybar, 
çalışmalar 
hakkında mimar 
arkadaşlarına 
bilgiler verdi.
Aybar, 2005 yılı 
Temmuz ayında 
İstanbul’da 
yapılacak olan 
Dünya Mimarlık 
Örgütleri 
Kongresine 
Gemlik’ten 
mutlaka katılım 
olmasını iste 
yerek, "Böyle bir 
kongre Türkiye’de 
ancak yüz yılda bir 
gerçekleşir. Onun 
için bu fırsatı iyi 
değerlendirelim " 
şeklinde konuştu. 
Seçimler

öncesinde Bursa ve 
çevresinde yaklaşık 
sekiz bin civarında 
kaçak yapılaşma 
olduğuna dikkat 
çeken Oda Başkanı 
Ahmet Aybar, bunu 
yerel yönetimlerin

önlemesinin 
çok zor olduğuna 
dikkat çekti. 
Gemlik Mimarlar 
Odası tarafından 
kendisine ilçe 
içindeki 2 kattan 
4 kata çıkma

kararının 
sakıncalarını 
anlatan Aybar, 
Belediye binasının 
yapımında 
kendisinin şantiye 
şefi olduğunu 
belirterek,

''Kazılarda midye 
kabuklan çıkmıştı, 
demek ki geçmiş 
yıllarda denizin 
buralarda olduğu 
ortaya çıkıyor.
Bu kararın 
Gemlik’te 
yaşayanlar 
tarafından iyi 
analiz edilerek 
verilmesi en 
doğru olandır" 
dedi.
Ziyarette iki 
kattan belediye 
meclisi kararıyla 
üç kata çıkarılan 
katlı otopark 
hakkında da görüş
lerin ortaya konul
duğu ziyarette, 
ovada çıkarılan 
4 kat izni de 
tartışıldı.

S04 NİŞ
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

İSITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROUIİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.
Katı Yakıtlı LinyitomalKatı Yakıtlı Stokerli Kazan 

(Otomatik Y üklemdi)

Sm ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygim 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.

Pencere Tipi, Kanal Tipi Duvar Tipi Klimalar

Kombi

Güneş Enerji Sıstealer

► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN
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5-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle şiir, kompozisyon, resim ve futbol turnuvalarında dereceye grenler ödültendir di

Polis Haftası ödülleri dağıtıldı
Seyittin ŞEKERSOZ

5-10 Nisan tarih
leri arasında 
kutlanan Polis 
Haftası etkinlik
leri kapsamında 
düzenlenen 
program ödül 
töreni île 
sona erdi. 
Belediye Düğün 
Salonunda 
cumartesi günü 
saat ll.oo ile 
12.oo arasında 
düzenlenen ödül 
töreninde 
Polis Haftası 
nedeniyle yapılan 
şiir, resim ve 
kompozisyon 
yarışmalarında 
dereceye girenler 
öğrencilere 
ödülleri dağıtıldı. 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlce Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt ve 
İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen 
Murat Karaman 
Türk Polis Teşkila 
tı’nm 159. kuruluş 
yıldönümü pastasını 
birlikte kestiler. 
Daha sonra, 
öğrenciler tarafın
dan Polis Haftası 
ile ilgili şiirlerin 
okunmasının ardın
dan İlköğretim ve 
Ortaöğretim 
okullarında yapılan

şiir, resim ve 
kompozisyon yarış
malarında derece 
alanlara ödülleri 
verildi.
Ortaöğretim 
okulları kompo 
zisyon yarışmasında 
birinci ve ikinci 
olan Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi öğrencileri 
Yeşim Özdemir 
ve Melis Kınabaş 
ile üçüncü olan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Öğrencisi 
Kadir Durgut’a 
ödülleri, İlçe 
Kaymakamı 
Sadettin Genç 
tarafından 
verilirken, 
Ortaöğretim 
okulları şiir 
yarışmasında 
derece alan 
Gemlik Lisesi’nden 
Özlem Doğan, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Merter Bayrak ile 
Anadolu Ticaret

Meslek Lisesi’nden 
Gülen Bilgic’e 
ödülleri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
verildi.
Ortaöğretim 
okulları resim 
yarışmasında 
birinci Gemlik 
Lisesi’nden Burak 
Gençtürk, ikinci 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Özlem Alis ile 
üçüncü Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Didem Tokmak’a 
ödülleri İlçe 
Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman 
tarafından verildi. 
İlköğretim okulları 
resim yarışmasında 
derece alan 
öğrenciler, 
Şehit Cemal 
Okulu’ndan 
Halil İbrahim 
Erdem birinci, 
Kurtul İlköğretim 
Okulu’ndan

Adem Tosun 
ikinci ve 100. Yıl 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Cihan Çaylı 
üçüncü olurken, 
ödülleri 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt tarafından 
verildi.
İlköğretim 
okulları resim 
yarışmasında 
birinci gelen 
Şükrü Şenol 

İlköğretim 
Okulıı'ndan 
Yeşim Ozcan, 
ikinci Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan 
Özge Emre ile 
üçüncü Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu’ndan 
Gözde İnan'a 
ödülleri Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu 
tarafından verildi. 
Öte yandan, 
Polis Haftası 
nedeniyle 
düzenlenen 
kurumlar arası 
futbol turnuvasında 
mücadele eden 
takımlardan 
Emniyetspor, 
Jandarmaspor 
ile Tedaşspor’lular 
ise, kupalarını 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Ankan'dan 
aldılar.
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"Başarı için önce inanın ”
"Çocuğa başaramama düşüncesini evde anne baba aşılıyor

I Selçuk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Haşan Yılmaz,

I çocuğa başaramama 
I düşüncesini evde 

anne ve babanın,
I okulda da 
| öğretmenin 
I aşıladığını söyledi.
I Doç. Dr. Yılmaz, 

bir dershanece
I düzenlenen "Sınav 
ı Sürecinde Anne 
I Babanın Sorumlu 

lukları" konulu 
seminerde, başarının 
ön koşulunun buna 
inanmak olduğunu

I kaydetti.
] Başarısız olan çok 
i zeki öğrenciler 

tanıdığını ifade eden
I Yılmaz, "Bunu 

çocuğa evde anne- 
baba, okulda öğret
men aşılıyor. Geçen 
hafta Konya’da 
yaşanmış bir olayı 

ELEMANLAR ARANIYOR
✓ FİRMAMIZDA MÜH/AR-GE VE SATINALMA BÖLÜMLERİNE 
BAY / BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR 

ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER;
ÜNİVERSİTELERİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNDEN MEZUN 

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, TERCİHEN ALMANCA, 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN

BAY ADAYLAR İÇİN ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
t/ FİRMAMIZDA ÜRETİM DEPARTMANINA 

MAKİNA OPERATÖRLERİ ALINACAKTIR.
ADAYLARDA ARANAN ÖZELLİKLER ;

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, TERCİHEN TORNA BÖLÜMÜ MEZUNU 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

İLGİLİLERİN 15.04.2004 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN
ADRESE ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Yeni Yalova Yolu 23. Km. Kurtul Köyü Mevkii Gemlik / BURSA 

Tel: (0.224) 522 81 80 - 522 82 90

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

MEKAN

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı
No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YASAYIN
İSSCOUSUZDUM^VAMM1

İ£ CSh ST - SSNSI

SICACIK BİR

anlatayım. Lise son 
sınıfların dersine 
giren bir öğret
menin, (Bu sınıfta 
ÖSS'yi kazanacak 
kimseyi göremiyo
rum) dediğini 
duydum. Bu 
cinayettir" dedi. 
Yılmaz, ilk söylenen 
sözlerin kırıcı, ilk 
verilen tepkilerin 
yaralayıcı olduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi:
"•Sizi çıldırtan bir 
olay oldu.
Çocuğunuza çok 
sinirlendiniz, 
vurmak için elinizi 
kaldırdınız. Trafik 
ışıklarını hatırlayın 
ve kırmızı ışığı 
yakın. 15 saniye 
durun. Sonra sarıyı 
yakın ve düşünün. 
Sonra yeşil ışığı 
yakın ve uygulayın.

O tokat iner mi? 
Çocuklar hatalar
dan ders çıkarır. 
Eğer onları yaptık
ları hatalar için 
cezalandırırsanız 
tek bir şey öğrenir, 
(yaptım ve bedelini 
ödedim). Bir daha 
da yaparsam öder
im. Eğer sakin olur
sanız o hatasını 
anlayacaktır." 
ÖSS’ye yaklaşık 2.5 
ay kaldığını anımsa* 
tan Yılmaz, şöyle 
devam etti: 
."Bu dönemde 
çocuklarınızda duy
gusal dalgalan
malar göreceksiniz. 
Çok sinirli olduk
larına şahit olacak
sınız. İçinde 
bulundukları 
stres nedeniyle eve 
geldiklerinde (biri 
bir şey söylese de

I I I
I

kavga etsem) diye 
yersiz hareketlerde 
bulunabilirler.
Sakin olmak bir 
anne ve babanın en 
güzel özelliğidir.
Bir çocuğun 
başarısı ilgi, sevgi 
ve taktire bağlıdır. 
Çocuklarımızı çok 
seviyoruz ama bu 
sevgi onlara bazen 
zarar veriyor.
Çocuklarımıza mal.
mülk vermekle 
onların başarılı 
olmasını sağlaya
mayız. Bir insana 
sorumluluk ver

EVİNİZİ-İŞIERİNİZİ- 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

Yeni Pazar Cad. .
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELSİ 3 JJ 0/■

mezseniz ayaklan 
yere basmaz." 
Önkoşulsuz sevgi 
"Sevginizin ön 
koşulu olursa onun 
adı sevgi olmaz'* 
diyen Yılmaz, 
sevginin önüne 
"üstünü başını 
kirletmezsen.
erken yatarsan, 
sınavlarını 
kazanırsan 
severim" gibi ön 
koşullar 
konuşulmaması 
gerektiğini söyledi. 
Doç. Dr. Haşan 
Yılmaz, anne ve 

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

babasına inat ders 
çalışmayan 
çoraklar olduğuna 
işaret ederek, 
söyle konuştu: 
"-Evde sınavla 
yatıp sınavla 
kalkmayın.
Çocukla nnıza 
güvenin. Çocuk
larımıza potansiyel 
bir suçlu gibi 
davranırsak 
daha çok hata 
yaparlar. İçinde 
sevginin, sarıl
manın, dokun
manın, mizahın, 
dinlemenin, 
paylaşman m 
olduğu 1 saat 
vermeniz, parasal 
desteğinizden 
daha besleyicidir. 
Çocuğunuz 
(Bu sınavda 
başarılı olamasam 
da beni evde 
kucaklayabilecek 
2 kişi var) diye 
düşünürse
daha başarılı
olur."

.zibro/ ramın
JAPON SOBALARI

MERKEZİ 
SATIŞ & SERVİS 

GAZ TIĞI SERVİSİ

1+8 AY
1+9 AY
1+10 AY

I 
i§j_ iw. u/o ...................— " x
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Sakıp Sabancı bugün 
I toprağa veriliyor

Devlet töreniyle uğurlanacak olan Sabancı, 
Zincirlikuya'da defnedilecek

Evli olma şartı kaldırılıyor

İstanbul'da 
tedavi görmekte 
olduğu 
hastanede 
ölen Sakıp 
Sabancı’nın 
cenazesi 
bugün son 
yolculuğuna 
uğurlanacak.
Sakıp Sabancı 
İçin Devlet 
•öreni düzen
lenecek.
Törene, 
(Cumhurbaşkanı 
adına Cumhur 
başkanlığı 
Genel Sekreteri 
Kemal 
Nehrozoğlu 
katılacak.
Kakıp Sabancı 
için ilk tören, 
bııquıı saat 
11 f»<> de

Sabancı 
Center’da 
yapılacak. 
Sabancı’nın 
cenazesi 
aynı gün Fatih 
Camiinde 
öğleyin 
kılınacak 
namazın 
ardından.

Zincirliku 
yu'daki aile 
kabristanına 
defnedilecek. 
Cenaze 
töreninin 
ardından 
Türkiye'nin 
çeşitli cami
lerinde mevlit 
okutulacak.

Holding'in 
Levent’teki 
merkezinde, 
sah, çarşamba 
ve perşembe 
günleri 14.00- 
17.00 saatleri 
arasında 
taziyelerin 
kabulüne 
devam edilecek. 
________________I

Adalet
Komisyonu nda.
aile mahkeme 
lerinin görev 
alanını daraltan ve 
bu mahkemelerde 
görev alacak 
hakimlerin evli ve 
çocuklu olmaları 
mecburiyetini 
kaldıran yasa 
tasarısı kabul 
edildi.
Tasan önümüzdeki 
günlerde TBMM 
Genel Kurulu'na 
gelecek. TBMM 
Adalet Komisyo 
nu’nda dün sporda 
şiddetin önlenme
sine ilişkin 
Cumhurbaşkanı 
tarafından veto 
edilen yasanın 
görüşmelerinin 
ardından Aile 
Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev 
ve Yargılama 
Usullerine İlişkin 

ı Ydsd'da değişiklik 

öngören t atan ele 
alındı. Tasan kısa 
sürede görüşülerek 
komisyondan geçti. 
Tasanya, aüe 
mahkemelerinde 
görev al aralı olan 
hakimlerin 
'tercihen evli, 
cocuklu ve 30 
yaşını doldurmuş' 
olacağı hükmü 
eklendi. Böylece, 
bu mahkemelerde 
görev alan hakim
lerin evli, çocuklu 
ve 30 yaşını dor- 
muş olma zorunlu
luğu kaldırıldı. 
Tasarıyla, aile 
mahkemelerinin 
görev alanı da dar
altılarak, Türk 
Medeni Yasası’nın 
'Vesayet - başlıklı 
kısmında yer alan 
konular, bu 
mahkemelerin 
görev alanından 
çıkarıldı. Böylece 
artık bu mahkemel

er. kayyamtak. yasal 
damsmanUk. koru
ma amaoyia özgür
lüğün kısıtlanması, 
değerli şeylerin 
saklanması. pa 
ralarm yatmfaaasu 
ticari ve islet
melerin tşletibnesi 
veya tasfiyesi w 
taşnmazlar» 
satılması gibi 
doğrudan aAe 
mahkemelerini 
t İğdendir meşen 
konulan 
görüşmeyecek, 
Komsiyon 
toplantısında 
aynca Not erlik 
Yasası’nda 
değişiklik 
öngören yasa 
tauna da kabul 
edildi. Böylece 
hukuk fakültesi 
mezunu idari 
yargı hakim ve 
savcıla n notertik 
stajına tabi 
tutulmayacak

BİLİŞİM HİZMETLERİ
*

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Ekonomik reform
kredisi tamam

Dünya Bankası'nın 375 milyon dolarlık 
kredisi bu ay kullanılacak.

Ekonomik Reform 
Kredisi'nin 375 
milyon dolarlık 
dilimi. Dünya 
Bankası İcra 
Direktörleri 
Kurulunun 
onayının ardından 
bu ay kullanılacak. 
Konuya ilişkin 
çalışmalar Mart 
ayında sona erdi. 
Devlet Bakanı 
Ali Babacan, 
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrew Vorkink 
ile ortak basın 
toplantısı 
düzenledi.
Ekonomik Reform 
Kredisi'nin Türkiye 
ile Dünya Bankası 
arasında tamam

lanan ilk program 
olduğunu ifade 
eden Babacan, 
kredinin, kamu 
mâliyesi, sosyal 
güvenlik ve tarım 
sektöründeki 
yapısal reformlarla 
yeniden yapılanma 
ve özelleştirmenin 
desteklenmesini 
amaçladığını 
söyledi.
Babacan, "Gözden 
geçirmeyi yeniden 
ele aldık. Bundan 
sonraki gözden 
geçirme sayısını 
7'nciden sonraki 
gözden geçirme 
sayısını 4'ten 
3'e indirdik.
Yani 10 gözden 
geçirriteyle

işi tamamlayacağız 
ve son gözden 
geçirme çalışmaları 
Aralık ayında ola
cak. Son kredi 
diliminin sersbest 
bırakılması 
Ocak ayı gibi 
düşünülüyor." 
diye konuştu.

Dünya Bankası

Türkiye Direktörü 
Andreu Vorkink, 
Dünya Bankası'nın 
1 yılda kredi 
desteğinin 5 kat 
arttığını belirterek, 
"Bu T ıırkıye nın 
Dünya Bankası 
acısından güvenilir 
bir ülke olduğunu 
gösteriyor" dedi.

500 milyon dolarlık kredi dilîmh 
serbest bırakması bekleniyor.

IMF, Türkiye’nin 
7. Gözden 
Geçirmesine ilişkin 
İcra Direktörleri 
Kurulu toplan
tısını, 16 Nisan 
gündemine aldı. 
İcra Direktörleri 
Kurulu toplan
tısının 16 Nisan'da 
yapılacağı, resmen 
IMF tarafından 
açıklandı.
Stand-By
Düzenlemesi ’ nin 
7. Gözden 
Geçirmesi’ne 

ilişkin niyet 
mektubu, 2 
Nisan'da imzala
narak IMF yöne- 4 
timine gönder
ilmişti.
7. Gözden 
Gecirme'nin 
onaylanmasının 
ardından, 340 2 J 
milyon SDR.
yaklaşık 500 

milyon dolar 
tutarında kredi J 
diliminin 
serbest bırakılma 
bekleniyor.

AROL MOBİLYA

S

I

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI

E a a a

Mrk. : Hamleliye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. .* Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA

)JJ3 ysiM 
Îîlft I

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA W
|Z tim Şuitleıi

üt iiİA İİ1 Çtt UMÛUC 'İt | 
İşyeri ve evlere paket servisimiz varir 

istiklal Caddesi No: 17 GEMLİK Tel: (0224) 5Bî»

BURSA HAKİMİYET
I VE KENT

GAZETELERİNE
I İLAN ALINIR

I KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83

Fax : 513 35 95
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Fast-Food beslenme ve kalp krizi
“Fast-Food beslenme alışkanlığı gençleri de risk altına aldı."

Memuru stres
hasta ediyor

ien 
e ran 
imasını 
hi. J4Ö.Z 
SOL 
dîN 
Ajİifr

uS İR* 
in
t ıırauİH 
ROT.

Daha çok hazır 
yiyecek satışı yapılan 
yerlerde uygulanan 
yüksek ısıda pişirme 
tekniğinin doğal 
yağlann içeriğinde 
kimyasal değişiklik 
yarattığı, bunun da 
kalp ve damar 
hastalıkları başta 
olmak üzere çeşitli 
sağlık sorunlarına 
yol açtığı kaydedildi. 
Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Gökhan 
Cin, "fast-foot" 
olarak adlandırılan 
beslenme alışkan
lığının gençler 
arasında yaygın
laştığı ve kalp krizi 
geçirme yaşının da 

t giderek düştüğünü 
J vurguladı.

Kalp krizinin 40 
| yasın üzerinde yaygın 

görüldüğü inanışının 
yaygın olduğunu 
ifade eden Cin, 
şöyle devam etti: 
"Fakat son yıllarda 
bize ulaşan vakalar 
ile Türkiye genelin
deki istatistikleri

gözden geçirildiğinde 
kalp krizinin 20’li 
yaşlara kadar indiği
ni görüyoruz. Son 
olarak Konya’da, . 
17 yaşındaki lise 
öğrencisi ile bir 
süre önce Kars'ta 
yine aynı yaşlardaki 
bir genç kızımız 
halkoyunları sırasın
da kalp krizinden 
yaşamını yitirdi. 
Bunlar konunun ne 
ölçüde önemli 
olduğunun 
göstergeleridir." 
Şehirleşme ve 
stresin, sigara 
alışkanlığı gibi 
etkenlerin kalp 
krizinde önemli fak
törler olarak öne çık

tığım belirten Cin, 
şöyle devam etti: 
"Son dönemde, batı 
mutfak kültürünün 
ithal edilmesi 
dolayısıyla Türkler’de 
beslenme alışkan
lığında da değişiklik
ler oldu. Özellikle 
fast-foot kültürünün 
yaygınlaşması genç
lerimizi de kalp krizi 
riski taşıyan gruplar 
arasına soktu.
Yüksek ısıda pişirilen 
hamburger, tost veya 
kızarma ile beslenme 
alışkanlığına yönelme 
bunda etkili oldu. . 
Bunlarda yağ ve 
kolesterol oranı çok 
yüksek. Bol miktarda 
katkı maddesi var.

Yüksek ısıda pişirme 
tekniği doğal 
yağlann içeriğinde 
kimyasal değişiklik 
yaratıyor. Bu da 
başta kalp ve damar 
olmak üzere sağlık 
sorunlarına, hatta 
ölümlere yol acıyor." 
MANGAL DAHA 
SAĞLIKLI 
Mangalda pişirimin 
"fast-foot" yöntemi 
ne göre daha sağlıklı 

olduğunu kaydeden 
Cin, yaz aylarının 
gelmesiyle piknikçi
lerin sayısının da 
artığını ifade ederek 
riskli grupların 
duyarlı olmasını 
istedi.
Mangalda da et 
ürünlerinin yüksek . 
ısıda pişirildiğini 
ifade eden Cin, 
"Ancak, burada 
yağlar pişirme 
esnasında akıp 
gidiyor. Mangalda, 
yiyeceklerin 
kömürleşmeye 
yol açmayacak 
Şekilde pişirilmemesi 
konusunda 
dikkatli olunmalıdır" 
diye konuştu.
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Sporsuz diyetin faydası yok

I Çeşidi siaçetierie 
I doktora bas* uran aae 

muriarm üçle berinde
I strese bağlı mide w 

bağırsak hastafaldan
I ile baş ağnsı ve 

hipertansiyon 
görüldüğü bddsrüdi.

I Kayseri Devlet 
Hastanni Dahilce 
Uzmanı Dr. Ünal 
Polat. yaptığı acıkla- 
mada, memurların 
çalışma kosuHarma 
ve ortamlarına bağlı 
olarak çeşitli hastalık
larla mücadele ettik
lerini, bunun temelin 
de de stresin olduğu 
nu söyledi.
Özellikle polis 
memurları ile 
belediye çalışanların
da strese bağlı 
hastalıklara sık rast
landığına işaret eden 
Dr. Polat, şunlan 
anlattı: “Doktora 
başvuran memurların 
üçte birinde strese 
bağlı mide ve bağır
sak hastalıkları ile 
baş ağrısı ve hiper
tansiyon görülmekte
dir. Mide rahatsızlık
ları arasında, asit sal
gısının artmasına

I baûlı olarak ülser.
I bağırsak hastalıkları 

arasında da 5-6 gün 
süren kabızlık, gaz ve 
karında şişliğe neden 
olan (bağırsak kasıl
ması sendromuna) 
yaygın olarak raşılan
maktadır. Öğretmen
lerde uzun süre ayak
ta durmalarına bağlı 
olarak bacaklarda

Dr. Pofat. nezle, şrip 
g«b* mevsimsel

yayıldığına dikkati 
çekerek, bunun 
çalışılan ortasnan 
ha\ alandumauran iyi I 
olmamasından kay
naklandığım kaydetti 
Bayan memurlar» 
evde de çabşanab 
zorunda kaklıkları 
için strese daha cok 
maruz haMddaran 
dile tiren Polat. bet I 
nedenle erkeklerin e* I 
islerinde eslerine 
va rd»nrw ı nlnaaiaema 
önerdi. Polat. strese 
bağlı hastalıklar için 
hastalan paAüyatra 
yönlendirdiklerim 
ancak, haatalanaan 
bu yardımı toplumda- 1 
ki önyargılar nederuy I 
le reddettiklerini 
anlatarak, caba an 
la nn naartartndahi 
stresi ataMbnelen

varis denilen damar 
genişlemeleri oluş 
maktadır. Bunun

için çeşitB aktivitele» 
düzenlenme** gerek
tiğini söyledi.

Egzersiz 
olmadan başla 
nan diyetin bir 
yarar sağlama 
dığı ve vücutta 
hoş olmayan 
görünümlere yol
açabildiği 
bildirildi.
Konya Selçuk 
Üniversitesi
Beden Eğitimi 
Spor Yüksek 
okulu Araştırma 
.Görevlisi Fatma

^7 ’ Arslan, yaz 
I ayları öncesinde, 
I özellikle kilolu 
I kadınların, 

diyete, spor
salonlarına ve 
plastik cer
rahlara 
yöneldiğini
söyledi.
Kış aylarında

kalın giysilerle 
fazla kiloların 
kamufle ede
bildiğini ifade 
eden Arslan, 
şunları kaydetti: 
"Ama yazın aynı 
durum söz 
konusu değil. 
İnce elbiselerle 
fazla kilolar 
ortaya çıkıyor. 
Nisan ayının 
girmesiyle, 
kadınlar diyete 
ve spor 
aktivitelerine 
başlıyor. Ancak 
bilinçsizce 
yapılıyor. Diyet 
yapan sporu, 
spor yapan da 
diyeti hiç düşün
müyor. " 
Arslan, spor 
salonuna sağlıklı

yaşam için 
gelenlerin yok 
denecek kadar 
az olduğuna 
dikkati çekerek, 
tek düşünce 
lerinin, yaz 
boyunca fazla 
kilolardan kur
tulmak olduğunu 
söyledi.
Diyet yapan kişi
lerin mutlaka 
spor da yap
maları gerektiği
ni vurgulayan 
Arslan, "Sporsuz 
diyetin hiçbir 
anlamı olmaz. 
Form tutmada 
egzersiz şart. 
Sporsuz yapılan 
diyet, vücutta 
hoş olmayan 
görüntülere yol 
açan sarkmaları

NÖBETÇİ ECZANE
12 Nisan 2004 Pazartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ

meydana getirir. 
Bunu da hiç 
kimse istemez. 
En azından 
yolda bir 
yürüyüş bile 
diyete destek 
olabilir" dedi. 
Kış dönemi 
boyunca haf
tanın belli gün
lerinde sınırlı 
sayıda gelenlere

hizmet verdik
lerini, ancak 
Nisan ayıyla bir
likte yoğunluğun 
çok arttığını 
belirten Arslan. 
şu anda günde 2 
seans yapmakla 
kalmadıklarını, 
bazı günlerde 
özel seanslar 
açtıklarını 
bildirdi.

Yİ : 31 SAYI: 1798 
FİYATI : 200.000 TL (MA DaMR 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B 

! Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
BasdAgt Yer : KOKFLZ OFSET 

Matbaa<±k-Yaıncd&-Rddffii>cd& Tuşi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dhi bavnaa Gsaferi ve ha» gâriteri yaşntaanaa)
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Oyak Renault:1 Petkim:0
Seyfettin 8EKERS0Z 
Gemlik Atatürk 
Statyumu’nda 
dün oynanan 
üçüncü lig 
dördüncü grup 
maçında Oyak 
Renault düşme 
potasındaki rakibi 
Petkim’i penaltı 
golüyle 1*0 
yenerken maçtan 
sonra futbolcular 
arasında tatsız 
olaylar yaşandı. 
Maça mutlak

galibiyet için çıkan 
konuk Pektim, 
ilk yarıda baskılı 
oynamasına rağ
men aradığı golü 
bulamayınca birinci 
devre golsüz 
kapandı.
ikinci yarının 
56.ncı dakikasında 
rakibine sert giren 
Petkim’li Semavi 
kırmızı kartla 
oyun dışı kalınca 
dengeler bozuldu.
Maçın 67 nci

dakikasında 
gelişen atakta 
penaltı kazanan 
Renault, golcü fut
bolcusu Fatih 
Koyugölge 
ile 1-0 öne geçti. 
Golden sonrada 
baskısını sürdüren 
Reno, başka gol 
atamayınca maç 
1-0 Oyak 
Renault un 
üstünlüğüyle 
sona ererken, 
birbirleriyle 
tartışan iki takım 
futbolcularını 
güvenlik 
güçleri ayırarak 
tatsızlık yaşan 
masına engel oldu. 
Takımlar sahaya su 
kadro ile çıktı : 
Saha : Gemlik 
Hakemler : 
Mümin Lütfioğlu 
(***) İbrahim Güler

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
✓ Düğün, /Nişan 

/Sünnet cemiyetleriniz 
/özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT AİL£ ÇAY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

(*'') Mustafa 
Salih Erol ("*) 
Renault : Caner 
(**) Gökhan (*') 
(Murat ') Şahin (**) 
Vedat (*') 
Muharrem (“*) 
Onur (***) Fatih 
(**) Fatih B. (’**} 
(Tevfik *) Ömer 
(••> Serkan (**)

Sinan (*') 
Ekrem (*”) 
Pektim : Serkan 
(**) Ali Burak (**) 
(Engin (') Mehmet 
(**) Aydın (’*) 
Mustafa (**) Olcay 
(**) Ersen (*) 
(Volkan *) Semavi 
(’*) Ahmet (*) 
Bülent (**) Arif 
(**) (İbrahim (*) 
Gol : Dk. 67 Fatih 
Koyugölge (Reno) 
Kırmızı kart : Dk. 
56 Semavi 
(Petkim)

r —— — — — — —
| / Fatura / Gider Makbuzu i
। / Sevk İrsaliyesi / Taşıma İrsaliyesi 
। /İrsaliydi Fatura / El İlanı 
J / Broşür / Kartvizit / Kaşe
■ /Cilt/Kitap / Dergi I

Jher TÛBLÖ MATBAA ÜUIİIİ1
■ İÇİN İlil ARAYIN

Jl TİLUK TECKÛIEMİİ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

! Körfez Ofset
| '*UWCIUK-YAYlNaUK41EKUdlCIJK

■ İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEN*
Tel: (0.224) 513 % 83 Fas: (0.224) 513 35 95



2003 yılında verdiği beyanname ile bu yıl üçüncü kez vergi rekortmeni olan Eczacı Ferruh Erçek, Vergi Müdürlüğü nce odüdencferikk

Vergi rekortmenine teşekkür belgesi
2003 yılında verdikleri beyanname ile 59 milyar 673 milyon 800 bin lira vergi ödeyerek, üçüncü kez rekortmen olan Eczacı Ferrufı Erçek, 
dün işyerinde Vergi Dairesi Takibat Şefi Nuran Şanlı ve Sicil Şefi Nuray Yeğin tarafından teşekkür belgesi sunuldu Vergi Oatres. 
Müdürlüğü tarafından ilk kez uygulama ile yüksek vergi ödeyen mükelleflere teşekkür belgesi verme uygulaması başlattı Sayfa S'd»

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE KHH9HH 

13 Nisan 2004 Salı FİYATI : 200.000- TL.

Öğretmenliğe 
yeni sistem

Milli Eğitim Bakanhğr'nca sumdan kanun 
taslağının yasalaşması halinde meste*, 
“adaylık", “öğretmen" "uzman öğretmen^, 
“başöğretmen’' şeklinde yapdandrdacak ve 
eğitim-öğretim tazminatı kariyere paralel 
olarak arttırılacak. Haberi sayfa 7'de

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen eğitime destek verenlere flama dağıtımını sürdürüyor

Başkan Turgut’a eğitime destek flaması
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sakıp Ağa’ya
Ölüm her yaşayanın yaşamına koyduğu son 

noktadır.
İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve ölürler...
Benim ülkemde en zengininin bile yaşam stan

dardı, Avrupalınınkine göre azdır.
İşte, Türkiye’nin en zengin kişilerinden olan 

rahmetli Sakıp Sabancı bile, yaşamını 71 yıla 
sığdı rabi İdi.

Kardeşim Nuri, 19’unda, babam 73’ünde, 
ağabeyim 54’ünde yaşama veda etti.

Yaşamı nerede noktalayacağımız belli değil.
Önemli olan, yaşarken sevilmek ve insanlığa 

güzel eserler bırakmaktır.
Sakıp Sabancı, zenginliğinden çok, yaptığı gi 

rişimleri, hayırları, sempatikliği, halk adamlığı, 
dobralığı, ülkesini ve insanını sevmesiyle 
tanındı.

Bu kadar özelliği birarada olan çok az kişi var.
Sabancı grubu sanayide devleşirken, Sakıp 

Ağa’da ülkesinin insanlarının gönlünde devleşti.
Hiçbir zengin Sakıp Sabancı gibi sevilmedi.
Bunun nedeni, Ağa’nın kazandığını halkıyla 

paylaşmasından kaynaklandı.
0, kazandığından sanata, kültüre, eğitime, 

çalışanına ve ülkesine pay ayırmasını bildi.
İşte asıl zenginlik burada başlıyor.
İnsanlar doğarlar, yaşarlar ve bir gün gelir 

ölürler..
Onları yaşatanlar ise geride bıraktıklarıdır.
Hergün binlerce zengin ölüyor.
Sakıp Ağa gibileri ölmezler yaşarlar.
Allah rahmet eylesin..

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, işadamı Kemal Kılıç ve 
Ahmet Şenol’dan sonra eğitime katkılarından dolayı Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a da flama verildi. Belediye Başkanı Turgut, ilçedeki 
okul salonlarının onarımlarının belediyece yapılacağını müjdeledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ve 
Şube Müdürü Veysel 
Özmen, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
makamında ziyaret ederek,

“Eğitime % 100 destek” 
flaması verdiler.
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, kendisine verilen 
flamayı almaktan mutluluk 
duyduğu belirterek,

okul salonlarının bundan 
sonra onanmtanmn 
belediye tarafından 
yapılacağı müjdesin» verdi

Seyfeff/n SEKER SÖZun 
ha ben sayfa 3 de

Sakıp Sabancı son 
yolculuğuna uğurlandı

Türk sanayiinin duayenlerinden Hacı Ömer Sabancı Holding 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp sabana, düzenlenen 

devlet töreni ile sevenleri tarafından toprağa verildi.

Yakalandığı böbrek ■ 
tümörünün karaciğe 
rine sarması sonucu 
yaşama veda eden 
Türk sanayiisinin 
önde gelen isim
lerinden Sakıp 
Sabancı(71) dün 
düzenlenen dev*et 
töreni ile İstanbul 
Zinciriikuyu 
Mezarlığı’nda 
toprağa verili. 
Renkli kişiliği ile 
vesanayiidekî 
girişimciliği ile halkın

sevgisini kazanan 
Sakıp Sabancı’nın 
cenaze töreninde' 
konuşan Sabana 
Holding CEO’su Dr. 
Celal Metin, "0 bir 
sanayt MNr, saaat 
eğitim msanr olarak 
hep yaşayacak.
Sarat eğkân, kûkür, 
sarayı deyince 
hep önde o*wş 
ve koşa koşa gft- 
miştir. Chu anlat
maya ömürier 
yHnar”dWL

Sabanatan naaş?

sHMm ainaıeA pMte 
bandosu eşkgâKfe 
hoMfag birası Mne
getiriMt Bvadata 
förendm sonra,

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Değişim Rüzgarı
Bilal SUSAM

Gemlikli bir entelektüel: Ali Aksoy
“İlçenin ve hatta Bursa nm siyasal ve kültürel 

geçmişinde Dr.Ziya Kaya nın adı, dönemi ve 
"direnmesi " önemli bir yer tutar. Genç 
Cumhuriyetin bu idealist aydınını, düşündüm ki, 
şimdi daha geniş bir okuyucu kesimine tanıtmak 
gerekir.

Ziya Bey 1890 da Gemlik-Umurbey’de doğar. 
İlkokulu ve ortaokulu Umurbey’de, liseyi Bursa 
Erkek Lisesi nde bitirir; yıl 1906. Lisenin çıkarttığı 
11 l.Vıl Antolojisi’nde Ziya Kaya da tanıtılmakta.

Mezun olduğu yıl yazdığı bir şiir, 
bize gelecekteki şairi müjdeliyor: 
İşte ay doğdu muhteşem mağrur 
Keşiş’in zirve-i beyazından

' Süzülen dalgalarla huztned nur 
Saçıyor arza ihtizazından

Bursa’dan sonra İstanbul Tıp Fakültesi...
Tıp son sınıfta okurken Ziya Kaya’mn yutsever- 

lik bilinci ve şiir dili ,"yurt" ve "ulus" sözcüklerini 
kullanabilecek kadar ileridir.

Yurdu sev ulusun hayatı için
Attığın her adım geniş ve derin 
Bir yol açsın bu günkü tarihin 
Kanlı bağrında...

* Mezuniyet sonrası ilk görev yeri Orhangazi'de 
Hükümet Tabipliği. Yurdun en çetin günleridir: 
önce Halkan, ardından Çanakkale cephesinde 
görürüz doktoru.

İttihat ve Terakki yi Gemlik'te ilk kuran kişidir.
Osmanh'mn Sevr Anlaşmast'na imza atması Ziya 

Bey'i yüreğinden yaralar. Düşmanın yurdu işgalini 
içine sindirenlere karşıdır. İtilafçı gazeteci Ali 
Kemal'i "gayr*i vatani "yazılar yazmakla suçlar. Bu 
kadarıyla da yetinmez; onu Bozburun’da düello 
etmeye çağırır. Artık kim kimi öldürür ise..."

Dr.Ziya Kaya gün gelir..
Gemlik'te Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk 

Fırkası Başkanı olur.
Kendisini ulusuna adayan bu yürekli aydının 

öyküsü .günümüzün Türk Aydın'ı Ali Aksoy’un 
"Bursa Yazıları" yapıtında yer alıyor.

Ali Aksoy
Avukat.. Araştırmacı..Yazar.. Politikacı..
Ünü Gemlik sınırlarının dışına taşan bir kişilik.. 
Böyle bir değer Gemlik için önemli bir kazanç..
"Bursa Yazıları",Ali Aksoy’un Türk Edebiyatı’na 

kazandırdığı nitelikli bir yapıt.
Yapıt; Sait Faik'ten Ahmet Hamdi'ye. Aziz 

Nesin’den Nazım Hikmet e. Dr Ziya Kaya dan Celal 
Sılay a Ahmet Haşim’den Kemal Tahir'e Türk 
Edebiyatı’na ve siyasal yaşamına damgasını vur
muş "yazarların"hiç bir yerde okumayacağınız 
özelliklerini içeriyor.

Yaıann "biçemi" de (üslup) çok farklı..
Okurla kurulan iletişim, yapıta "sıcak"bir boyut 

kazandırmış. Yapıtın yayımcısı Bursa Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı, Ali Aksoy’u ve yapıtını şu sözcük
lerle değerlendirmiş:

"Denemeci Ali Aksoy, "sohbet" sıcaklığı taşıyan 
"Bursa yazıları"nda, ünlü şair ve yazarlarımızın 
yaşamlarında ve yapıtlarında Bursa'nm izdüşüm
lerini koyuyor ortaya. Onların Bursa ile ilişkilerini 
ve pek bilinmeyen kişilik özelliklerini bulup 
çıkarırken, kentin yakın tarihinden de ilginç ayrın
tılar getiriyor bize. Üstelik, toplumsal olguları göz 
ardı etmeden, yerel değerleri de araştırarak..."

Yüreğine, beynine sağlık Ali ağabey..

“Beyninizdeki Zincirleri Kırın!"
“Yapacağınıza inandığınız 

her şey i yapabilirsiniz" zannediyo- 
mm bir coğunuz bu cümleyi okuyun 

। ca, abarttığımı ve benim bir polyan- 
nacı olduğumu düşüneceksiniz.

Öyleyse beyninizdeki zinc irieri 
kırın ve sizinle, yapacağı■ inandığı 
her şeyi yapan, hayatları başarılarla 
dolu ve çevrelerine daima gülücükler 
yağdıran ve beynindeki zincirleri 
nasıl kırdıklarını anlatan basanlı ve 
mutlu insanların yaşamlarına nefis 
bir yolculuğa hazır mısınız?

Gitmek için
“Aylardır onu anlatıyorlardı. 

Sağlıklı, zengin, mutlu ve başarılı 
olduğu söyleniyordu. İnanmak için 
kendim görmeliydim. Tv 
stüdyosundan ayrıldıktan sonra, 
onu yakından seyrettim.

Ve bir ülkenin başkanından, 
korku dolu insanlara kadar 
herkese önerilerde bulunduğunu 
gözledim. Sonraki birkaç hafta da 
izlemeye devam ettim.

Onu bazen diyet uzmanlarıyla 
I tartışırken, bazen yöneticileri eği

tirken bazen atlerle antreman 
yaparken ve bazen de özürlü 
çocuklar hakkında bilgi alırken 
gördüm.

Yurtiçi « < ı,urtd ışındaki gezi
lerinde muhteşem mutluluğunu 
karısına olan çılgınca askmı gür
lerinden her sortiye o&amak 
mümkündü. Maaaf olm ustu da 
insan ilişkilerinde bocalatan ha 
ya t tan b fide—t m i az re aAdahpa 
mutsuz bir insan birden, algı 
odağı, sağlddı saygı duyaian. 
insan ilişkileri mükemmel. stnsrva 
boşan şansına sahip bir Arifi ahr- 
r ermişti.

Herşey akıl almaz garukanaeriu 
re hayretler içinde kalmıştı. kasa 
anlattığım hikaye benim 
hikayemdir"

Anthony Robbins. "MMRSIZ 
GÜÇ” adlı kitabında bunları sokayur- 
du.

2 metre boyunda ve 26 yafandaki 
bu adam 37 m2lik bekar daâresândr 
y a s ly or d u ve b u la sıklarını küvette 
yıkamak zorundaydı. Nasıl olmuşta 
da 15 kilo fazlası bulunan ansan 
ilişkilerinde bocalayan hay attan 
mutlu, başarılı ve sağhkh bir —ı
oluvermişti?

Başarılı, mutlu ve sağ lıklı bir halta 
temennileriyle...

I METRO
■ Türkiye’nin yollarında...

Gemlikten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara • Balıkesir - İzmir 
servislehyle hizmetinize girmiştir.
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İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen eğitime destek verenlere flama dağdım sürdürüyor 1

Başkan Turgut’a 
eğitime destek 

flaması
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, işadamı Kemal Kılıç ve 
Ahmet Şenol’dan sonra eğitime katkılarından dolayı Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a da flama verildi. Belediye Başkanı Turgut, ilçedeki 
okul salonlarının onarımlarının belediyece yapılacağını müjdeledi.
Seyfettin ŞEKERŞO^

Milli Eğitime olan 
katkı ve destek
lerinden dolayı 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a da 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü tarafmdan- 

v teşekkür flaması 
verildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen tarafından 
dün ziyaret edilen 
Mehmet Turgut, ken
disine sunulan 
"Eğitime % 100 
destek" flamasını 
almaktan gurur 
duyduğunu belirtti. 
Geçtiğimiz Cuma 
günü ilçeye 
kazandırdıkları

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'u makamında ziyaret eden İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen ve Şube Müdürü Veysel Özmen eğitime katkıların
dan dolayı “Eğitime yüzde 100 katkı” flaması verildi

ilköğretim okulları 
için Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı

TAŞI 
GEDİĞİNE

^4^

Yeşil kartlı müteahhit,..
AKP’li iş kadınına yeşil kart 
Yalnız ona olsa iyi 
Soyuna, sopuna yeşil kart! 
Böylesinin hakkı kırmızı kart! 
Ah! Şu papila ah!
Görev başında sen olsan....

Kemal Akıt, 
işadamı Kemal 
Kılıç ve merhum 
Şükrü Şenol'un oğlu 
Ahmet Şenol'a flama 
takdim eden Mehmet 
Ercümen ve Veysel 
Özmen dün Mehmet 
Turgut'u makamında 
ziyaret ederek, 
eğitime katkılarından 
dolayı flamasını 
verdiler.
SALON ONARIMLARI 
BELEDİYEDEN 
İlçede bulunan

ilköğretim ve 
liselerde çevre 
düzenlemesine 
katkıda bulunan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yaptığı açıklamada, 
okul salonlarının 
bundan sonra 
onarımlarının 
belediye tarafından 
yapıcağım ve 
Gemlik gençliğinin 
hizmetine 
sokulacağı 
söyledi.

I l l I
i

BURSA HAKİMİYET VE KENT | 
GAZETELERİME İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM i
TEL: 5817 97- 58 96 85 fa: 58 55 95 |

hi GÛRÇAY

İmam * Ha t iple r
[mam- Hatip okulları. uttur 

demini tttupor.
O kadarla katamaco*
12 adet meslek nm .

haksızlığa ugramasma sebep «4ws<ar
Peki. Nasd duzeİlıîtr bu »s
Cesur bir kararla taba
İlk önce, ImamHattp Ladmai

Meslek Iıseiermden as «r mak Lazsm
- imam Hatip Lnrı—rir. 50 ban 

öğrenci var.
Meslek liselerinde. 900 ban ofrand 

var.
50 bin öğrenci yüzünden, 900 bn 

öğrenci kat savı kurban» oknor
Imam-Hatıp Lisesi, seni bir düzen

leme ile "İlahiyat lisesi halnw* 
dönüştürülebilir.

İlahiyat l »ses» mezunları da. trr<di
li olarak sadece ilahiyat takutaesanr 
girerler.

Kimse, hakliden sıkavet edemer
Çünkü "İlahiyat Lisesine'' giren 

öğrenci, bir anlamda kendi geleceğin» 
de çizmiş olur.

Meslek Lisesi öğrencileri de, kenefe 
dallarında yükselir.

- Anadolu teknik yap» Lisesi öğren
cisi. artık daha kolay muhenefes ola
bilir.

- İletişim Lisesi öğrencisi, artık 
daha kolay iletişim I ak nitesine girer

Böyle bir karan bu Başbakan 
verirse, büyük destek alır.

Ve. Ülkemizde çatışma a>nusu olan 
bu mesele, kapanır.

Ayrıca. Eskiden İmam-Hat ipten 
mezun olanlarda, cuzzamh olarak 
görülmez.

Bir anlamda, toplumsal bans
I sağlanır.

Kıbrıs konusunda, cesur adtmku 
atan bu hükümet bu karan da ala
bilir

(AB) yolunda, derici adunUr atan 
bu hükümet bovle bir karardan erkan* 
mez.

\’e İmam Hatgdrr k«mnsnrwia 
koparılan fırtınası da dmcfenr

inşallah, bu y azdıklarım bir g«n 
i y »erk olur.

■ 5 .. _ ...

Eğitim. bir insanın. 
Diktatör olmasını değil. 
Önder olmasına yarar

Lord Brougham
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, muhtarları ziyaret ediyor

“Sorunları bifte aşacağız”
Seyfettin SEKERSOZ 

28 Mart 2004 
seçimlerinde ikinci 
kez Gemlik 
Belediye Başkan 
lığı nı kazanan 
Mehmet Turgut, 
mahalle muhtar
larını ziyaret 
ediyor.
Yeni bir belediye ve 
halk ile muhtarlarla 
birlikte çözüm 
arayacak katılımcı 
yönetim düşündük
lerini söyleyen 
Mehmet Turgut, 
muhtarlarla birlikte 
sorunları yerinde 
tespit ederek 
çözüme kavuştura
caklarını söyledi. 
Dr. Ziya Kaya 
Muhtarı Enver 
Çelik ve Hamidiye

Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü'yle bir 
araya gelen Başkan 
Mehmet Turgut, 
hizmetler için güzel 
mesajlar verdi.

Sorunların öncelikli 
olarak kendisine 
bildirilmesini 
isteyen Başkan 
Turgut, 
"Vatandaşların 

ihtiyaçlarını 
muhtarlarımızla 
birlikte yerinde 
tespit ederek 
çözüm üreteceğiz" 
dedi.

Gemlik halli
1 faıs'la coşacak
2 Mayıs 2004 
tarihinde Bursa da 
yapılacak Türkiye 
İlköğretim okulları 
folklor yarışmasın
da Gemlik 6 il e 
ev sahipliği 
yapacak.
Bursa'daki yarış
maya katılacak 
26 ilden 6’sının 
Gemlik’te misafir 
edileceğini bildi 
ren İlçe Milli Eği 
tim Müdürlüğü, 
ekiplerin 1 Mayıs 
2004 akşamı 
İskele Meydanı n 
da gösteri 
yapacakları 
müjdesini verdi. 
6 ilden gelecek 
yaklaşık 300 kişi

lik gru plann spon 
so ri uğ un u Gemlik 
Belediyesi nin üst 
lendiğini açıklanır 
ke n misafir ekipler 
H asanağa ile Kara 
caal i ka m p La nnda 
misafir edilecekler.
Bursa ya gelecek 
ekiplerden 6 sim 
ilçede misafir 
etmekten muthı 
olacaklarını 
bildiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, aynı 
akşam İskele 
Meydanı'nda 
yapılacak folklor 
gösterilerine 
tüm ilçe halkının 
davetli olduğunu 
açıkladı.

SZMAf/S
TCCKÜBB VS KALİTENİN AOReSİ

Merkezi Sistem Kazan

/SITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADStfR

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. I
> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar. t—
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu., <«, Eaeji Soteater

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ " ' —
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Pcacen Tîşi. Kual T^L Devu-Qnahr

Kombi
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Öğretmenlik meste 
ğine yeni sistem 
getiriliyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı'nca 
(MEB), Başbakan 
lığa sunulan kanun 
taslağının yasalaş
ması halinde 
meslek, ”adaylık”, 
"öğretmen”, 
”uzman öğretmen”, 
"başöğretmen” şek
linde yapılandırıla
cak ve eğitim-öğre- 
tim tazminatı 
kariyere paralel 
artırılacak.
MEB’de birkaç yıldır 
üzerinde çalışılan, 
1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel 
Kanunu ve 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu nun ilgili 
maddelerinde 
değişiklik öngören 
ve öğretmenlik 
mesleğine kariyer 
sistemi getiren 
kanun taslağı 
Başbakanlığa sunul
du. Uygulamayla, 
öğretmenlik 
mesleğinde

”adaylık”tan sonra 
"öğretmen”, ”uz 
man öğretmen” ve 
"başöğretmen” gibi 
unvanlar getirilecek. 
Adaylık dönemini 
başarıyla tamam
layanlar, öğretmen 
olarak atanacak. 
Öğretmenler, kari 
yerde yükselmek 
için ÖSYM tarafın
dan her yıl düzen
lenecek sınava 
katılacak. Yüksel 
mede, sınavın yanı 
sıra eğitim, kıdem 
ve başarı düzeyi gibi 
ölçütler de dikkate 
alınacak. Bunlara 
ilişkin esas ve usul 
ler yönetmelikle 
belirlenecek. Baş 
öğretmen sayısı, 
toplam kadro 
sayısının yüzde

10’unu, uzman 
öğretmen sayısı da 
yüzde 20’sini 
geçmeyecek. Öğret
menlerin aldığı 
eğitim-öğretim 
tazminatında da 
kariyerdeki yük
selişe paralel artış 
sağlanacak. Buna 
göre başöğretmen 
unvanını kazanmış 
olanlar eğitim-öğre
tim tazminatından 
yüzde 40, uzman 
öğretmenliğe yükse
lenler de yüzde 20 
oranında fazla 
yararlanacak. Tasla 
ğın bu yıl yasalaş
ması halinde mali 
hükümlerle ilgili 
uygulamaya, 1 Ocak 
2005 tarihinde 
başlanacak. Taslak 
tâki diğer hükümler 

ise kan u nun yayım
landığı tarihte 
yürürlüöe girecek. 
OKUL MÜDÜRLERİ 
BAŞÖĞRETMENLER 
ARASINDAN 
SEÇİLECEK 
Düzenlenecek 
yönetmelikle de 
okul müdürlerinin 
öncelikle başöğret
menler arasından 
seçilmesi sağlana 
cak. Müdür yardım
cıları da başöğret
menler ve uzman 
öğretmenler arasın
dan belirlenecek. 
Başöğretmen ve 
uzman öğretmen 
kontenjanını sınırlı 
tutulacak olması 
nedeniyle yönet
melik hazırlanırken 
Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Personel 
Başkanlığı ’mn da 
görüşleri alınacak. 
Buna göre, her yıl 
kullanılabilecek 
başöğretmen ve 
uzman öğretmen 
sayılarının tespitine 
ilişkin usul ve 
esaslar, basamak* 

larm her berinde 
geciriimes* gereken 1 
en az sure. una* a

olanlarda 
aranacak şartlar 
gibi unsurlar 
yönetmelikle 
belirlenecek.
AMAÇ
Acil Eylem Planı nda 
yer alan cal tsmanın 
amacı, taslak 
ger e kces inde soyie 
belirtildi: “Türk 
milletini çağdaş 
uygar lığ m ya pıcı ve 
seçkin bir ortağı 
yapmada en önem* 
unsurlar arasında 
yer alan öğretmen
lerin kıdem, eğitim 
ve is basarımları 
esas alınarak, 
mesleki ve kisisel 
gelişimlerinin 
sağlanması, nitelik
lerinin iyileştirilme
si, statülerinin yap
tıkları görevin 
önem, güçlük ve 
sorumluluk derecesi 
çerçevesinde olması 
gereken seviyeye 
yükseltilmesi 
amaçlanmıştır.

Dikey geçiş sınavı
■ Başvuru 12-22 Asan gunten 

ar as«nda smav ise
18 Ttmmmda yapdocak.

Mealdi 
yüksek 
okuttan dr 
Ac doğ ne 
tim ön 
lisans «ne 
zımİarma 
lisans 
yapma 
d—e» 
sağlayan 
Dikey' Gecis 
Sınavı 
(DGS)ye 
başvurular, 
12-22 Nisan 
tarihleri 
arasında 
yapılacak. 
Sınava, 
meslek yük
sekokulları ile 
acık öğret im on 
lisans pro
gramlarından 
en cok bes yıl 
önce mezun 
olanlar ve 
halen son

sanatta ohrp dn 
staj dnanddu 
mrzumyet

, şartlarını ver 
ine getîrenter 
başvurabile
cek. 1999 w 
daha önceki 
yıllarda bir on 
Asana prog 
ramandan an 
zun olanlar At 
bugüne kadar 
3 kez DOS yr 
girenler 
ra yapamayan* 
cak. Smnr. IA 
Temmuz da 
yapılacak.

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK -
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKNOLOJİ EM İVİ FİYAT "MM*

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere ÂGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Yeni fırsatlar
programı hibe planı

İstihdamı artırmak için 32 milyon 
Euro Hibe edilecek.

Nüfusunun 10 .5’1 
issiz olan Avrupa 
Birliği yolundaki 
Türkiye, istihdam 
oranını artırmak 
için'Birlik ile birlik* 
te hareket ediyor. 
Bu amaçla,sivil 
toplum kuruluşları 
ve ilgili sosyal 
taraflara 32 
milyon euro hibe 
edilecek.
"İstihdam için 
Geliştir, Öner, 
Uygula" sloganıyla 
çalışmalarına 
başlanan Aktif 
İşgücü Programları 
Projesi kapsamın
daki, Yeni Fırsatlar 
Programı Hibe 
Planı, Ankara'da 
sivil toplum kuru
luşları ve ilgili 
sosyal taraflara 
tanıtıldı.

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI

✓ GENÇ ODASI
• X DÖRT KAPILI GARDROP
• X ÜÇ KAPILI GARDROP
• Z* PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİ Dİ 1X1
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK

ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

AROL MOBİLYA

d çi zi d 2

Mrk. : Hamidlye Man. Kumru Sok. No:l 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No. l 43/C BURSA

Tel : (0.224) 363 98 72

Türkiye Is Kurumu 
Genel Müdürü 
Necdet Kenar'ın 
verdiği bilgiye 
göre, istihdam ve 
işsizlik sorununun 
çözümüne yönelik 
projeler geliştir
ilmesi ve uygulan
masını teşvik 
eden hibe planına 
Türkiye’nin tüm 
illerindeki sivil 
toplum kuruluşları, 
yerel yönetimler, 
sendikalar, meslek 
odaları, vakıflar, 
dernekler, üniver
siteler ve kar amacı 
gütmeyen 
kuruluşlar başvura
bilecek.
Kenar. 32 milyon 
euro luk kaynağa 
sahip hibe planın
da, gençlerin, 
kadınların.

engellilerin, eski 
hükümlülerin, uzun 
süreli işsizlerin, 
köyden kente göc 
edenlerin ve isini 
kaybetme tehlikesi 
altında olanların 
öncelikli hedef gru
plar olduğunu ve 
25 bin kişiye 
ulaşmayı hedef 
(ediklerini 
söyledi.
Yeni Fırsatlar

Programı Hibe 
Planı ile ilgili 
ayrıntılı bilgi ve 
başvuru form 
larına, Türkiye İş 
Burumunun 
internet sayfası 
WWW. iskur. gov. tr 
adresinden 
ya da Alo İs Kur 
180 telefon 
hattından 
ulaşmak 
mümkün...

Tertûye nın en 
büyük entegre 
kaMunma projesi 
GAP tan. 2003

I yılı sonu itibarîyle, 
toplam 12 milyar 
700 milyon 
dolarlık enerji 
getirisi sağlandığı 
bildirildi.
GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi 
(GAP-BKİ) yetk
ilileri, yaptıkları 
açıklamada, 
GAP'ın su ve

I toprak kay-
| Haklarını geliştir 
ı menin yanı sıra
I bölgenin sosyo- 

ekonomik yapı»mm 
olumlu yönde etk-

I ilediği, kentsel ve 
I kırsal alt yapı, 
I eğitim, enerji, 

sağlık gibi diğer 
sektörlerin de 
gelişmesine katkı 
sağladığını 
belirtti.

i Yetkililer, 32 mil-
I yar dolara mal 

olması öngörülen 
proje için bugüne 
kadar 16 milyar 
600 milyon dolar 
civarında İmi cama 
yapıldığını, kamu 
yatırımlarında ise 
nakdi gerçekleş- 

menm yüzde 
52 ye ulast ıgmı 
kaydetti.
GAP a 2003 ydı 
yatıran pr o- 
gramtnda 815 
trih on hra 
tahsis edildiğini 
wımı atan 
yetkililer 
söyle dedi;
"Projenin 

enerjiyle dgdi 
bolumünde. Dide 
ve Fırat nehirleri 
tizerinde 22 baraj I 
ve 19 hidroelek
trik santralının 
tamamlanması 
amaçİm—Ifdbr 
Ayrıca, prujayir 
yaklaşık 1 
milyon 822 bin 
hekt ar lık a lanın 
da sulu tarıma 
açılması planlan 
maktadır.
GAP tan 2003 
yılı sonu itibamle. 
toplam 12 mıkar 
700 milyon dolar 
enerji getirisi 
sağlandı.
Proje bileşen
leri n in tamamen 
faaliyete 
girme s n V bu 
oran daha da 
artacaktır

I 
s &

£

Işyr « rae M sraK wnr 
stfe Cmbs te f* G3LK fe Sİ4 55C
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Otlardaki vitamin zenginliği
Baharla birlikte ortaya çıkan otlar vitamin deposu.

Erciyes Üniversitesi 
Atatürk Sağlık 
Yüksekokulu 
Beslenme ve 
Diyetetik
Bölümü nde görevli 
Dr. Nurten Budak, 
yaptığı açıklamada, 
havaların ısınması ve 
nisan yağmurlarının 
başlamasıyla birlikte 
doğada kendiliğinden 
yetişen otların 
çoğaldığını hatırlattı. 
Sağlık açısından 
oldukça faydalı vita
minler barındıran bu 
otların, Anadolu’nun 
birçok bölgesinde 
bahar aylarında 
yaygın olarak 
tüketildiğini bildiren 
Budak, doğada 
kendiliğinden yetişen 
bu otların uygun 
koşullarda 
tüketilmesinin 
sağlığa faydalı 
olduğunu vurguladı. 
Bu otların vitamin
lerin yanı sıra demir 
ve kalsiyum mineral
leri bakımından da 
zengin bir içeriğe 
sahip olduğunu kayd
eden Budak, su bilgi
leri verdi:
"Doğada kendiliğin

Yaşlılık ve sigara alışkanlığı
Yaşlılıkta sık görülen 
hastalıkların, sigara 
kullananlarda çok 
daha fazla ortaya çık
tığı bildirildi.
Hacettepe Üniversite
si (HÜ) Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nazmi Bilir, 
Antalya’nın Kemer 
İlçesi ’nde düzenle
nen, "1. Ulusal Yaşlı 
Sağlığı Kongresi "ne 
sunduğu, "Yaşlanma 
ve Sigara" başlıklı 
bildiride, yaşlılıkta 
sık görülen hastalık
ların sigarayla ilişkisi 
üzerinde durdu.
Koroner kalp 
hastalıklarının mey
dana gelmesinde 
başlıca etkenlerden 

' birisinin sigara 
olduğuna değinen 
Bilir, hipertansiyon 
konusunda ise 
sigaranın rolünün 
tartışmalı olduğunu 
ifade etti, 
İnsanlardaki kanser
lerin en az 10 
tanesinin meydana 
gelmesinde sigaranın

den yetişen madı
mak, ebegümeci, 
kuzukulağı, ısırgan 
otu ve yemlik gibi 
otlar E, A, C, B2 ve 
B6 vitaminleri, 
demir ve kalsiyum 
mineralleri 
bakımından 
oldukça zengindir. 
Bu vitamin ve min
erallerin yetersizliği 
kansızlık, cilt bozuk
lukları, sindirim ve 
sinir sistemi bozuk
luklarına neden ola
bilmektedir. Bu 
nedenle doğada bol 
bulunan bu otların 
tüketilmesini tavsiye 
ediyoruz. Bu otlar 
içeriklerindeki vita
min ve mineraller ile 
çeşitli hastalıklara, 
ilaçlara, bazı 
kimyasal maddelere 
ve hava kirliliğine 
karşı vücudun 
direncini artırırlar, ısı 
değişimlerine karşı 
vücudu korurlar. 
Böylece vücudun 
savunma mekaniz
maları güçlen 
dirilmiş olur." 
Gebe Anneler İçin 
Daha Önemli 
Otların içeriklerinde 

önemli rol oynadığına 
dikkati çeken Bilir, 
sigaranın neden 
olduğu kanserlerin 
başında akciğer 
kanserinin geldiğini 
belirtti. Prof. Dr.
Bilir, "insanlardaki 
kanserlerin 
yaklaşık üçte 
birinden sigaranın 
sorumlu tutul
duğunu" kaydetti. 
Sigaranın, kronik 
akciğer hastalıkların
da da başlıca rolü 
oynadığına dikkati 
çeken Prof. Dr. Bilir, 
sigara dumanı nın 
bronş duvarındaki 
düz kasların kasıl
masına yol açarak, 
hava yolu direncinin 
artmasına neden 
olduğunu vurguladı. 
Yaşlılarda ağız ve diş 
sağlığı konusundaki 
hastalıkların da 
sigara içenlerde daha 
çok görüldüğünün 
bilindiğinin altını 
çizen Bilir, şöyle 
devam etti: 
"Yaşlılıkta kronik ve 
dejeneratif hastalık

bulunan A vita
mininin depolan- 
abilme özelliğine 
sahip olduğunu da 
belirten Budak, A vit
aminlerinin bitkilerde 
bulunan karatoneid- 
lerin depolanarak 
vücutta uzun süre 
kullanıldığım ve bu 
vitaminlerin hücreleri 
koruyucu özelliği 
olduğunu söyledi. 
Otların içeriğinde 
bulunan folikasitierin 
ise gebe ve anneler 
için daha büyük 
önem taşıdığını ifade 
eden Budak, "Otların 
içeriğinde bulunan 
folikasit de beslenme 
açısından oldukça 
önemli bir vitamin 
çeşididir. Gebeler ve 
anneler diğer insan
lara göre günlük 
olarak daha fazla 
folikasit tüket

ların ortaya çık
masında sigara 
içilmesinin 
önemli bir etkisi 
vardır. Yaşlanan 
organizmada 
başka sağlık 
sorunlarının da 
çıkması beklenir. 
Bu sorunların 
bir kısmında, 
vücudun kan 
dolaşımının 
yetersiz kalması 
rol oynamaktadır. 
Sigara içilmesi de 
damar bozukluğunun 
meydana gelmesi 
bakımından önemli 
bir faktördür. O 
halde sigara içen 
kişilerde kan 
dolaşımı yetersi
zliğine bağlı sorun
ların daha fazla 
olması beklenmekte
dir. Derinin yaşlı 
görünüm kazanması, 
deri enfeksiyonları, 
ayak uçlarındaki 
dolaşım bozukluğu 
gibi durumlar da 
sigara içenlerde daha 
fazla ortaya 
çıkmaktadır." 

melidirler. Bu acıdan 
ot la r. gebeler ve 
anneler için de 
önemli bir bes in 
kaynağıdır' diye 
konuştu.
Otların Tüketim 
Şekli
Doğadan toplanan 
otların tüketilmeden 
önce temizliğinin iyi 
şekilde yapılması 
gerektiğine dikkati 
çeken Budak, söyle 
devam etti:
"Otların içeriğindeki 
folikasit ve C vitami
ni suda erime özel
liğine sahiptir. Bu 
nedenle pişirilerek 
yenecekse otların 
pişirme sulan 
dökülmemelidir. Bu 
otların ıspanak gibi 
yemeği yapılabilme
sine rağmen daha 
çok taze olarak 
tüketilmesini tavsiye 
ediyoruz. Taze tüke
timin yanısıra ısırgan 
otunun böreği, madı
mağın bulgurlu 
yemeği veya kuzuku- 
lağının salatası 
vapılabilmektedir. Bu 
otların kurutularak 
yenmesini tavsiye 
etmiyoruz."

Bilir, yaşlanmayla 
meydana gelen 
değişikliklerin önlen
mesi amacıyla, 
"Sağlıklı yaşam" 
ilkelerinin uygulan
ması gerektiğine de 
dikkati çekerek, 
şu bilgileri verdi: 
"Bu ilkeler sağlıklı 
beslenme, düzenli 
egzersiz yapma ve 
sigara içmemek 
olarak üç ana baslık 
altında özetlenebilir. 
Yaşlanma kaçınılmaz 
bir süreç olmasına 
karşılık, yasam 
ilkeleri ve özellikle 
sigara kullanımı 
kontrol edilebilir.

Astım ve Çocuk
Çocukluk çağının en sık görülen 

sağlık sorunlarından biri...
Hacettepe 
L niversitesi 
Tıp 
Fakültesi 
Pedıatnk 
Alerji 
Bolumu 
Oğretan 
Üyesi Yrd 
Doç. Dr. 
Cansın
Sackesen, astımın. 
çocukluk cağının en 
sık gö rüle n sağlık 
sorunlarından 
olduğunu söyledi. 
Sackesen, açıkla
masında, astım 
has t al ığ mı n solunum 
yolunun ataklar 
halinde gelen tıkan
malarla kendini 
gösteren "kronik" 
bir hastalık 
olduğunu belirterek, 
astım hastalığına 
kesin tanının konul
masının kolay 
olmadığını bildirdi. 
Astımlı hastaların 
sigara ile temastan, 
hava kirliliğinden, 
grip ve soğuk algın
lığından, solunum 
yolunu tahriş eden 
maddelerden ve en 
önemlisi alerjilerden 
korunması gerektiği
ni vurgulayan 
Sackesen, şöyle 
konuştu: 
"-Ülkemizde her 
10-15 çocuktan 
birinde astıma benz
er bulgular vardır. 
Bazı çocuklarda 
astım görülme riski 
diğerlerine göre

NÖBETÇİ ECZANE
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MURAT ECZANESİ

YB. : 31 SAM : 1799 
FİYATI : 200.000 TL- (KDA Dula* 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ .
İ s tiki al Cad - Bora Sok. No:3 B

I Td : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK I
Basddrö Yer ■ KÖKHEZ CESET

MatbaacU Aacınahk-AcUanıahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok No 3 B GEMK J 

iDw hara* Gmten ve Para fmkn vı ıdıaıaıııll

daha da faziadar 
Barmcı derecede** 
akrabalarında astım 
veya alerjik nezir 
olan c ocuklarda. 
bebeklikte besin 
aferytti veya egza
ması otan çocuklar
da ileride ast un 
gelişme riski 
fazladır Astımlı 
çocuklarda basit bir 
grip nefes darlığına 
yol açabilir Bu 
nedenle astımlı 
c ocukla nn, grip 
olanlarla t «-maştan 
kaçınmaları ve her 
yıl eylül-ekım 
aylamada grip asısı 
olmaları gerekmek
tedir. Grip asası.
gribi tamam*'e 
engellemez atacak 
sıklığını ve şiddet mı 
azaltabilir * 
Astım hastabğMMn 
erken donemde 
t a n ı n ma s ı \ c 
tedaviye erken 
donemde haslanmasa 
gerektiğine dikkat 
çeken Sackesen 
hastalığın düzenli 
doktor kontrolü 
gerektirdiğini 
kavdetti
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tyilmk başarılı öğrencilerini ödüllendirdi
Ityftîlin 5EKEK5OZ
Yeşilirmak Dershanesi, 
Ocak ve Mart aylarında 
yapılan ödüllü seviye 
tespit sınavlarında 
başarılı olan öğren
cilere hediye dağıttı. 
Dershape yönetimi 
ayrıca ÖSS ve 
LGS'de elde edilen 
basanları gösteren 
VCD yayım ile de 
öğrencilerini 
motive etti.
Bütünler Düğün 
Salonu 'n da önceki 
gün düzenlenen hediye 
dağıtımına İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Veysel Özmen, 
Yeşilırmak Dersanesi 
Gemlik Şubesi 
Müdürü Osman 
Çetin ile çok sayıda 
öğrenci katıldı.
T örende öğrencilere 
bisiklet, cep telefonu, 
fotoğraf makinesi, 

diskmen, kol saati 
gibi değişik 
hediyeler dağıtıldı. 
Ocak ve Mart aylarında 
yapılan seviye tespit 
sınavlarına 5-6-7 
sınıflardan 2 bin 
öğrencinin katıldığını 
açıklayan Dershane 
Müdürü Osman Çetin, 
Lise 1 ve 2 sınavlarına 
ise 900 öğrencinin 
katıldığım açıkladı. 
Yapılan sınavlarda 
6 ncı sınıflardan 
Muhammet Ali 
Boytorun ile Haşan 
Güngör, 7 nci 
sınıftan Ayberk 
Aygan, İsmail Kaya ve 
Recep Kantarcı ilk 
sıraları elde ederek 
Yeşilırmak Ders 
hanesinde 1 yil ücret
siz okumayı hak ettiler. 
Lise 1 ve 2 sınıflarda 
Şaşan gösteren Kübra 
Özaydın, Gizem Çetin,

Eda Ergüden, Yasemin 
Uğur ve Tansu Güder 
ilk sıraları alarak 
ücretsiz bir yıl okuma 
ödülü aldılar... 
Amaçlarının, OSS ve 
LGS sı navlanna 
öğrencilerin planlı ve 
Düzenli Çalışabilmeleri 
için öğrencilerin dikka
tini bu sınavlara çek
mek ve Gemlik in adını 
Türkiye genelinde 
başarılara imza atmak 
olduğunu bildiren 
Dersane Müdürü 
Osman Çetin, yapılan 
sınavda öğrenciler 
Bursa ve Gemlik 
genelindeki 
sıralamalannı da 
öğrendiklerini belirtti. 
Düzenlenen programda 
ayrıca Yeşilırmak 
Dershanesi’nde OSS 
sınavına hazırlanan 
öğrencilere son 75 
gün kala değer-

iendrrme ve moCi 
vasyon programlan 
uygulandı
Programı PDA 
(psikolojik damsmankk 
rehberlik j uzmanı 
Faruk Ardıs verdi.
Yes ilır mak Der shanes ı 
Mudur u Osman Çetin 
yaptığı açıklamada, 
yapılacak sınavlarda 
Türkiye birincisi 
olacak öğrencilerine 
Wo 1 sfogen Bora 
marka araç hediy e 
edileceğini söyledi. 
Çetin, istiklal Caddesi 
üzerinde bulunan ve 
mülkiyeti TEKEL e ait 
binanın Yeşilırmak 
Dershaneleri tarafın
dan satın alınarak tadi
latının bitirilmek üzere 
olduğuna değinerek, 
2004-2005 öğretim 
yılında İlköğretim 
öğrencilerine hizmet 
vereceğini açıkladı.

TEŞEKKÜR
Aile Büyüğümüz 
Sevgili Annemiz 

Fethiye 
BARUTÇUOĞLU 
Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazemize katılan, 
acımızı paylaşan 

eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz.

BARUTÇUOĞLU ve KAYA 
AİLELERİ

S
| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK |
■ TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ EN UYGUN 1
I FİYATLARLA... |

(✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu I
✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi I

Ib/İrsalıyeli Fatura ✓ El İlanı ✓ Broşür ı 
✓ Kartvizit ✓ Kaşe ✓ Cilt ✓ Kitap ✓ Dergi I

İRER TİILİ BİTİ** İŞLEBİRİZ I
İÇİR İlil IRATIR 1

3» YILLIK TECRÜBEMİ! 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

I Körfez Ofset
I M ATBAACILİK-YAYINCUJK-REKLAMCUJK i 
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elal Bayar Anadolu Lisesi'nde Gemlik, İznik ve Orhangazi yöneticileri biraraya geldi

Okul yöneticilerine soruşturma semineri
Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvurusuyla, ilçemizde dün ilk kez okul yöneticilerine tiUb Egrum de sotnşMvmb 
konulu seminer düzenlendi. Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminere. Gemlik Orhangazi ve izne tan 57 yonedaai 
katıldı. Bursa İl MIHI Eğitim Müdürlüğü ilköğretim Müfettişlerinin de katıldığı seminerde. 4333 saydı yasa masaya yuerdd Sayfa ZMd

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

ARAFSIZ SİYASI GAZETE

Umurbey Belediye 
Meclisi’nde görev 

bölümü yapıldı
Umurbey Belediye MkMi'aM MI Mşmi aj* 
Hacıca Tutak. M kez MacM Etaba* MB mç* î

14 Nisan 2004 Çarşamba
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FİYATI : 200.000-TL. MoMtaM

28 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarlarla Kaymakamlık*ta tanışma toplanbM j

Kaymakamdan yeşil kart uyarısı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmall.com

Köylere çocuk parkı
Kaymakamımız Sadettin Genç, dün 28 Mart 

yerel seçimlerini kazanan muhtarlarla biraraya 
geldi.

Seyfettin Şekersöz’ün haberine göre, Sayın 
Kaymakamımız, muhtarları kutladıktan sonra 
isteklerini sıralamış.

Üretimle İlgili olarak çalışmalar yapılmasını, 
köy meydan ve yollarının parkelerinin tamam
lanmasını, her köye bir çocuk parkı yaptırıl
masını istemiş.

Köylere çocuk parkı veya çocuk bahçesi 
yapımı!...

2004 yılında köylerimizde bu proje uygulanır
sa, çocuk parkları kurulacak.

; Salt kurulmak için kurulmamalı bu parklar..
Köylerde çocuklar toz toprak içinde büyürler..
Bu projeler köylerimizi giderek daha modern 

hale getirecek.
Herşeyden önce köyleri kanalizasyona kavuş

turmalıyız.
Sonra su sorunlarını çözüp, şebeke sistemini 

kurmalıyız.
İlçemizde yolu asfalt olmayan Haydariye Köyü 

vardı, orası bile asfaltlandı.
Eğer, Köy Hizmetleri bu yolları zamanında 

onarırsa bu sorunda yok demektir.
Köylerde okul sorunları taşıma sistemi ile 

çözüldü.
Köylerimizi daha modern ve yaşanır halde 

görmek hepimizi sevindirir.
Çocuk parkları projesi bunun için olumlu bir 

adımdır. Buna birer de kütüphane eklemeli.

28 Mart yerel seçimlerinde, seçilen muhtarlar ile seçimleri 
kaybeden muhtarlar Kaymakamlıkla biraraya gelerek. 
Kaymakam Sadettin Genç ile tanıştılar. Toplantıda konuşan 
Kaymakam Genç, muhtarlara güvendiklerini, köylere mutla
ka bu yıl çocuk parkı yapılmasını istedi. Haberi sayfa 4'de

Zeytinlikleri sulama 
suyunun tonu 500 bin lira
Umurbey Belediye Meclisi, zeytinlikleri sulamak için İznik Gofu nden UMr* 
bey’e akıtılan sulama suyunun tonunun 500 bin liradan satılması karan
İznik Gölü’nden 
Sunğipek Fabrikasına 
yıllarca akıtılan su artık 
Umurbeylilerin zeytinlik 
terini sulayacak.
Umurbey Beldesinde 
zeytiliklerde kuraklığı 
önleyecek olan su 
projesi, Umurbey 
Belediyesi ve DSİ ile 
birlikte yapılan proje 
ile gerçekleştirildi. 
Sunğipek Fabrikası'nm 
kapatılması ile kul
lanılamayan suyun 
Umurbey'e akıtılması. 
28 Mart seçimlerinden 
önce gerçek leşrtnârmş 
Yalova asfa/tı yakın-

Iarında yapılan 
toplama deposundan 
motorlarla basılan su. 
belde girişinde 
bulunan Hain Bey 
havuzuna akıtılmıştı. 
TONU 500 BİN LİRA 
Umurbey Belediye 
bkctisi, gtçtiğiadı 
hafta sonunda yaptığı 
tik toptonMk mecâs 
organtanm seçtikten 
sonra. baJdaya gsti- 

tonunun da satış 
flryafcrv öeftrfecft 
Onurbey Betafye 
Alfccâsi zejMMfere w 
a*nak fcteyenfercfer

<>af « gerçt*

aaytiaBkM^^ba

ton basma SN b** 
MateMaMcat.
Umurbey B&edrye 
Başbata Fatiti Mabaaat 
Gâfer. «ton say* 
PpoşkmM Mmo

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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17 Nisan 1940
Köy Enstitüleri Yasası’nın TBMM’de onay

landığı tarih.
Yeni bir 17 Nisan daha yaklaşıyor.
Türk eğitim sisteminde "aydınlanmaya" 

damgasını vuran Köy Enstitüleri ‘nin kuruluş 
yıldönümü kutlanacak.

Artık buna kutlama mı yoksa anma mı 
demek daha doğru ..

Daha iyi anlamak ve değerlendirmek için 
projeksiyonumuzu 1940’h yıllara tutalım.

Genç Türkiye Cumhuriyeti "bağımsızlık 
savaşı"mn ardından başlattığı "devrim"leri 
sürdürmek ve yaşatmak için "kendi insanını 
yaratmak "amacıyla "eğitim"atağına kalkışı 
yordu.

İsmail Hakkı Tonguç’un "beyninde" çakan 
"kıvılcım"Haşan Ali Yücel tarafından körükle 
nince;

Köy enstitüleri doğdu.
1940 yılından 1946 yılına kadar ülkenin 

üze rine bilim, kültür, sanat, edebiyat ışıkları 
saçtı.

Türkiye Coğrafyası’mn Marmara'dan Güney 
Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Ege’ye- 
Akdeniz’e dek uzanan bölgelerinden sağanak 
halinde yağan aydınlanma yağmuru, ülke 
topraklarını yeşille bezedi, çiçeklerle süsledi.

Ancak 1946 yılında "Herkes okursa çoban
lık yapacak insan kalmayacağı" kaygısı Köy 
Enstitüleri’nde sonun başlangıcı olmuştu.

Nicelik yönüyle "seçkinci", nitelik yönüyle 
₺. "ezberci" eğitim yanlısı olan örümcek kafalılar 

"düşünen"/'sorgulayan" ve tabana yayılan 
, eğitim politikasına direnmişler ve "yandaş" bir 

siyasal erk bulunca da "Köy enstitülerinin" 
köküne kibrit suyu ekmişlerdi.

Neden?
Bir insan nasıl olurda gelişmeye, ilerleme 

ye, düşünceye karşı çıkabilirdi?
Çıkıyordu işte..
Çünkü Köy Enstitülerinde çakan aydınlık 

toplumun her kesimine dalga dalga yayılmış, 
en köhne köşelere bile ulaşmıştı.

Okumak uyanmak demekti.
Uyanmak komünizmle eş anlamlıydı.
Uyanan toplumların düşünce biçimleri fark

lılaşıyor, her söylenene "eyvallah" demiyor
lardı.

Toplumsal yapı "değişim" gösteriyor, işçi 
haklanndan sözediliyor, toprak reformu 
konuşulu yor, bilinçli tarım yapılıyor, çağdaşlık 
tanımı konuşma diline yerleşiyor ve isteniyor
du.

Bu değişimin durdurulması, toplumsal 
istencin yıkılması gerekiyordu. Din bilmeyen 
dinci güruhla, politikadan bihaber politikacılar 
elele verip "aydınlığa" giden yolun önünde 
duvar oldular. Köy enstitüleriyle birlikte 
kültüre, geliş meye, düşünceye açılan kapılar 
kapatılırken, uzun vadeli bir plan uygulamaya 
konuyordu. Bugün gelinen nokta, 1946 yılında 
uygulamaya konulan planın başarılı olduğunu 
net olarak ortaya koymuyor mu?

17 Nisan 1940-17 Nisan 2004
Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 64. 

yıldönümünü saygıyla ve özlemle anıyorum.
Ve Köy Enstitüleri’nin ölümünün 58. yılında 

ebediyete intikal eden "Köy Enstitü lüleri" 
mumla arıyorum.

Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde Gemlik, İznik ve 
Orhangazi yöneticileri biraraya geldi

Okul yöneticilerine 
soruşturma semineri

Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
başvurusuyla 
dün Gemlik’te 
bir ilk 
gerçekleşti. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
salonunda 
Gemlik, 
Orhangazi 
ve İznik okul 
yöneticilerinin 
katıldığı 
Milli Eğitim de 
soruşturma 
teknikleri 
konulu bir 
seminer 
düzenlendi. 
Bursa İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü

İlköğretim 
Müfettişlerin 
den Hüseyin 
Bilge ve Rıd
van Coşkun’un 
sundu ğu 
adli ve idari 
soruşturma 
teknikleri 
konulu panel 
ilgi gördü. 
Dün, saat 
lO.oo’da 
başlayan ve 
15.oo’de sona 
eren 4883 
sayılı yasa 
masaya yatırıldı. 
Müfettişlerin 
sunumlarından 
sonra, okul 
yöneticileri 
müfettişlere 
sorular

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercü 
men talebiyle Gemlik’te ilk kez soruştur
ma teknikleri konulu seminer düzenlendi

yöneterek, soruş
turma teknikleri 
konusunda 
eksikliklerini 
tamamladılar. 
Öğrenildiğine 
göre, panele

Gemlik, Orhan 
gazi ve İznik’ten 
57 okul yöneti
cisi katıldı. 
Yöneticiler daha 
sonra, Anadolu 
Lisesi’ni gezdiler.

I ® METRO
■ Türkiye'nin yollarında..

m

Gemlik'ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştir.
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Yeni dönemin ilk toplantısında Meclis organları ve birlik üyeleri seçildi 1
VATCt

Umurbey Belediye ^7 M Erol GÜRÇAY

CHP ve Derviş

Meclisi’nde görev
bölümü yapıldı

Umurbey Belediye Meclisi’nde tek bayan üye Hatice Tülek, 
ilk kez Meclis Başkan Vekili seçildi. Meclis Encümen üye
liklerine, Halit Pala ve Mustafa Bostancı’yı getirildi.
28 Mart 2004 
yerel seçimlerinde 
Umurbey Belediye 
Meclisini 
oluşturan üyeler 
ilk toplantılarında 
bayan üye Hatice 
Tülek’i Meclis 
Başkan birinci 
vekilliğine seçti. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
başkanlığında 
geçtiğimiz hafta 
sonunda toplanan 
Belediye Meclisi’nde 
meclis organları 
için görev bölümü 
yapıldı.
Meclis Başkan birinci 
vekilliğine bayan 
üye Hatice Tülek, 
ikinci başkan

Hatice TÜLEK 
Emekli Bankacı

Halit PALA Mustafa BOSTANCI
Memur Emekli

vekilliğine Halit 
Pala getirildi.
Meclis katipliklerine 
Mustafa Bostancı, 
ve Halit Pala 
seçildi.
Encümen 
üyeliklerine ise;
Halit Pala ve

Mustafa Bostancı 
seçilirken, 
İmar ve Tarife 
Komisyonlarına; 
Alaattin Palabıyık, 
Bekir Ünlü, Hatice 
Tülek ve Bahattin 
Şimşek getirildiler. 
ÇİFTÇİ MALLARI

belirlendiğini söyledi. 
Güler, bu kurula 
İsmet Kenar, 
Ahmet Girenay, 
Osman Palabıyık, 
Zeki Özalp ve Ünal 
Maya getirildiğini 
belirtti. 
Öte vandan.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ölçü....
Bir de AKP kadına değer vermezmiş 
Kiilliyen yalan. Boş versenize... 
İhaleler, kocalara genel 
müdürlükler neyin nesi...
Kadına değer verildiğinin 
ölçüsü değil mi?

KOMİSYONU 
BELİRLENDİ 
Umurbey Belediye 
Başkam Fatih 
Mehmet Güler, 
Belediye Meclis 
toplantısında 
Umurbey Çiftçi 
Malları Koruma 
Meclisinin de

Marmara Belediyeler 
Birliği üyeliğine 
Bekir Ünlü, 
Haşan İrmak, 
Bursa Belediyeler 
Birliğine ise, 
Alaattin Palabıyık. 
Hayvan Geliştirme 
Birliğine de Mustafa 
Bostancı seçildiler.

ı I 
i

İ I
g

BURSA HAKİMİYET VE KERT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEl:5BO-5BMF«:5BÎ595

1

(CHP), Atatürk’ü en cok sahiple
nen partidir.

Ama. Atatürk'ü en iyi tanıyan bâr 
parti değildir.

Atatürk’ün devrimci karakterini 
anlamış değildir.

Atatürk îlke ve inkılapları veter- 
lidir.

Bu kadarına inanmak. Atatürk'ü 
tanımamak demektir.

Kemal Derviş raporunda söyle 
diyor.

“-CHP Atatürkçülüğün her şeyi 
kapsadığına inanmıştır."

“- Bunun dışında hiçbir olguy a, 
akıma ve deneye gerek olmadıkına 
inanmıştır."

Bu inanç, devrimi anlamamak 
demektir.

Devrim sürekli değişimdir.
Sürekli ilerlemedir.
Bir anlamda, çağdaşlıktır.
Ama. Sadece giyimde çağdaşlık 

değildir.
Muasır medeniyle anlayışındaki 

çağdaşlıktır.
Nedir muasır medeniyet.
- Yaşamdaki kolaylıktır.
- Dış politikadaki tutarlılıktır.
- Yurtta sulh ve cihanda sulh 

anlayışıdır.
- Halka önem vermektir.
- Köylünün gerçek efendi olduğu

na inanmaktır.
(CHP) nin beslendiği kesime bir 

bakın.
Halk ile ilgisi yoktur.
Entellektüel ve bürokrat kesim, 

(CHP) nin beslendiği kanallardır.
(CHP) de. Baykal'ın gitmesi teıa 

kalması önemli değildir.
Anlayışın değişmesi önemlidir.
**- Atatürk her şeyi yaptı.
Bize yapacak bir sev kalmadı.
İşte bu anlayış. Atatürk devim

lerine aykırıdır.
Devrim sabit kalmaz.
İlerler ve çağdaş medeniyete 

uyar.
Zaten. Atatürk'ün muasır 

medeniyeti yakalayın talimatının 
anlamı da budur.

GUNUN ÇÖZÜ
Devrimler, hiç gerilemez.

VVendell Philips

0
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28 Mart yerel seçimlerinde seçilen muhtarlarla Kaymakamhk’ta tanışma toplantısı yapıldı

Kaymakamdan vesil kart uvansı
Seyfettin ŞEKERSOZ
28 Mart seçimlerinde 
yeniden göreve 
seçilen eski muhtar* 
larla yeni seçilen 
muhtarlar 
Kaymakamlık Toplantı 
Salonu’nda bir araya 
gelerek tanıştılar. 
Kaymakam Sadettin 
Genç ile İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Üsteğmen Murat 
Karaman ın da hazır 
bulunduğu toplantıda, 
yeni seçilen muhtarlar 
kendilerini tanıttılar. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, yeni seçilen 
muhtarlara önümüz 
deki 5 yılda verecek
leri hizmetler için 
başarı 'dilerken, 
tereddüt etmeleri 

durumunda 
Kaymakamlık ile 
ilgili kurumlara 
mutlaka sorarak 
gerekli bilgilerin 
alınmasını istedi. 
Kaymakam Genç, 
yeni ve eski muhtar
ların özellikle köyler 
deki üretimle ilgili 
sorunların yaşandığı
na dikkat çekerek 
"Bunların başında 
arazi yolları, sulama 
suyu gibi sorunlar 
yer alıyor. Yeni 
seçilen muhtar 
arkadaşlardan özel
likle bu konularda 
çalışma yapmalarını 
istiyorum " derken 
eski muhtarlara da 
yaptıkları başarılı 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür etti.
Kaymakam Genç,

köy muhtarlarından 
ilk iş olarak köy
lerinde taşı olup ta 
bitirilmemiş meydan 
ve yolların yaptırıl
ması isteyerek, 
"Çocuk parkı 
olmayan köyleri 
mizde bunlar 
mutlaka yaptırılıp 
resimle belge- 
lendirilecektir" 
seklinde konuştu.

YEŞİL KARTA
DİKKAT
Muhtarların vatan
daşlar hakkında 
verdikleri yeşil kart 
bilgilerine mümkün 
olduğu kadar itibar 
ettiklerini söyleyen 
Kaymakam Genç, 
"Ama ne yazık ki bu 
konularda aldandığı 
mız da oluyor.
Biz size güvenmek

I zorundayız. Seçim 
I zamanında olan 
I hatalar artık olma- 
| malı. Muhtarların bu 
I konuda hem vicdani 
| hem de hukuki 
I sorumlulukları

vardır, bundan sonra 
hata yapmayın

| şeklinde konuştu.
Fakir ailelere devletin 
her konuda yardım 
yaptığına dikkat 
çeken Kaymakam 
Genç, ancak bunun ne 
yazık ki gerektiği gibi 
bilinmediğini söyledi. 
Genç, "0-7 yaş arası 
fakir çocuklar sağlık 
ocaklarının kontro 
lüyle okula gidene 
kadar devlet yardımı 
alırlar, anne dahi 
hamile kaldığından 
itibaren bu yardım
lardan faydalanır.

Bunun yanında fakar 
her aileden 3 çocuk 
için 15 milyondan 
45 milyon lira aileye 
yardım yapılır. Bu 
aileleri sîzler tespit 
edeceksiniz, hiçbir 
çocuğun defteri, 
kitabı olmadığı için I 
okula gidemediğini I 
kabul etmiyorum 
Bu aileleri bize yon- I 
len d irdiğinizde kendi I 
terine bu ihtiyaçtan I 
temin edilecektir. 
Çocuk ilkokula besin I 
dığından lise bitimi I 
ne kadar para yardı I 
mini alacaktır. Ailesi I 
nin hesabına iarmte I 
cak düzenli parayla I 
öğrenimini surdure- I 
çekler. Bu yardımlar | 
Milli Eğitim Müdürü I 
ğü kontrolünde 
yapılacaktır" dedi

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROUIİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı ve Doğalguz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları. 
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz. 
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüktemeti)

► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar

Kombi

Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224.513 37 89 - 513 34 23
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12 yıllık eğitimde tereddüt
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Şuayip Özcan, Milli 
Eğitim Bakanlığı nın 
zorunlu öğretimi 12 
yıla çıkarmasına 
ilişkin projesi 
konusunda tereddüt
leri bulunduğunu 
belirterek, zorunlu 
öğretimin 8 yıla 
çıkarılması sonrasın
da hala sınıfların 
Avrupa standardı 
olan 30 ar kişiliğe 
düşürülemediğini, 
12 yıla çıkartıl
masıyla birlikte 
sorunların daha da 
artacağını bildirdi. 
Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Şuayip Ozcan, Milli 
Eğitim 
Bakanlığının, 
üzerinde çalışmaya 
başladığı zorunlu 
eğitimin 12 yıla 
çıkarılmasıyla ilgili 
görüşlerini içerin 
yazılı bir açıklama 
yaptı. Ozcan, pro
jenin 270 milyon 

> dolan bulacağını 
.belirterek, Milli

Eğitim Bakanı 
Hüseyin Celik’e,

reki zorunlu temel 
eğitimin 12 yıla 
cıkanlması eğitime 
ilişkin tüm sorunları 
gerçekten çözebile
cek mi? Alt yapı 
hazırlanmadan üzer
ine bina inşa etmek, 
zaten ağır aksak 
işleyen eğitim siste
minde koca bir yara 
daha açmayacak mı? 
Halen sınıf mevcud
unu 30’a düşüre- 
meyen Türkiye’de, 
12 yıllık eğitim 
sağlıklı işleyebilecek 
mi?" diye sordu. 
Zorunlu eğitime 
ilişkin projeyi ilk 
etapta olumlu bul
duklarını belirten 
Ozcan, "Ne yazık ki 
bazı tereddütlerimiz 
var" diyerek, 
liselerin 4 yıla 
çıkarılmasını iyi ve 
yerinde bir planlama 
yapılmadan ortaya 
atılmış bir tartışma 
olarak gördüklerini 
belirtti. Konuya 
ilişkin tarafların 
görüşlerinin alın
madan Milli Eğitim 
Bakanlığı nda karar
ların alındığını, 

eğitim sisteminin 
yaz boz tahtasına 
dönüştürüldüğünü 
savunan Özcan, 
"Oysaki masa başın
da, sahaya inmeden, 
araştırma yap
madan, konular 
tartışmaya açıl
madan, tarafların 
görüşleri alınmadan 
eğitime yön vermek 
mümkün değildir" 
dedi. Özcan, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nm 
8 yıllık kesintisiz 
eğitimi sağlıklı bir 
şekilde veremediğini 
ileri sürerek, 12 yıl
lık zorunlu eğitimin 
altından bakanlığın 
nasıl kalkacağını 
sordu. 8 yıllık 
zorunlu eğitimde 
karşılaşan sorunlara 
değinen Özcan şun
ları kaydetti 
"Türkiye’deki 
okullardan 17 bin 
636’sında birleştir
ilmiş sınıflarda 
eğitim verilirken ve 
buralarda 646 bin 
410 öğrenci 
okurken, eğitim 
yatırımlarına ayrılan 
kaynağın yetersiz 

kalması sonucu 
sınıflarda 80-90 
Öğrenci ile eğitim- 
öğretim yapılırken. 
Doğu bölgelerinde 
öğrenciler hala ilkel 
ve zor şartlarda, 
hayatları pahasına 
okula gidip-gelirken, 
derslik açığı hala 
temel sorun olarak 
karsımızda 
dururken, temel 
eğitimin 12 yıla 
çıkarılması ne kadar 
doğrudur?
Okullarda personel 
açığı olduğu da bir 
gerçektir. Öğrenci 
başına düşen 
hizmetli sayısı artık 
ihtiyacı karşılama
maktadır. 12 yıllık 
temel eğitim ile bir
likte öğrenci 
sayısının artacağı 
düşünüldüğünde, 
okullar bakımsızlık
tan işlevini yitirecek; 
öğrenciler veba, kol
era gibi salgın 
hastalıklarla 
mücadele verecektir. 
Eğitim kademeleri 
arasındaki geçişte, 
istenilen ve olması 
gereken düzeyde 

değilir-2001-2002 
eğitim-öğretim ydm- i 
da 2002-2003 öze
tim yılına; ilköğre
timden ortaöğretime I 
gecis oranı, yüzde , I 
83.9, ortaöğretim
den yükseköğretime 
gecis oranı yüzde 
30.4 tur. Türkiye'de 
ortaöğretimdeki cağ 
nüfusunun 1 milyon 
919 bini erkek, 1 
milyon 830 bini 
kızdır. 493 bin 306 
erkek ve 782 bin 
791 kız öğrenci 
ortaöğretimde 
eğitim hizmeti 
dışında kalmıştır. 
Okullaşma oram 
ise, yüzde 66 olup, 
bu oran erkeklerde 
yüzde 74.3, 
kızlarda 52.7'dir. 
Durum böyle olunca 
da az gelişmiş böl
gelerde çocuklar 
okula gönder
emezken, kız çocuk
ları evlere 
hapsedilirken, 12 
yıllık temel eğitim 
ne kadar amacına ve 
geniş kitlelere ulaşır 
bu da merak 
konusu".

Yoksulluk sınırı
1.6 milyar

I Dört kişi
lik bir 
aile nin 
yoksulluk 
sının 
ola ra k da 
nite
lendirilen 
asgari 
geçim 
haddinin 
1 milyar 
635 milyon 530 bin 
liraya yükseldiği 
bildirildi.
Türkiye Kamu-Sen 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
dört kişilik bir 
ailenin aylık zorunlu 
gıda harcamalarının 
yanı sıra kira, ulaşım 
kültür, sağlık, eğitim 
ve ısınma gibi gider
lerinden oluşan 
asgari geçim haddi 
(Yoksulluk Sınırı) 
Mart 2004 te bir 
önceki aya göre 
binde 7 oranında

art ısla 1 hmİç ar 634 
milyon 316 bin 
960 liradan 

1 mdy ar 635 
milyon 530 bin 
40 liraya çıktı. 
Araştırmaya göre, 
dört kısıl! bir 
ailenin aylık zorunlu 
gıda hare anı an 
t u t a rı ise Mart 
2004 te bir önceki 
aya göre binde 15 
oranında artarak 
386 milyon 624 bin 
340 liradan 392 
milyon 532 bin 
840 liraya yükseldi

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK .
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA fgŞfr 4
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Enflasyon düşerken
şirketlere uyarılar

Piyasalarda 
sağlanan güven 
ortamının ardından 
enflasyonun tek 
haneli rakamlara 
düşmesi yıllardır 
yüksek enflasyonla 
çalışan şirketlerde 
para politikalarını 
da yeniden gözden 
geçirmeye yöneltti. 
Konya Sanayi 
Odası'nın (KSO) 
aylık bülteninde 
düşük enflasyonda 
şirketlerin neler 
yapması gerektiği 
açıklandı.
Şirketlerin ham
madde ve ara mal
lan kısa vadeli 
alması, kısa vadeli 
satışların tercih 

I edilmesi istendi. 
| Enflasyon düşerken 

şirketlerin, "Özel
likle sanayide mal 
stoku fazla olanlar 
zarar edebilir, stok

politikanızı gözden 
geçirin. Yüksek 
finansman yükünüz 
varsa, önce bundan 
kurtulun. Yatırım 
yapmayı başaranlar 
ayakta kalacak, bu 
nedenle yatırıma 
yönelin. Yatırım 
için finansman bul
mada orta vadeli 
borçlanmayı tercih 
edin. Rekabet için 
verimliliği artırın, 
üründe ve hizmette 
kalitenin yük
seltilmesini hede
fleyin. Maliyetleri 
kontrol altına alın. 
Üretimde uzlaş
maya gidin. İhra
catta döviz kuru ve 
parite riskini 
gözönünde bulun
durarak dolar ve 
euro cinsinden 
pazarlarınızı 
çeşitlendirin. Kur 
riskine karsı vadeli

döviz 
piyasala 
rından 
hedging 
işlemini 
yaparak 
riskinizi 
azaltmaya 
çalışın" 
denildi. 
Şirketlerin 
satışların
da euro pazarı 
ağırlığında ise 
dolar cinsinden 
pazarlar da bularak 
denge kurmasının 
altı çizilen aylık 
bültende şirket 
yönetimlerinin mut
laka profesy
onelleştirilmesi 
hatırlatıldı. KSO 
bülteninde şu 
ifadeler kullanıldı:
"İhracat satışı 
arasında bir denge 
kurmayı 
hedefleyiniz.

Şirket içinde 
yeniden yapılan
maya gidip, şirket 
yönetimini profes 
jyonelleştirin. 
Kapasite fazlasını 
ihracata yöneltin. 
Şirketler arası bir
leşmelere, evlilik
lere sıcak bakınız. 
Rekabette ayakta 
kalmanın yolu güç 
birliğidir. Firmanızı 
güvenilir kişilere 
açarak sıfır 
maliyetle finans
man imkanı 
bulabilirsiniz."

| AROL MOBİLYA R
S ✓ MUTFAK DOLAPLARI 
(a ✓ YATAK ODASI
[dİ ✓ GENÇ ODASI
S ✓ DÖRT KAPILI GARDROP
& ✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
lal ✓ PROFİLLİ GARDROP
0 ✓ VESTİYER - KOMİDİN
|E ✓ KARYOLA - ŞİFON YER
İRİ ✓ KİTAPLIKİ

i 
B1 i

✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

______.1^^———11 1

Odalar ve borsalara
yeni düzenleme

TOBB Kanununu yeniden düzenleyen 
tasan Meclis Başkanlığına sunuldu

Türkiye 
Odalar ve 
Borsalar 
Birliği 
Kanunu 
günün 
koşullarına 
uygun hale 
getiriliyor. 
Tüccar ve 
sanayicilerin 
meslek 
örgütlen- ----
melerini 
yeniden 
düzenleyen 
tasan Meclis 
Başkanlığı na 
sunuldu.
Tasanya göre, 
ticaret, sanayi ve 
deniz ticaret 
odaları sadece 
illerde 
kurulabilecek.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, 
sektör meclisleri 
adı altında değişik 
faaliyet konuların
da istişari nitelikte 
birimler oluştura

I ii

i 
I I I

L

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

Şt>. : D avut kadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA

Tel : (0.224) 363 98 72

i
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cak.
Türkiye ile diğer 
ülkeler arasında 
ekonomik ilişki
lerin geliştirilme
sine katkı sağla
mak amacıyla, 
dernek statüsünde 
iki taraflı 
ticaret odalan 
kurulacak.
Ayrıca Türk is 
dünyasının dıs 
ekonomik ilişki
lerini yürütmek 
üzere Dış 
Ekonomik 
ilişkiler Kurulu 
oluşturulacak.

^BURSA HAKİMİYET'

İVE KENT I
GAZETELERİNE I

İLAN ALINIR ।
KÖRFEZ REKLAM |

" TEL : 513 17 97- 513 96 83
_ Fax : 513 35 95 ■

W!)l
Mi yDvd I

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA 5W

tu Ua ki at titÎMj İt
İşyeri ve evlere paket servisimiz vartr 

istH Caddesi No:17 GEMLİK W:(UM) 5055



Anne şutunun
çözülüyor önemi

ma gibi ılık kameti

azaltmaktadır. Bu 
iM'denlc cocuğun od»
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Yaşlanmanın gizemi3 ....... W

aMı

ırıranB 
rDa

Amerikalı bilim 
adamları, genetik 
yapısını 
değiştirdikleri bir 
laboratuvar 
faresinin 4. 
doğum gününü 
kutladılar.
"Yoda" isimli 
fare, türünün en 
yaşlı örneği 
olarak tarihe 
geçti.
Michigan Üniver- 
sitesi’nden yapılan 
açıklamada, insan
ların yaşam 
süresiyle hesap
landığında, 
Yoda’nm şimdi 
136 yaşında

’ olması gerektiği 
belirtildi.
Yaşlanma 
konusunda

fer un» 
unJdO.

ÜYE akıntı-Saplantı"dan uzak durun
Takıntı-saplantı hastaları, kalp hastalıkları açısından riskli grupta.

RİNE
SIR

Toplumda örnek 
olarak nitelendirilen, 
temiz, düzenli ve 
başarılı kişilerde, bu 
özelliklerinin giderek 
saplantı haline 
gelebildiği ve psikolo
jik sorunlara yol aça
bildiği bildirildi.
Çukurova Üniversite
si Mediko-Sosyal 
uzmanlarından 
Psikiyatr Dr. Sabri 
Yurdakul, kişilik özel
liği olarak ortaya 
çıkan olumlu davra 
nıslann aşınlaşması 
ile saplantı haline 

W
dikkati çekti. 
"Takıntı-Saplantı 
Hastalığı" nın 
Türkiye'de oldukça 
yaygın olduğunu 
belirten Yurdakul, 
şunları söyledi: 
"Çok sayıda kişi, 
bu hastalığa yaka* 
(andığını farkında

araştırma yapan 
Richard Miller, 
Yoda’nm yaşlı 
olmasına rağmen 
dinç, cinsel açıdan 
aktif ve iyi 
görünümlü 
olduğunu söyledi. 
Farenin, hipofiz ve 
tiroid bezleriyle 
ensülin üretimi 
üzerinde değişik-

otamayabilir. Kendini 
fazla titiz ya da 
düzen düşkünü 
olarak tanımlar.
Oysa istese de aklın
dan çıkaramadığı 
düşünceler ve bun
ların sonucunda 
her ne pahasına olur
sa olsun yaptığı 
davranışlar hastalığın 
habercisidir. En tipik 
belirtilerinden biri 
sürekli elleri yıkama 
alışkanlığıdır. Kişi 
kendini kirli hisseder, 
mikrop kapmaktan 
korkar, elleri yara da 
olsa yıkamaya devam 
eder. Araştırmalar, 
hastalığın kadınlarda 
daha sık ortaya çık
tığını gösteriyor.
Misafirleri gittikten 
sonra evini dezenfek
te etme, yiyecekleri 
çamaşır suyunda 
yıkama gibi durum
larla karşılaşa 

liklere yol açan 
genetik müdahale 
sayesinde bu 
kadar uzun 
yaşadığı 
kaydedildi.
Yapılan genetik 
değişikliğin olum
suz yanlarının da 
bulunduğunu 
ifade eden bilim 
adamları,

NÖBETÇİ ECZANE

BAYER ECZANESİ

biliyoruz.” 
Sabri Yurdakul, 
takıntı-saplantı 
hastalığının başta 
kalp rahatsızlıkları 
olmak üzere bir çok 
fiziksel sorunu da 
beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
Yurdakul, takıntı- 
saplantı hastalarının 
tatil yapmakta 
zorlandıklarını ve 
kendilerini huzursuz 
hissettiklerini de 
ifade ederek, çalışma

Yoda’nm 
türdeşlerine göre 
daha küçük ve 
soğuğa karşı çok 
duyarlı olduğunu 
belirttiler.
Bu araştırmayla 
hormon 
düzeylerinde 
yapılan 
değişikliklerin 
yaşlanma süre 
cini yavaşlatıp 
yavaşlatmaya

cağını ortaya 
çıkarmaya çalışan 
bilim adamları, 
fareler üzerinde 
uyguladıkları yön
temleri ve 
edindikleri 
deneyimleri bir 
gün insanlara 
aktarabilmeyi 
umut ediyorlar.

bağımlısı haline 
geldiklerine 
kaydetti.
Kalıtımsal olarak da 
rastlanabilen hasta
lara ilaç tedavisi ve 
terapi uygulandığını 
belirten Yurdakul, 
davranışlarını 
istem dışı tekrar
ladığını ya da aşın 
hassasiyet 
gösterdiğini fark 
edenlerin mutlaka 
uzmana başvur
malarını istedi.

'Çocuğun ilk 6 ay mutlaka anne 
sütüyle beslenmesi gerekiyor."

Giresun 
Kadın 
Doğum ve 
Çocuk 
Hastalıkları 
Hastanesi 
Başhekimi 
Levent 
Doğan, 
çocuğun 
sağlıklı 
gelişmesi 
için ilk 6 ay 
mutlaka anne 
sütüyle beslenmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Doğan, yaptığı yazılı 
açıklamada, her can
lının kendi sütünün, 
yavrusu için en 
uygun besin 
olduğunu belirtti. 
Özellikle inek 

bağırsaklarında 
rahatsızlığa yol 
açtığını ifade eden 
Doğan, şunları kay
detti:
"Anne sütü hiçbir 
alerjik madde içer
memektedir. Halbuki 
inek sütü-büyük 
oranda alerjik pro
teinler içerir ve 
çocuğun cilt ve 
bağırsak alerjilerini 
artırır. Anne sütü 
çok ekonomiktir, 
hiçbir ek masraf

YU : 31 SAH : 1800
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı W: KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-\ ayınahk-RekJamıabk Tesisi 
İstiklal Cari. Bora Sok No:3 B GEMLK 

(Dini havram Günler ve Pazar gunten ıı)

koruyucu özettiği 
v ardır Rhal ohr»u-

saglıkh gelıvmeM 
Kin ilk 6 mutlaka

mesi gerekir 

yakın çocuğun 
dünyaya geldiğim.
bu çocukların ilk 6 
ay yaburca mamayla 
beslenmeleri 
halinde, bunun. utk- 

milyon dolar ol*- 
c ağını kaydetti.
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Kapalı Spor Salonu 
inşaatı devam ediyor

Sayfettln SEKERSOZ

Temeli 10 yıl önce 
atılan ancak 
bitirilemeyen Kapalı 
Spor Salonu 
inşaatında çalış
malar sürüyor. 
İlçe stadı yanında 
bulunan ancak 
çeşitli nedenlerle 
bir türlü ödenek 
sağlanamadığından 
inşaatına haslana
mayan 1500 
kişilik salon ilçe 
gençliğine büyük 
fayda sağlayacak. 
Müştemilat 
inşaatının bitirildiği 
salonda seyirci 
tribünlerinin de 
betonlama işlemleri 
geçtiğimiz günlerde

tamamlandı. Çatının 
dikilmesi için beton 
salon direklerinin

yapımına başlanılan 
inşaatta çalışmalar 
son hızla devam

ederken inşaatın yıl 
sonunda bitirilmesi 
planlanıyor.

Çocuklar denize' 
girmeye başladı

Yıllar önte söyle
nen "Karpuz 
kabuğu denize 
düştü" sözleri artık 
önemini yitirdi. 
Havaların biraz 
iyi gitmesini bilen 
çocuklar şimdiden 
deniz mevsimini 
açtılar.
Kayalıklarda 
toplanan bir 
grup çocuk 

üzerlerindekileri 
çıkartıp kendilerini 
denize bıraktılar. 
Deniz suyunun 
henüz istenilen 

_ sıcaklıkta 
olmamasına 
rağmen yüzmekten 
kendilerini 
alamayan çocuklar 
titreyerek de olsa 
deniz mevsimini 
açmış oldular.

| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK I 
I TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I 

DAVETİYELERİ EN UYGUN J
I FİYATLARLA... I
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1 sitem etti:

‘'Önümde çok kişinin olmasını isterdim”
2003 yılı ücret gelirlerinden dolayı vergi sıralamasında üçüncü sırada yer alan Borusan insan Kayna* ar Bo m ~ Mudbrv Buter* Kart'e 
dün Vergi Dairesi yetkilileri tarafından teşekkür belgesi verildi. Belgeyi alan Kurt, gorevkfeve «Maa,
geri kalmadı. Bülent Kurt, “Onur duydum. Yine de bir sitemim var. önümde çok kışının oimasmı rsserdm»’ dodi HddBd sayüs
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“Osmanlı döneminden günümüze Türk Ermeni ilişkileri*9 anlatıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Bir sitem üzerine
Dün, Vergi Dairesi görevlileri, Borusan 

Birleşik Boru Fabrikaları İnsan Kaynaklan 
Bölüm Müdürü Bülent Kurt'a teşekkür plaketi 
verdi.

Bülent Kurt, Gemlik'in yetiştirdiği, Borusan 
camiasında üst düzey yöneticilik yapan ender 
kişilerden biri.

Borusan Gemlik'te kurulduğu gibi, Bülent Kurt 
bu kurumda görev yapıyor.

Daha önceki görevi Gemlik Borusan Fabrikası 
Genel Müdür Yardımcılığı idi.

Şimdi İstanbul’daki merkezde, İnsan 
Kaynaklan departmanının başında.

| Bülent Kurt, görevinden dolayı aldığı maaştan 
ile gayrimenkul gelirlerinden dolayı bu yıl 
Gemlik’te üst sıralarda vergi ödediği için 
teşekkür belgesi aldı.

Kurt, bu belgeden dolayı gurur duyduğunu 
belirtirken, sitem etmekten de geri kalmadı:

“Onur duydum, gurur duydum. Yine de 
benim önümde çok kişinin olmasını isterdim” 
dedi.

Gemlik, Türkiye’nin birçok ilinden daha 
hareketli bir İlçe.

Ekonomisi ve varsılı da çok olan bir yer.
Eğer bu ilçede devlete ilaç satan eczacılar yıl

lardan beri vergi rekortmeni oluyor, bir özel sek
tör yöneticisi, aldığı maaşından olayı üst sıradan 
vergi ödüyorsa, Bülent Kurt gibi buna sitem 
edilir. Bu sıralamalarda çok daha başkaları 
olmalı demeye git iriyor Sayın Bülent Kurt.

Doğru değil mi?

Her yıl Kaymakamlık tarafından düzenle
nen “Osmanlı döneminden günümüze 
Türk Ermeni İlişkileri" konulu konferans, 
dün Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Ancak, salonun yarısından çoğu boştu. 
Kaymakam Sadettin Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen ve bazı 
bürokratlar ile okullardan getirilen 
öğrencilerin dışında konferansa halktan 
kimsenin katılmaması dikkat çekti.

Seyfettin ŞEKER SÖZ’ün haberi syf 4’de

Belediye Meclisi konut, işyeri ve 
ticarethanelerdeki içme suyuna zam yaptı

Umurbey’de
içme suyu 

tarifeleri değişti
Umurbey Belediye 
Meclisi. aldığı karada 
içme suyu fiyatlarını 
yeniden belirledi.
Konutlarda 10 
metreküpe kadar 
kullanılan suyun KDV 
ve yüzde 50 atık su 
bedeli ile birlikte 450

bin lira olarak 
bebriendiğinr 
söyleyen (Anurbey 
Beled.ye Başkan? 
Fatih Mehmet Göter. 
en ucuz suyun 
bekfeferfncfe 
satıfckğm* befettî 
Haberi say^ 2'de

GEMSİAD’tan 
yeni bir 
etkinlik

I badanalan Dernefl
I 'Mette edir, 9edşBe*
| tomabf foraferans
| dtaerfedı
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Belediye Meclîsi konut, işyeri ve 
ticarethanelerdeki içme suyuna zam yaptı

Laik, demokrat, çağdaş Özkök
Genelkumay başkam Orgeneral Hilmi Özkök ün 

önceki gün gerçekleştirdiği Basın Bilgilendirme 
Toplantısında vurguladıkları T.C. durdukça belleklerden 
silinmeyecek ..

Kıbrıs’tan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, laiklikten 
demokrasiye çok geniş bir çerçeveyi kapsayan değer
lendirme, ülkenin “rejimini” ve “TSK”nin gerekliliğini 
tartışanlara umarım iyi bir "uyan” olur. Kim ne derse 
desin nerede durması gerektiğini bilen bir Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz var. TBMM’nin iradesine saygılı ancak 
düşüncelerini ve görüş ayrılıklarını uygar bir yöntemle 
dile getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu yapısını 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün önceki 
günkü Basın Bilgilendirme Toplantısında bir kez daha 
gözler önüne serdi.

Bu duruşunu da şu sözlerle açıkladı:
“Son zamanlarda medyada ve halkımızda şöyle bir 

beklenti olduğunu hissediyoruz.
> “TSK her zaman her önemli konuda evet veya hayır 

diyerek kesin tavır koymalıdır, hatta koymak zorundadır 
ve bunu da kamu ile paylaşmalıdır.” Elbette bu düşünc
eye de saygılıyız. Ançak TSK’nin her konuda tavır koyan 
taraf olması veya her şeyi kamuoyuyla paylaşması da 
beklenmemelidir”

Kıbrıs
Genel olarak Kıbrıs’ın önemini ortaya koyan Özkök, 

iki noktaya dikkat çekti:
“Bir: Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TSK’ne Garanti 

Antlaşması ile yüklenen Kıbrıs ’h soydaşlarımıza sağla
mak zorunda olduğumuz güvenlik sorumluluğudur.

İki: İttifak Antlaşması’nda açıkça ifade edildiği üzere 
Kıbns’ın Türkiye’nin güvenliği açısından taşıdığı stratejik 

I rolün önemidir. Bu iki temel esas süreklilik arz etmekte- 
I dir. Çünkü Kıbns'ta ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve 
I denge ancak bu sayede sağlanmaktadır” Özkök Kıbrıs'ın 
I “bölgesel denge “konumuna dikkati çektikten sonra 
I Kıbrıs'ın stratejik önemi olmadığını iddia edenlere ise şu 
I uyarıyı yapıyor:

“İngiltere’nin Ada’daki egemen üslerini korumaya 
I neden bu denli özen gösterdiğini hatırlatmak isterim”

TSK-
AB’ye giriş sürecinden yararlanarak TSK’nin etkilerini 

I azaltmayı düşünen ve bu düşüncesinide yazdıkları ve 
I yaptıklarıyla ortaya koyanlara “çok nef'bir göndermede 
I bulunuyor Özkök.
* “Yakın çevremizde yıllardır cereyan eden olaylar
I dikkate alındığında buna bir de küreselleşmenin
I sonuçlan eklendiğinde, güçlü bir silahlı kuvvetlere olan 
I ihtiyacın azalması bir yana aksine arttığı görülmektedir.
I Son birkaç ayda çevremizde yaşanan olayları hatırlamak 
I bile bu gerçeği açıklamaya yeterlidir. Milli güç unsurlan 
I açısından güçlü bir ekonomi ile güçlü silahlı kuvvetler 
I arsında doğrudan bir ilişki vardır. TSK ile Türk Ulusu 
I birbirine örneği başka hiçbir ülkede görülmedik şekilde 
■ muhabbetle bağlıdır. TSK Türkiye Cumhuriye ti’nin var- 
I lığının egemenliğinin ve bütünlüğünün çelikleşmiş bir 
I güvencesidir.Yurt içinde ve dışında yapılan bazı tartışma 
I ve değerlendirmelerde TSK’nin yılmaz savunucusu 
I olduğu ve Cumhuriyet in temel niteliklerinden olan laik- 
I lik ve Atatürk Milliyetçiliği anlayışının Türkiye’nin önünü 
I tıkadığı .gelişimini engellediği anlayışı sıkça gündeme 
I getirilmektedir. TSK da değişimin önünde en büyük 
I engel olarak gösterilmektedir. Bu çevrelere göre yapıla- 
I cak tek şey,her önüne gelen fırsatı kullanarak,TSK’nin 

etkisizleştirilmesine ve zayıflatılmasına çalışmaktır” 
dedikten sonra soruyor Özkök:

“Böyle bir gücün yıpratılması kimin işine yarar?”
Anayasal konumu belli olan ve İç Hizmet Yasası’na 

göre de “TSK’nin her türlü siyasi tesir ve düşüncenin 
dışında olması “gerektiğine dikkati çeken Özkök, 
TSK’nin siyasetin içine çekilmemesini ve taraf olarak 
gösterilmemesini vurguluyor ve ekliyor:

, "TSK’nin bugüne kadar daima taraf olduğu ve bun
dan sonra da taraf olmaya devam edeceği konu 
cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
niteliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusu ve toprağıyla 
bölünmezliğinin sonsuza dek korunması ve kollan
masıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni İleriye götürecek .gele
ceğe taşıyacak ana İlkeler laiklik ve çağdaşlıktır. Hiç 
kimse TSK nden bu konularda tarafsız olmasını bekle
memelidir. ”

Umurbey'de içme
Umurbey 
Belediye Meclisi, 
ilk zammını su 
fiyatlarına yaptı. 
Sulama suyunun 
tonunu 500 bin 
lira olarak 
belirleyen- 
Umurbey 
Belediye Meclisi, 
konutlarda, 
10 metreküpe 
kadar içme 
suyunun tonu 
450 bin 
liraya, 10 ile 
40 metreküp 
arası 1 milyon 
125 bin liraya,

40 metreküpün 
üzeri 2 milyon 
700 bin liradan 
satılması 
kararı aldı. 
Umurbey 
Belediye 
Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, bü . 
fiyatların 
içinde KDV 
ve yüzde 50 
atık su 
bedelinin dahil 
olduğunu, 
resmi kurum 
larda suyun 
metreküpünün

900 bin liradan, 
ticarethanelerde 
1 milyon
125 bin liradan, 
sanayi kuru

luşlarında ise
2 milyon
700 bin liradan 
satılacağını 
bildirdi.

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Te! : (0.224) 513 12 12
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Ücret Gelirleri sıralamasında üçüncü olan Bülent Kurt, teşekkür belgesini alırken sitem etti:

“Önümde çok 
kişinin olmasını 

isterdim”

Erol GÛRÇAY

Borusan İnsan Kaynakları Bölüm Müdürü Bülent Kurt, 
ücret gelirlerinden üst sırada vergi ödeyince, Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüğü’nce teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Ücret geliri sırala
masında, Gemlik’te 
üçüncü olan Bülent 
Kurt, teşekkür 
belgesini alırken, 
hem sevindiğini 
hem de üzüldüğünü 
söyledi.
Borusan Birleşik 
Boru Fabrikaları A.Ş. 
İnsan Kaynaklan 

Bölüm Müdürü 
Bülent Kurt, doğma 
büyüme Gemlik li 
olarak Vergi 
Dair esi 'n in kendisine 
gösterdiği ilgiden 
mutluluk duyduğunu 
belirtti.
Dün, Borusan 
Tesislerinde
Gemlik Vergi Dairesi 
Takibat Şefi 
Nuran Şanlı ve 
Sicil Şefi Nuray 
Yeğin tarafından

ziyaret edilen 
Bülent Kurt, kendi
sine layık görülen 
teşekkür belgesi 
ile çiçeği , almaktan 
gurur duyduğunu 
belirtti.
125 milyar 864 bin

TAŞI - 
GEDİĞİNE

Olmamalı....

“Adalet adil olmamalıdır!” 
Kim diyor bunları?
Adalet çalışanları. 
Sorumlulukta eşitlik, 
bölüşümde farklılık olmamalı!

283 liralık ücret 
geliriyle, 39 milyar 
295 bin 700 lira 
vergi ödeyen 
Bülent Kurt, 
duygularını dile 
getirirken "Onur 
duydum, gurur duy
dum. Yine de bir 
sitemim var, benim 
önümde çok kişinin 
olmasını isterdim. 
Doğma büyüme 
Gemlikli olarak 
gururluyum, 
mutluyum. Bana 
gösterilen bu yakın 
ilgiden dolayı mut
luluktan uçuyorumz 
Yine de listeye 
girenlerin çok 
olmasını isterdim" 
dedi.
Bülent Kurt, 
kendisinin bu ilgiye 
layık olmasında en 
büyük katkının ise 
Borusan Şirketler 
grubuna ait olduğunu 
belirterek, hayata 
atılacak gençlere de 
yol gösterdi.
Kurt, gençlerin

yaşamlarında önce
likle sınıf geçmenin 
önemli olmadığına 
değinerek, 
"Bilgilerini üst 
düzeye çıkarmak ve 
yabancı dil 
eğitimine ağırlık 
vermeleri gerekir. 
İş müracaatlarında 

okul başarısı yet
miyor, bilgi düzeyi 
en üst kişiler tercih 
ediliyor. Bunun 
yanında kendilerini 
devamlı yenileme 
leri lazım" şeklinde 
konuştu.
Bülent Kurt, işsizlik 
için de görüşlerini 
belirtirken öncelikli 
olarak ülkede 
yatırımların 
arttırılması gerek 
tiğini öne sürerek, 
"Ekonomide güven 
vardı ve aşıldı. 
Ülke olarak 

devamlı yatırıma 
yönelerek yatırımı 
üretime döndürme 
liyiz" şeklinde 
konuştu.

Bursaspor Yolcu

Bursaspor ağır yaralı dedik.
Adana’yı yendi.

Şansını zorluyor, dedik.
Ardından Trabzonspor maçı 

geldi.
Büyük bir çıkış yakalayan 

Trabzon, Bursa’yı evinde vurdu.
Trabzon’un bu galibiyeti, 

Sebatspor’a da can verdi.
Şimdi. Bursaspor yoğun bakım

da, sadece kendi başarısı da,
Bursaspor’u kurtaramaz.
İstanbulspor ve Sebatspor'un 

sürekli puan kaybı gerekiyor.
Bursaspor’un Akçaabat’a gide

ceği düşünüldüğünde, beklenen 

son geldi demektir.
Cumartesi günü, Altıparmak 

Caddesi’nden geçen taraftan izled

im.
Eski coşku yoktu.

Gruplar, son derece sesizdi.
Ve. Endişeliydi.

Sanki herkes, Trabzon maçının 

-'sonucunu baştan biliyordu.
Nitekim beklenen oldu.
Nemli ve ağır bir hava vardı.
Böyle bir hava; insanın futbol 

arzusuna engeldi.
İkinci yarı açılan Bursaspor’u, 

ikinci gol bitirdi.

Yediği bu ikinci gol, 
Bursaspor’un ipini çekti.

Yoğun bakımdaki hastalar için 

şöyle derler.
“Bilinci açık, tepki veriyor.” 

Bunun anlamı, çok kısa bir 

zaman sonra hasta yolcu demektir.
Futbolda da:

Matematik olarak küme 

düşmedik.”
Tipinde demeçler başladı mı o 

takım yolcu demektir.

Bursaspor’u. bu sene artık 

kimse kurtaramaz.

O da, Eskişehir, Kocaeli ve 

Sakarya gibi bu acıyı yaşayacaktır.

<vıv(/iv
Yenilgi,
Eğitimden başka, 
bir şey değildir.

“Wendell Philips”
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“OsmanlI döneminden günümüze Türk Ermeni ilişkileri” anlatıldı

Soykırım konferansı ilgi görmedi
Seyfettin ŞEKERŞÖZ
Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından her yıl 
düzenlenen ve organi
zasyonunu Gemlik 
Lisesi'nin yaptığı 
"Osmanh döne
minden günümüze 
Türk Ermeni ilişki
leri" programına 
katılımın az olması 
dikkat çekti.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
programa Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile az 
sayıda öğrenci katıldı. 
Programın açılış 
konuşmasını yapan 
Gemlik Lisesi Müdürü 
İsmail Çokal, "Sadık 

millet" denilen 
Ermenilerin daha 
sonra nasıl ve neden 
sıkıntı yarattığı ve 
buna ait gerçekleri 
hakkında bilgiler 
verdi.
Çokal, "Osmanlı 
devleti zayıflamaya 
başlayınca Türk- 
Ermeni ilişkilerinde 
de bir bozulma 
olmuş ve Ermeni 
toplumu yavaş 
yavaş Türklerden 
uzaklaşmaya 
başlamıştır" 
şeklinde konuştu. 
Programı sunan 
Gemlik Lisesi Tarih 
Öğretmeni Süleyman 
Ayhan ise, Ermeni 
meselesinin ne zaman 
ve nasıl gündeme 
geldiğini, kimlerden 
ve nasıl etkilendiğini, 
hangi boyutta olduğu 
konusunda bilgiler 
verileceğini söyledi.

Daha sonra görüntülü 
olarak gösterilen 
"İşte gerçek Ermeni 
dosyası" belgeselinde, 
Osmanlı devletinde 
azınlıklar ve 
Ermeniler nasıl bir 
hayat sürmüştür. 
Osmanlı devletinde 
Ermenilere neden 
Millet-i Sadıka (sadık 
millet) denilmesi. 
Ermeni sorunu nasıl 
ortaya çıktı. 
İngiltere ve Rusya

Ermenileri neden 
kışkırttı.
Ermeniler hangi 
terör örgütlerini 
kurdular. Ermeniler 
Anadolu’da nerelerde 
isyan çıkardı.
Tehcir (zorunlu göç) 
yasası neden çıktı. 
Osmanlı devleti 
Ermenilere soykırım 
uyguladı mı. Kurtuluş 
savaşında Ermeniler 
ve Gümrü antlaşması 
konularında

bÜgîier verüdL 
Program® betiminde 
ese Geml& lisesi 
Tanh Öğretmeni 
Snayâp Serdar oğht. 
sonuç olarak hanr- 
ladığı rapora oimda 
Serdaroğhı. Ermem 
ve destekçilerinin 
Büyük Ermenistan 
Devleti kurma 
amacını 
gerçekleştirebilmek 
amacıyla Ermenilerin 
göç ettirilmesini 
‘soykırım’ olarak 
istismar eden
Dört T Palanı nı 

uygulamaya koyduk
larını belirterek, 
"Bu plan, Ermeni 
iddialarının dünyaya 
tanıtılmasını, 
Türkiye tarafından 
tanınmasını, 
Türkiye'den tazminat 
alınmasını ve 
nihayet 'Batı 
Ermenistan ’

olarak adlandırdın 
toprak parçasttun 
Turijye'den 
kopardm—mr 
q k i adnr
(fiye konuştu Ash 
artan olamayan btt 
iddia ve hedeflerin 
aklı basanda 
Ermeniler tar ahndaa 
bile gerçek dm 
olduğunun defalarca 
itiraf edddağmı 
soy ley en Serdarağfat 
"Eğer bu komada 
ilmi açıdan 
gerçeklere ulaşılmak 
isteniliyorsa 
yapılacak en 
akıllı şey ilmin 
gerektiğini yerine 
getirmektir. Bu da 
tabiki Ermeni 
Meselesinin 
siyasetçiler 
değil. Tarihçiler 
tarafından ete 
alınmasıyla olur" 
dedi.

! EKl DA NIS ,S,TMADA $0K KAMPANYA I | y 18 AYA VAHAN VADELER
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
। KABUL EDİN İSITMA BİZİM İŞİMİZ.

I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
■ seçeceğiniz uzun vadelerde.

TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörleı 
I cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Merkezi Sistem Kazan

►

Kombi

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.

Gmeş Easp Smmter

Katı Yakıtlı S tokerii Kazan 
(Otomatik Yüklemdi)

Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar 
Pak slding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.

> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK %1:0224.513 37 89 - 513 34 23
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Seyyar satıcılar ve esnaf kaldırımları işgalde yarışıyorlar

Zabıta kovuyor 
seyyar satıcı konuyor 

İstiklal Caddesindeki kaldırımları işgal eden seyyarların 
durumu vatandaşların şikayetlerine neden oluyor.

Zabıta kovalıyor, seyyar işgalini sürdürüyor.
Kaldırımları 
gereksiz yere 
işgal eden seyyar 
satıcılarla, 
kaldırımlara 
eşyalarım koyan 
esnafa yönelik 
zabıta çalışmaları 
sürüyor, 
işyeri sahip
lerinin mallarını 
kaldırımlara 
çıkarmasıyla 
birlikte seyyar

satıcıların da 
tezgah açmaları 
kaldırımları 
yürünemez 
duruma 
getiriyor.
Vatandaşlardan 
gelen şikayetleri 
değerlendiren 
zabıta ekipleri 
dün cadde 
kaldırımlarında 
düzenledikleri 
denetimlerde

seyyarlara 
ve eşya 
çıkaran esnafa 
engel olmak 
istediler.
Zabıta 
görevlilerinin 
gitmesiyle 
birlikte tekrar 
tezgahlarım 
açan seyyarlara 
esnafta katılınca 
manzara yine 
değişmedi.

KOVALAMACA 
BAŞLIYOR 
Zabıtanın seyyar 
satıcıları kovması 
nın ardından bir 
sokak öteye gi 
den seyyar satıcı 
lar görevlilerin 
gittiğini görünce 
yine kaldırımları 
işgal ederek 
vatandaşların 
yürümelerine 
engel oluyorlar.

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 Belediye Başkanlığı sonuçlan
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İş görüşmelerinde şunlara dikkat!
İletişim, davranış biçimi, kılık kıyafet ve doğru bilgi vermek önemli.

ABD’de özel iş 
bulma kuruluşu 
CareerBuilder 
tarafından işveren
ler nezdinde 
yapılan bir araştır
ma, iş görüşmesi 
sırasında adayların 
yaptıkları en 
önemli hataları 
ortaya koydu. 
İş görüşmesi yapan
ların bir numaralı 
hatası, işverenle 
yanlış iletişim kur
maları. Bazıları 
önceden hazırladık
ları konuşma tarzı 
ve ses tonuyla 
mülakat yaparken, 
bazıları da sadece 
tek kelimelik yanıt
larla konuşuyor. 
Araştırmaya göre, 
iletişim hatası 
yapanlar bazen 
yanıtlardan çok 
kişisel sorunları ve 
sosyal yaşamlarıyla 
ilgili gereksiz bil
giler verirken, 
bazıları da fazla 
samimi yanıtlar

’ veriyor.
Kimileri eski

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2003/473
Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kemerdere mevkiinde kain 

bulunan pafta 13’de yer alan kuzeyi 4 nolu parsel, batısı 5 Nolu 
gparsel, batısı bahçe yolu ile çevrili taşınmazın davacı Neriman 
Kaya tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tari
hinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2003/473 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. Basın : 2004 37

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

patronlarından 
şikayet ediyor, 
kimileri de para ve 
çalışma saatleriyle 
yakından 
ilgilenerek hata 
ediyor. "Annem bir 
iş sahibi olmamı 
istediği için hur
dayım" gibi konuş
malar da zararlı 
olabiliyor. 
DAVRANIŞ ŞEKLİ 
ABD’nin önde 
gelen iş bulma 
kuruluşlarından 
CareerBuilder’ın 
araştırmasına göre, 
iş görüşmesine 
girenlerin en sık 
yaptıkları ikinci 
hata, hazırlıksız 
gelinen mülakat ve 
iş başvurusu 
yapılan iş ve şir
ketin niteliği 
hakkında bilgisizlik. 
Patronların şikayet 
ettiği bir başka 
hata da, 
mülakatçıların 
randevuya geç 
gelmeleri ve 
cep telefonlarıyla 
konuşarak sık

sık görüşmeyi 
bölmeleri.
Adayların arasında 
çocuklarıyla iş 
görüşmesine gelen 
ya da kendisiyle 
görüşen müdüre 
karnının acıktığı 
için çabuk olmasını 
söyleyen veya bir 
sandviç çıkarıp 
yemeye başlayan
lara da rastlanıyor. 
Mülakatta davranış 
biçimine çok önem 
veren işverenler, 
tırnaklarını yiyen 
veya çok kahve 
içmiş gibi sinirli 
duran adaylara

dayanamadıklarını 
belirtiyor.
Kendini beğenmiş 
ya da şirketin işe 
almakla büyük 
kazanç sağlayacağı

-havasında olan 
adaylar da özellikle 
antipati topluyor, 
işverenlerin 
coşkusuz 
adaylardan da 
hoşlanmadıkları 
belirlendi.
İş görüşmesine 
giren birçok 
müdür, adayların 

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KfiRFEZ BAZETESİ VE C4Q QQ
KÖRFEZ OFSET Q I O İZO ÖJ

konuşma için hiç 
e nerj i harcama
masından ve 
ilgi göstermeme 
sinden yakmıyor. 
KILIK KIYAFET 
İş görüşmesine 
uygunsuz kıyafet ve 
makyajla gelmek de 
iş başvurusu 
yapanların bir 
diğer hatası.
İş görüşmesine 
katılan müdürler, 
acayip görünüşlü, 
dövmeli, yüzünde 
piercing bulunan, 
parlak boyalı saçlar 
ile vücut temizliğine 
önem vermeyen 
adaylardan şikayet 
ederken, iş 
görüşmesine 
ayakkabısız, 
kirli tırnaklar, 
jeans ve tişörtle 
gelen, kalçasını 
açıkta bırakan yırt
maçlı etek giyen, 
mülakat boyunca 
siyah güneş 
gözlüğüyle oturan,

hatta sarhoş 
mülakat yapan 
adaylar geldiğini 
söylüyorlar.
DOĞRU 
BİLGİ VERİN!
Araştırma 
sonuçlarına göre, 
iş görüşmelerine 
giren müdürlerin 
şikayet ettikleri 
bir diğer konu da, 
yala n ve 
samimiyetsizlik.
Basanlarını 
abartan ve bilgi 
düzeyleri 
konusunda 
yanıltıcı bilgi veren 
adaylar baştan 
kaybediyor.
Caree rBuilder ’ m 
araştırmasına 
göre, iş başvuru 
formunda hiç 
tutuklanmadığını 
belirten bir adayın 
görüşmeye girdiği 
ofisten bir şeyler 
çaldığı da 
belirtiliyor.

Dosya No : 2003 / 612
Davacı Kemal Bilginer ve müşterekleri tarafından davalı 

Hazine ve Orman idaresi aleyhine mahkememiizde açılan senet
sizden tesçil davasında;

Dava konusu Yalova ili, Armutlu ilçesi Nusretiye çiftliğinde 
kain doğusu Yalova sınırını teşkil eden çayla deresi, Batısı Kemal 
Bilginer ve müştereklerine ait taşınmaz, Kuzeyi Marmara Denizi, 
Güneyi Orman Kestanelik ve zeytinlikle çevrili taşınmazın 
davacılar adına senetsizden tesçili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihin
den itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2003 612 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde davacılar Kemal 
Belginer ve müşterekleri adına tapuya tescil kararı verileceği ilan 
olunur. Basın : 2004 38
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Devlet İstatistik 
Enstitüsü nün ilk kez 
gerçekleştirdiği, "Yaşam 
Memnuniyeti Araştırması 
sonuçlarına göre, 
Türkiye’de, kendisini 
mutlu hissedenlerin 
oranı, yüzde 47.
Halkın yüzde 61.8’i, 
kendi geleceğinden, 
yüzde 43.2’si ise, 
Türkiye’nin 
geleceğinden umutlu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü nün bir başka 
araştırmasına göre ise, 
Türkiye’de yaklaşık 
1 milyon kişi, açlık 
sınırının, 18 milyon kişi 
de yoksulluk sınırının 
altında yaşıyor. Devlet 
Bakanı Beşir Atalay 
tarafından açıklanan," 
Yaşam Memnuniyeti 
2003 " araştırması, 
2140 hanede 5304 
kişiyle yüzyüze görüşme 

yöntemi ile 
gerçekleştirildi. 
Araştırma sonuçlarına 
göre, Türkiye’de hayatın
dan memnun olanların 
oranı, yüzde 47.6 çıktı. 
Çok mutlu olanların 
oranı yüzde 12, mutsuz 
ve çok mutsuz olanların 
oranı ise, yüzde 7.3. Evli 
olanlar için mutluluk kay
nağı, eş ve çocuklar 
olurken, evli olmayanlar 
için mutluluk kaynağı, 
anne baba, sağlık ve 
evlilik oldu.
Halkın yüzde 46.8’inin, 
genel sağlık durumundan 
memnun olduğu ortaya 
çıkarken, yaklaşık yüzde 
10’unun, hiç de memnun 
olmadığı görüldü. 
Araştırma sonuçlarına 
göre, Vatandaşların yüzde 
36’sı işinden, yüzde 40’ı 
da, kazancından mem
nun. Yaklaşık yüzde 20’si

ise, ne işinden ne de 
kazancından memnun 
değil. Evliliğinden 
memnun olanların 
oranı ise, yüzde 90. 
Araştırmada, halkın kamu 
hizmetlerinden duyduğu 
memnuniyet de sorulmuş. 
Buna göre, her dört kişi
den biri, sosyal güvenlik 
kuramlarının hizmet
lerinden memnun değil. 
En önemli sorun olarak 
da, emekli maaşlarının 
düşüklüğü belirtiliyor. 
Sağlık hizmetlerinden 
memnun olanların oranı, 

yaklaşık yüzde 40. En 
önemli sorun olarak ilaç 
fiyatlarının yüksekliği 
gösterilmiş. Eğitim 
hizmetlerinden memnun 
olmayanların oranı, yak
laşık yüzde 20. Eğitimde 
en önemli sorun ise, 
eğitim masrafları. 
Araştırma da bir başka 
soru, halkın geleceğe 
yönelik beklentileri. 
Vatandaşların yüzde 44 
’ü, 2004 yılının daha iyi 
olacağına inanıyor. Yüzde 
353, kazancının daha 
fazla olacağına, yüzde 
33’ü de, işlerinin daha iyi 
olacağına inanıyor.
Daha az kazanacağım 
diyenlerin oranı, yüzde 
12, işlerim daha kötü 
olacak diyenlerin orranı 
ise, yüzde 10. Türkiye’nin 
ekonomik durumunun 
iyi olacağına inananların 
oranı, yüzde 43, daha 

kötü olacak dbyenlrrm 
ora» ise, yüzde IX 
AraottraMk iurikan 
yüzde 61 8 mm de. 
kendi geleceğfaaden 
u mut ki olduğunu 
ortaya koyuyor 
Devlet istatistik 
Enstitüsü nun yaptığı kâr I 
başka araştırma ise. daha I 
f a rklı gerçekleri ortaya 
koyuyor *2002 
Yoksulluk Cektmeu “ 
sonuçlarına göre. 
Türkiye’de, yafidamk 
1 milyon kişi. gıda 
yoksulu, yani, addı 
sınırının altında bir gebre I 
sahip. 4 kişilik bir aSemn I 
zorunlu gıda har c amaları 
için, yapman gereken 
aylık harcama, 133 
milyon lira olarak hesap 
lanıyor. Aynı araştırmaya I 
göre, 18 milyon 400 bin I 
kişi de, yoksulluk sınm 
nın altında yasıyor.

ACCiVE MmprmyA
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye'nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
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Yeni Belediye 
Başkanlarına uyarı 
İçişleri Bakanı, genelgeyle uymaları gereken kuradan hatırlattı.

İçişleri Bakanı 
Abdülkadlr Aksu, 
28 Mart Mahalli 
İdareler Genel 
Seçimi nde seçilen 
belediye balkan
larına yönelik bir 
genelge yayınla* 
yarak uymaları 
gereken kuralları 
hatırlattı ve bazı 
uyarılarda bulundu. 
Belediyelerin 
uyması gereken 
kuralların ana 
başlıklar halinde 
sıralandığı 
genelgede, özellikle 
atama işlemleri 
başta olmak üzere 
bütün personel iş 
ve işlemlerinde 
kanun hükümlerine 
riayet edilmesi 
gerektiği belirtildi. 
Genelgede, 
"Kadrosuz person
el İstihdam 

edilmemeli, işçi 
statüsündeki per
sonel belediyenin 
memur kadroların
da (özellikle yöneti
ci kadrolarda) 
çalıştırılmamalıdır ” 
denildi.
Geçici işçi çalıştırıl
ması için valilikler
den mutlaka vize 
alınması gerektiği 
ifade edilen 
genelgede, 
belediyelerde 
çalışan personelin 
merkezi idare kuru
luşlarına naklen 
geçişlerinde ilgili 
bakanlıkların 
onayının alınması 
gerektiği de hatır
latıldı.
"Belediye yöneti
minin en başta 
gelen görevlerinden 
birisinin kent plan
laması olduğu

malumdur" denilen 
genelgede, 
gecekondu 
niteliğindeki inşaat
ların yasa gereği 
hiçbir karar 
almadan belediye 
başkanlıklarınca 
yıktırılmasının 
zorunluluğuna 
dikkat çekildi.
Belediyelerin bilgi 
teknolojisine önem 
vermesi gerektiğine 
işaret edilen 
genelgede, 
"Belediye görev ve 
hizmetlerinin.

karşılıklı olarak 
elektronik işletim 
ortamında; kolay, 
kesintisiz, güvenli 
ve hızlı bir şekilde 
yürütülmesini 
sağlayacak 
belediyecilik' uygu- I 
lamasına geçilme
lidir" denildi.
Genelgenin son 
bölümünde, vatan
daşların bilgi edin
me ve dilekçe hak
larının kullan
malarına kolaylık 
sağlanması da 
istendi.

Rehabilitasyon 
için 3.8 milyar 
dolar gerek

hesaptandım 
bildirdi

I Şener, Basbakanhh 
Merkez Binadaki

I makamında vann
I Brüksel'de yapılacak
I UlasAvasasi

"Bağışçılar Hasvhh
i Toplantısı ’
I öncesinde basma 

bilgi vordb ve son»
1 lan yanıtladı.
I Yana Brüksel'de 

yapdacah toptan
ımın bir hazırlık'

I toplantısı olduğunu
I belirten Şener, bu
I toplantıda yapılacak
I yardımla erik

lerin zikreditmeve-

emimğmı sadr «dm 
Şener, rrhablU»

m
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Yeni enflasyon sepeti
Atalay: "Güncellenen yeni sepet 2005'ten 

itibaren uygulanacak.

BURSA HAKİMİYET

İVE KENT | 
GAZETELERİNE I 

İLAN ALINIR _
I KÖRFEZ REKLAM I 

"tel : 513 17 97- 513 96 83

gibi böyle son vdkarda 
belki tüketim akmana 
fazlaca giren bazı 
hizmet İride a örnekler 
sunulabilir" dedi.

11' 
y

Enflasyon hesaplamasında 
dikkate alınan mal ve 
hizmetler, değişen 
tüketim kalıplarına göre, 
güncelleniyor.
Son yıllarda, gündelik 
yaşamda sıkça kullanılan, 
cep telefonu, sim kartı, 
bilgisayar, kontakt lens, 
metro ücreti gibi mal ve 
hürmetlerin ücretleri de 
artık, enflasyon hesapla
malarında dikkate 
alınacak.
Devlet Bakanı Beşİr 
Atalay, Ankara'da düzen
lediği toplantıda, 2003 yılı 
Hane Halkı Gelir ve 
Tüketim Harcamaları

Anketi sonuçlarına 
göre, enflasyon sepeti 
güncelleştirme çalış
malarının sürdüğünü, 
2005 yılı başından 
itibaren, yeni enflasy
on sepetinin uygulan
abileceğini söyledi. 
Atalay, "Sepette yeni 
maddeler yer alacak
tır . Cep telefonu . 
sim kartı, bilgisayar, 
araçlar için Ipg. 
sigorta, paket 
turlar, patates cipsi, 
pvc pencere, kombi, 
tasarruflu ampul, kağıt 
havlu, kontakt lens, tan
siyon aleti, metro ücreti
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Dondurma her 
mevsim faydalı ama...! 
"Hijyenik kurallara uyulmaması halinde birçok hastalığın kaynağı olur*

Özellikle havaların 
ısınmasıyla, daha çok 
tüketilen dondur
manın, hijyenik 
kurallara uyulmadan 
üretilmesi halinde 
birçok hastalığın kay
nağı olabileceği 
bildirildi.
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ekrem Kurda!, 
son derece yararlı bir 
gıda olan dondur
manın, üretiminden 
tüketime kadar her 
aşamasında hijyene 
dikkat edilmesinin 
son derece önemli 
olduğunu vurguladı. 
Özellikle sıcak 
havalarda mikro
pların çok kolay 
ürediğini ve bu 
dönemde açıkta don
durma satışı yapılma
ması gerektiğini

an 
lir uzlaş-
H 
b 

ı bir seç 
ueceğm

Hastalıkların devası toprak altında
Toprak altında yetişen bitkiler pekçok hastalığa iyi geliyor.

Toprak altında 
yetişen patates, 
soğan, sarımsak ve 
havuç gibi bitkilerin, 
damar sertliğinden 
beyin yorgunluğuna, 
ülserden kansere 
kadar çok sayıda 
rahatsızlığa iyi geldiği 
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi Dr. 
Mehmet Akbulut’un 
verdiği bilgiye göre, 
toprak altında yetişen 
bitkilerin, çok sayıda 
hastalığı önleyici etk
isi bulunuyor. Bu 
bitkilerin sağlığa fay
daları şöyle: 
Patates Şeker 
Hastalığına İyi Geliyor 
Nişasta deposu olarak 
bilinen patates, şeker 
hastalığına iyi 
gelirken, susuzluğu 
gideriyor. Mide ve 
onikiparmak bağır
sağı ülserini önleyici 
etkisi bulunan 
patates, ayrıca 
karaciğer, damar 
sertliği gibi ciddi 
hastalıklara karşı

kaydeden Ekrem 
Kurdal, "Besin değeri 
çok yüksek olan 
dondurma, yaz-kış 
her mevsim 
tüketilmeli. Ancak 
üretimden tüketime, 
her aşamada hijyenik 
kurallara uyulmalı. 
Aksi takdirde çok 
yararlı bir besin olan 
dondurma, birçok 
hastalığın kaynağı da 
olabilir" dedi.
Prof. Dr. Kurdal, 
sağlıksız koşullarda 
üretilen dondur- 

tavsiye ediliyor. 
Vitamin ve mineral 
açısından çok zengin 
olan ve vücudun 
hastalıklara karşı 
direncini artıran 
havuç, göz ve cilt 
hastalıklarını 
önlemesinin yanı sıra 
çocukların beslen
mesinde büyük önem 
taşıyor.
C Vitamini
Deposu Soğan 
Kokusu nedeniyle 
birçok kişi tarafından 
tercih edilmeyen ve 
adeta C vitamini 
deposu olan soğan, 
mikroplara karşı 
vücut direncini 
güçlendirirken, damar 
sertliği, grip, astım ve 
soğuk algınlığı gibi 
hastalıklara karşı 
vücudu koruyor. 
Böbreklerde taş ve 
kumların 
düşürülmesinde de 
önemli rol oynayan 
soğan zihin yorgun
luğunu gideriyor ve 
cinsel gücü artırıyor. 
Besin değeri açısın
dan patatese yakın 
olan yer elması, idrar

maların, ucuz 
olduğu için insan
lar tarafından ter
cih edildiğini ifade 
ederek, bu tarz 
dondurmaların 
kesinlikle yen
memesi gerektiğine 
işaret etti.
Özellikle mahalle 
aralannda açıkta
satılan dondur

maların, sağlık için 
ciddi tehlike oluştura
bileceğine dikkati 
çeken Kurdal, şöyle 
konuştu: "Buralarda 
satışa sunulan don
durma, hijyenik 
koşullarda hazırlansa 
bile, külaha yerleştir
ilmesinde kullanılan 
kaşık, özel solüsy
onun içinde tutul
madığı için mikroor
ganizmaların yuvası 
haline geliyor. Kasık 
üzerinde üreyen bak
teriler, her kaba 

söktürücü ve kabızlığı 
önleyici etkisinin yanı 
sıra anne sütünü 
artırıyor.
Şalgam Akciğerleri 
Temizliyor 
Eklem ağrılarına, 
böbrek kumu ve 
taşının düşürülmesine 
iyi gelen şalgam da 
ergenlik sivilcesi ve 
egzama tedavisinde 
kullanılıyor, akciğer
leri temizliyor ve 
boğaz iltihaplarına 
iyi geliyor.
Turp İştah Açıyor 
Dikkat toplayıcı, iştah 
açıcı, safra sökturucu 
ve mikropların 
üremesini önleyici 
özelliklere sahip C 
vitamini deposu turp, 
aynı zamanda vücudu 
güçlendiriyor.

daldırılıp cdtankhğm- 
da dondur maya 
bulaşıyor. Satışı 
yapan kişilerin de 
kişisel temizliklerine 
dikkat etmekler 
(Dondurma soğuktur, 
bakteri üremez} diye 
bir şey yok. Bakteri 
ler kolaylıkla 
üreyebilirler.’’ 
Prof. Dr. Kurdal, 
içinde buz kristalleri 
olan dondurmaların 
tu ket il memesini de 
isteyerek, "İçinde 
buz kristalleri olması, 
dondurmanın 
kurallara uygun 
üretilmedi ğinin 
göstergesidir. Buz 
kristalleri, boğazı çiz
erek enfeksiyonlara 
neden olur. Ayrıca 
dondurmalar, bilinen 
güvenilir yerlerden 
alınmalı" diye 
konuştu.

Pancar Seker 
Hastalığına İyi 
Geliyor 
Ekonom ik olduğu 
kadar kıraç iğe rin 
düzenli çalışmasını 
sağ laması ve kansı
zlığı gidermesiyle 
■w an sağhğ* ıçn» 
dan da büyük önem 
taşıyan pancar, 
şeker hastalığı ve 
vereme karşı vücudu 
korurken, süürieri de 
yatrşrinyor.
Kansere Kars* 
Sanmsak Etkili 
Antiseptik. iştah 
acıcı. tensâyaa 
düşürücü, kan 
temizleyici eaeShteri 
bulunan Tireni al da 
bükte rihria ureaaesm I 
az ahırken ir.amirrt 
karsı tavsiye eddnor

Bur w Sagld 
Muduru

I Oınaı
Ayyddız.

' bahar avına
| gırdtğamu SU 

günlenir 
anîden artan

I ve düşen
I hava

sıc akbkian 
konusunda vatan 
daşlan uyardı.
Ayyıkhz, sıcaklığın 

. ani çıkıp taaneeterin
virüslere has
sasiyeti artırdığını 
ve vücut direncinin 
düşmesine yol 
açtığMM behrterrk. 
bu du r umun üst 
solunum yolları 
ha st a hk larına da 
zemin hazırladığına 
dikkat çekti.
A yy ı İdiz. hava 
iic akbğmds 
yaşanan ani 
değişiktiklerde hal
sizlik, yorgunluk. 
eklem ağrdan, 
uyku isteği gibi 
ortak şikayetlerin 
görüldüğünü, 

NÖBETÇİ ECZANE
15 NIim 2004 ptrfivbe 

GEMİÇ ECZANESİ

31 IBM
hyati 200000 ruam Da»

SahAâ : Kadn GUUEB
Yazı İsteri Müdürü Serap <MfW 

Haber Müdürü . Srvtett® SEKERSÖZ 
taAMri Cad. Bora Sok.. teli 

Tei: 513 96 S3 Fas.5î3 35 95 GEMLİK
BesddM >er KOKFEZ ÜESLI 

Mathaadd Aanncüh-AeMaMaM tesis 
hhAM Cad. Baea Sak W3 B GEMUk 

& kanan Güüer w Pteur ftetaa cssüssaz

bahar yorgnadhağ*. 
na karsı tedbir 
ünhmmmi 
hakndr İMnuen beş 
nalı ynrgtenhMA*

vurguladı
Bahar da vnondnn 
daha c ok Htanaı 
ve mmerate 
flMlyncv cddnğMnaı 
söyleyen
Ayydchar. cuhriMdr 
B ile C vttanaun 
takviyesi enpA 
manan ve İMİ harf 
su Aaunum 
tavsiye ederken. 
katan İuyateeiev 
yerine ince ritat* 
gndmm grveh 
t iğHM soztermr 
ahML



15 Nisan 2004 Perşembe

Sokaklarda ilkbahar
temizliği yapılıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, 
havaların sokak 
yıkama çalışmaları
na başladı.
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürü 
Haşan Türe’nin

gözetiminde 
başlayan sokak 
yıkama çalış
malarında 
yol kenarlarında 
bulunan çamurlu 
topraklarla 
park etmiş 
araçların altında 
kalan

pislikler tazyikli 
suyla temizleniyor. 
Gün boyu, 
süren sokak 
yıkama çalış
malarının 
önümüzdeki 
günlerde de 
devam edeceği 
bildirildi.

Seyfett[n_ŞEKERSÖZ müşterileri büyütüldükten enleri
İlkbaharın çocuklar oldu. sonra adeta
gelmesiyle
birlikte üreti

Pazarda kesilerek birer Kanarya L
tanesi 500 afiyetle kuşu gibi

lerek satışa bin liraya yeniyor. çimlere
oturaraksunulan satılan civ Küçük

civcivlerin civ’1er aileler çocuklar ise besleyip
yeni tarafından ilk kez büyütme

alınıp aldıkları civ- çabasmdaiat. 1

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
✓ Düğün, / Nişan 

/ Sünnet cemiyetleriniz 
/özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT AİII ÇAY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK]
(TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ EN UYGUN 1
FİYATLARLA... |

(✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu |
✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi I

(✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı ✓ Broşür I
✓ Kartvizit ✓ Kaşe ✓ Cilt ✓ Kitap ✓ Dergi |

İNER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ I
İÇİN BİZİ ARAYIN 1

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ı Körfez Ofset [
MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK '

I İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank .Aralığı No: 3 B GEMKI

Tel: (0.224) 513 % 83 Fas: (0224) 513 35 95



Kamudaıçalışmak isteyenler yapılacak sınavlara katılmak için 30 Nisan tarihine naoar başvurabiecektef

Kamuoersonelisetfuesınavıbaşvurufomlangeldi
10-11 Temmuz 2004 tarihinde 81 ıl, 63 ilçe merkezinde yapılacak olan kamu personeli seçme sınavları için başvuru 
formları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Formlar, 19 Nisan 2004 Pazartesi gününden itibaren 
dağıtımına başlanacak. 30 Nisan 2004 tarihine kadar formların müdürlüğe verilmesi gerekiyor. Haberi sayfa 4 de

9. Bursa Edebiyat 
Günleri başlıyor

9. Bursa Edebiyat Gütdari, bugün Tayyare 
Kültür Merkezi’nde başlayacak Pazar 
gününe kadar devam edecek otan Edebiyat 
Günleri ne tanınmış turk edebryatçdan de 
Bursalı edebiyatçılar katılacak. Sayfa 10 da

GEMLİK
EMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
FİYATI : 200.000- TL.16 Nisan 2004 Cuma

Gemlîk’in geleceğini ağartacak olan Sunğipek’in Üniversiteye devri tamamlandı

Oh nihayet!
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu iş tamam
Gemlik’i fakülte ve yüksek okula kavuştura

cak, Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ Üniversite
sine devri, sonunda tamamlandı galiba.

U.Ü. Rektörü Sayın Yurtkuran’m önceki gün 
yaptığı açıklamaya göre, Hazine’ye Tekel’den 
tapu devri yapılan fabrika arazisinin Üniversi 
teye tahsis işi için gerekli belgeler Maliye 
Bakanı tarafından imzalanmış.

Bu bir müjdedir.
Gemlik’in geleceğini aydınlatacak bir hizmetin 

başlangıcıdır.
Bu başlangıçın temeli 57. hükümet döne

minde atılmasına karşın, birbuçuk yıldır gecik
tirildi.
( Halk arasında bir deyim vardır: “Geç olsun, 
temiz olsun” diye.

Geç oldu ama inşallah sonu iyi olacak.
İyi olmaması için hiçbir neden yok.

.Türkiye ekonomisinin bir ihtiyaçı için kurulan 
Sunğipek Fabrikası, artık Gemlik ve ülke eğiti
mi ile kültürüne insan yetiştirecek.
12004-2005 eğitim öğretim yılında, yüksek 
okul bazında öğrenci alımı için gerekli başvuru
ların yapıldığını öğreniyoruz.

Bu çok güzel bir başlangıç.
Asıl iş bundan sonra başlayacak.
Teslim işlemleri bitirildiğinde, yönetici kadro 

oluşacak, köhneleşmiş binalar yıkılacak, bir 
enkaz durumundaki Sunğipek, yavaş yavaş 
Gemlik’in en güzel köşesi olacak.

Sunğipek’in ışığı Gemlik’i aydınlatacak.
Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz.______________________________

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sunğipek Fabrikasını 
Uludağ Üniversitesi’ne devredecek belgeyi imzaladı. 
Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran önü 
müzdeki öğrenim yılı için YÖK başvurduklarını söyledi.
Bir buçuk yıldır 
gerçekleşmeyen 
Sunğipek Fabri - 
kası’nın Uludağ 
Üniversitesi’ne devri 
işleri nihayet 
tamamlandı.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Bursa’da yaptığı 
açıklamada, Hazine’ye 
devredilen Sunğipek 
tapusunun Üniver
siteye tahsisi için 
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan’ın gerekli belgeleri imzaladığını, bu 
konudaki bilgilerin AKP Bursa Milletvekili ve 
Grup Başkanvekili Faruk Çelik tarafından 
kendilerine duyurulduğunu söyledi.
Yurtkuran, devir yazısının önümüzdeki günlerde 
ellerine ulaşacağını sandığını belirterek. Gemlik 
ile birlikte İnegöl’de yüksek okulların açılması 
için YÖK”e müracaat ederek, 
ÖSYM’den öğrenci talep ettiklerini söyledi. 
Gemlik’in sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını 
değiştirecek olan fakülte ve yüksek okulların 
son adımının da tamamlanması ilçede büyük 
memnunluk yarattı. Haberi sayfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Küçük Kumla Meclisi
Nisan yağmurları

Nisan yağmurları başladı..
Sağanak halinde yağar ama kısa sürer.
Ardından bıraktığı toprak kokusu ise 

doyumsuzdur.
Toprağa da çok iyi gelir.
Yeni uyanmaya başlayan toprağa dirilik 

katar.
Toprakta bulunan organizmalara can 

verir.
Daha da ötesi baharı müjdeler..
Nisan yağmurları, bir yandan da alt yapısı 

hala bitmemiş “caddelerde “ çamurlu alan" 
yaratır.

Dolayısıyla giysiyi kirletir.
Böyle de olumsuz bir yanı vardır.
Bir çok yararının yanında varsın elbiseyi 

de kirletsin.
Temizleriz olur biter.
Ama kentler için aynı şeyi söylemek zor.
Önlemleri almak gerek.
Gerçekten kenti sahiplenen belediyeler bu 

tür önlemleri alıyorlar.
Kentlerini kısa, orta ve uzun vadeli plan

lıyorlar.
Teknokratlarla birlikte ürettikleri projeleri 

uyguluyorlar.
Kendilerinin ya da kendinden önceki yöne

timlerin verdiği inşaat izinlerinin “takipçisi" 
oluyorlar.

Projeye uygun davranılmış mı?
_ Yanm kalmış mı?

Çevre düzenlemesi yapılmış mı?
Bunu yapmanın çok önemli iki yararı var:
Birincisi yurttaşa saygı..
Diğeri kente..
Yurttaşın “refah” ve “mutluluğu” kenti 

yöneten belediyenin “birincil” görevlerinden.
Kenti “yaşanabilir” bir düzeye getirmek 

de “başkanlığa talip olanın” en az birincisi 
kadar “birincil” ödevlerinden.

Zaten hukuka da, insanlara da saygılı 
olanlar; topluma sunduklarıyla “kentlerini” 
konuşulur hale getiriyorlar.

Olmayanlar ise “kendileri" konuşulur hale 
geliyorlar.

Ve ne yazık ki ikinci türdekilerden 
“bizde” çok bulunuyor.

İşin kötüsü prim yapıp “yeniden”de 
secilebiliyorlar.

Ama..
Yapı öyle kuruldu..
Platform hazırlandı..
Seçim sistemi ayarlandı..
Eğitim politikalarıyla da desteklendi.
“Beceriksizlerin”seçtiğini seçen “seç

men "profili yaratıldı.
Önüne ne konduysa “yiyen", tadına, tuzu

na, yağına bakmayan,” itiraz” asla etmeyen 
“profil” de doğal olarak “kaliteyi” seçeme
di.

Böyle başa böyle tarak..
İtiraz etmek mi?
Ne haddimize..
Böyyükierimiz en iyisini bilir.

28 Mart yerel 
seçimlerinde, 
Küçük Kumla 
Belediye 
Meclisi’ne seçilen 
üyeler ile ilk 
toplantı yapıldı. 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre 
başkanlığında 
toplanan Bele 
diye Meclisi’nde, 
meclis başkan 
birinci vekilliğine 
Abdullah Çokal, 
ikinci başkan 
vekilliğine Cevdet 
Ünal seçildiler.

| Meclis katiplikle 
rine ise, Abdullah 
Parlak ile Haşan 
Uysal getirilirken, 
encümen 
üyeliklerine 
Abdullah Çokal

ve Cevdet 
Ünal seçildiler. 
Tarife komis
yonuna ise 
Cevdet Ünal, 
Abdullah Çokal 
ve Abdullah 
Parlak, imar

komisyonuna 
Abdullah Çokal, 
Haşan Uysal, 
Cevdet Ünal 
seçildiler.
Bütçe korniş 
yonuna ise, 
Abdullah Çokal,

Abdullah Parlak. 
Gönül Uğur, 
Marmara 
Belediyeler 
Birliği'ne ise, 
Abdullah Çokal, 
Cevdet Ünal 
seçildiler.

METRO i
Türkiye’nin yollarında... ■

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştir.

Tel : (0.224) 513 12 12
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Gemlik’in geleceğini ağartacak olan Sunğ i pek’ in Üniversiteye devri tamamlandı I
9S»TC» 4 
crıerOh nihayet!

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sunğipek Fabrikası’nı Uludağ Üniversite
sine devredecek belgeyi imzaladı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa
Yurtkuran önümüzdeki öğrenim yılı için YÖK başvurduklarını söyledi.
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın, Gemlik 
Sunğipek arazisi ile 
İnegöl'deki kibrit 
fabrikasının üniver
siteye teslimini 
sağlayacak belgeyi 
imzaladığını açıkladı. 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
uzun süredir devam 
eden arsaların UÜ'ye 
devri sürecinde, AKP 
Bursa Milletvekili ve 
Grup Baskanvekili 
Faruk Çelik ve
geçmiş donemin 
Başbakan Yardımcısı 
Mesut Yılmaz’ın 
önemli katkıları 
olduğunu, yakında 
Mudanya’daki 
TEKEL deposunun da 
üniversiteye 
devredileceğini 
bildirdi.

Sunğipek Fabrikası'nın Uludağ Üniversitesi ne devri suren. Maliye Bakanının 
devit ile ilgili belgevi imzalaması sonucu yeni bir aşamaca gndı
Uludağ Universite- 
si’ne teslim edilen 
kamu arazileri yeri 
ne, Fakülteler inşa 
edeceklerini belirten 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
şunları söyledi: 
"Fakültelerimizi 

kampüse değil. 
Gemlik, Mudanya 
ve İnegöl’e kuru 
yoruz. Çabalarımız, 
uzun vadeli bir 
hedefin altyapısını 
oluşturmak için. 
Gemlik ve İnegöl’de 
talep ettiğimiz 
özelleştirme kap
samındaki arazilere 
Bakan Unakıtan 
onay verdi ve 
imzaladı.
Karar elimize 
resmen tebliğ 
edilmese de, AKP 
Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik'ten 
bu müjdeyi aldım. 
Mudanya ’daki 
talebimiz ise 
Özelleştirme 
Kurulu’ndan çıktı, 
yakında o da teslim 
edilecek. Karar 
1-2 hafta içinde 
tarafımıza tebliğ 
edilmesini 
bekliyoruz.
Bitler de bu 
bölgeleri eğitim 
yuvası haline 
getirip, fakülteler 
açacağız. ” 
Prof. Dr. Yurtkuran.

Yalova’da 2. üniver
site kurulabilmesi 
için özel caba 
sarfettiğini de 
belirterek, 
4 yıldır programlı 
bir şekilde bölge 
üzerinde planlar 
yaptıklarını, 10 yıl 
gibi yeterli bir sürede 
Yalova'ya doğru 
dürüst bir üniversite 
inşa etmeyi 
düşündüklerini 
dile getirdi. 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
önceki gün YOK e 
müracaat ederek, 
yeni acılan Keleş. 
Orhaneli ve 
Gemlik Meslek 
Yüksek Okullarına 
ÖSYM den öğrenci 
talep ettiklerini 
ve büyük bir 
ihtimalle olumlu 
karşılanacağını 
açıkladı.
Uİ nün öğrencileri 
yetiştireceğine dair 
kefil olduğunu 
bildiren Prof. Dr. 
Yurtkuran. eğitim 
alanındaki çalışma 
larının süreceğini 
sözlerine ekledi.

Ero1 GURÇAY

Belediyede yeni 
dönem

Gemlik Beledivesi veni doneme 
başladı.

Başkan Mehmet Turgut (kartçı kez 
seçildi.

Bu donem Başkan Turgut te w», 
ustalık donemi olacak

Bu donem, demokratik bir «kmrm 
olacak.

Çünkü yönetime eski beki dir 
baskanlarını ve veni başkan «İm 
kırını davet etti.

Tabii.
Bu değerli insanlarla her zaman 

birlikte olmak şart değil.
Ama.
Önemli projeler de bunlarında 

fikirlerinin alınması yararlı olur.
Çünkü bazıları. Belediye Mecfc- 

sinde temsil edilmiyor.
Gemlik’in bir sansı var
Başkanlar!, takipçi bir vonetici
Konuları ve projeleri sürtmeemede 

bırakmıyor.
İkinci kordon yapıınanda vat İmi 

ateşine tutulmuştu.
\ma. Yılmadı

Ve. I
Cesaretle projeye başladı.
I.n güzel bir şekilde tamamladı ı
Mehmet Turgut un dışında lık bir 

kimse, orava dokunamazdı.
Yeni meclis insan kalitesi bakımın

da, yeterli görünüyor.
Tabii. Kaliteden amacımız, 

meslektir. Avukatlar var
Mimarlar mühendisler var.
Mali müşavirler var.
Tabii. Ticaret erbabı da var.
Böyle bir meclisin, hata çapma 

lüksü olmaz.
Ama. Bir tehlike var polemik ola

bilir.
Bunu da Başkan Mehmet Turgut, 

tecrübesiyle cözer
AK Parti bucuk çoğunluk vaglamrs 

durumda.
Sayı olarak muhalefete muhtaç 

değil.
Ama.
Demokrasilerde, azmhğm hakkım 

korumak ön şarttır
\cni donemde Başkan Turgut un 

daha demokrat olacağına rnannocuz

II COZU
Demokrasinin kusurları.
Yine demokrasiyle kapatılır.

Alfred Smith"



5 16 Nisan 2004 Cuma [3^52^3 Sayf* «

AB 
bu 
cJ 

tar 
ler 
ya 
m* 
sır 
ya 
ön 
or 
İş 
laı 
ha 
ya 
m 
öı 
la 
v< 
m 
bil 
te 
la 
A 
il 
y«ı

Suni tohumlâmall 
özelleşiyor

SeyfettinŞEKERSOZ 

Özelleştirme 
kapsamına 
alman 
birçok 
işletmeye 
Hayvanlara 
uygulanan 
suni tohum
lama işi de 
eklendi. 
Hayvanlara 
yönelik

tarafından 
yapılacak. 
İlıca 
Caddesi 
dereboyu 
An 
Sitesi’nde 
Veteriner 
Hekim 
Mehmet 
Çakal 
Yavuz ile 
emekli

<7 w--

İMMy ■"i ■' ’’
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uygulanan 
düşük İlçe Tanm ile yaptıkları özelleştirme
verimli suni Müdürlüğü sözleşme çalış-
hayvan tohumlama ekiplerinin ile Gemlik malannın
ırklarının teknisyeni yaptıkları ve köy- yanı sıra
yüksek İsa İlci, işin kendileri lerinde Gemlik’te
verimli ırk açtıkları tarafından çalışmalar ilk kez
haline Yavuz yapılacağını yürütecekler, kamu
getirilmesi Veteriner duyuran — Gemlik birimlerinde
çalışmaları Kliniğinde Çakal ve Belediyesini özelleştir-
bundan bu işi İlci, İl n bazı menin
sonra özel yapacaklar. Tanm birimlerinde yaşandığı
bir ekip Daha önce Müdürlüğü başlattığı görülüyor.

VM W Mi ■! Mİ Mi Mi ■■ MI 

I ^DANIŞ 

| rsatüas vs kautsnİn aosssİ ~

Kamu personeli 
seçme sınavı formları 
İlçe Milli Egitim’den 

temin edilecek
Daha önce gü nden temin hine kadar ve 63 ilce
Uludağ edilecek. yine İlçe Milli merkezinin
Üniversitesi İlçe Milli Eğitim yanı sıra
kampüsünde Eğitim Mudurlugu ne Kıbrıs Lefko
bulunan ÖSM Müdürlüğün iletilmesi şe’de yapıla
bürolanndan den verilen gerekiyor. cağı açıklandı.
alınacağı açık bilgide, Kamu Açıklanan
lanan Kamu 19 Nisan Personeli bilgiye göre.
Personeli Pazartesi Seçme sınavlara
Seçme Sınavı . gününden Sınavı’nın İlköğretim
Kılavuz form- itibaren ver ise 10-11 ve Ortaokul
lan İlçe Milli ilecek kılavuz Temmuz mezunlan
Eğitim formlarının 2004 tarih gireme
Müdürlü 30 Nisan tari- lerinde 81 il yecekler.

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri. Klimalar, Kombiler, Kafa Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ kafa yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Kfölalattk yÎ? K^n Katı Yakıtlı LinritooM

Sm ve Doğalgaz Yakıtlı
Merkezi Sistem Kazan

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve Ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak slding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu»

Kombi

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
▻ Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Pencere Tipi, Kanal Tipi, Duvar Tipi Klimalar

Güneş Enerji Sıstauer

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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Hazine arazilerinin satışına çözüm
Hazine'ye ait arsa ve arazîler, özel sektöre kat karşılığı satılacak.

Hazine’ye ait bina, 
arsa ve araziler, özel 
sektöre kat karşılığı 
verilerek ekonomiye 
kazandırılacak.
Son yıllarda kamu 
açıklarının kapatıl
masında büyük umut 
bağlanan Hazine 
arazilerinin satışında 
istenen neticelerin 
elde edilememesi 
üzerine, Maliye 
Bakanlığı Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, 
mevcut sistemi 
masaya yatırdı.
Yapılan değerlendir 
melerde, bu tür 
yerlerin değer 
tespitinde emlak 
vergisine tabi değer
lerin ve rayiç bedel
lerin baz alındığı, 
kamu malının 
değerinin altında 
satılmaması için de 

çok hassas 
davranıldığı 
belirtildi. 
Bu anlayış içinde 
belirlenen fiyatların 
genellikle alıcılar 
tarafından yüksek 
bulunduğu, fiyat nor
mal olsa bile trilyon
larca liranın bu yer
lere yatırılmadığı 
ifade edildi. 
Bir üst düzey yetkili, 
"satışa çıkardığımız, 
gerçekten değerli 
birçok yere alıcı çık
mıyor. (Burası bu 
parayı etmez) den
mese de, kimse o 
parayı çıkarıp 
veremiyor. 
Karayollarının _ 
İstanbul Bölge 
Müdürlüğü 300 
küsur trilyon liraya 
satışa çıktı, ama 
satılamadı" açıkla

masında bulundu.
Çözüm Kat 
Karşılığı Satış 
Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü, bu 
değerlendirmelerin 
ardından Hazine 
arazilerinin satışında 
da yöntem değişik
liğine gidilmesini 
kararlaştırdı. Bu 
çerçevede, söz 
konusu yerlerin kat 
karşılığı ekonomiye 
kazandırılması ben

imsendi.
İlk olarak değeri tri
lyonlarla ifade edilen 
İstanbul Bağdat 
Caddesi üzerindeki 
Tarım İl
Müdürlüğü ’ nün 
işyeri ya da konut 
alanı şeklinde kat 
karşılığı elden 
çıkarılması 
karan alındı.
Yine Kadıköy 
civarında bulunan 
Meteoroloji Bölge

Muduriuğu nun de 
kat kar «dağı 
içki cafisma 
yuruttıdderuu kayde
den aym yetkili, 
Kartal'da çok geniş 
bir alan kaplayan 
Hazine’ye ait Set 
Çimento arazisinin 
de bu şekilde 
değerlendirilmesi 
için Emek İnşaat'm 
çalışma yaptığını 
bildirdi.
Maliye yetkili s i. 
Ayazağa ’da daha 
önce 60 trilyon 
liraya satışa 
çıkanlan, ancak 
müşteri çıkmayan 
Hazine'ye ait 
arazinin de bu 
ya da buna benzer 
bir yöntemle 
satılabileceğini 
ifade etti.
Lüks Konut ya da

İr eni uygulamaya 
güncek kat karsdgş 
sat» yontnmi İe 
devirt, yapama fir
malardan befib Mşadal 
konut ya da aşyuari 
alacak. Şehir mcrike- I 
ziermde yaralan bu 
yerlerde konut V*pd- I 
ması hafinde konut 
projeleri. lüks 
konut sekimde 
gerceklestüdecck. 
Konut ve uy rirrmm | 
tamamlanmamam 
atdmdan bunlar 
kesinlikle kamuya ait I 
hizmet binası ya da 
lojman oturak had- 
kandamaşmcaİL 
Det laf in payına 
düşen konut w 
işleri, hemen satışa 
çıkanlar ak ve 
böylece Haetne’yu de j 
gelir sağlanacak

AACOVe 
ABCOMPUTER 
BİLİŞİM HİZMETLERİ

GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇIH

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVÎ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Dtete mı işten steı aza dı
Devlet İstatistik 955'e indi. hükümlü araştır- sekokul ve fakülte
Enstitüsü 
(DİE)araştırmasına 
göre devletin kişil
iğine karşı işlenen 
suçlar 1998 ile 
2002 yılları arasın
da yüzde 50 azalma 
gösterirken aynı yıl
lar arasında genel 
ahlaka karşı işlenen 
suçlar yüzde 600 
oranında artış gös
terdi.
DİE 2003 Türkiye 
İstatistik Yıllığı isim
li çalışmasına göre, 
Türk Ceza Kanunu 
ve Özel Kanunlara 
göre cezaevlerine 
giren hükümlü sayısı 
1998 yılında 69 bin 
iken, 2000 yılında 
çıkan Genel Af 
Kanunu'nun ardın
dan cezaevine giren 
hükümlü sayısı 
yüzde 50 artarak 
112 bin 237 ye 
ulaştı. 2UU2 yılında 
ise, bu sayı yüzde 7 
azalarak 98 bin

Araştırmada genel 
ahlaka karşı işlenen 
suçlar ise 1998 
yılında 399 iken, 
2002 yılında yüzde 
600 artarak 2 bin 
424 oldu. Kişilere 
karşı işlenen suçlar 
1998 yılında 7 bin 
475’den 2002 yılın
da 9 bin 360’a 
çıkarken, mala karşı 
işlenen suçlarda bir 
azalma görüldü. 
1998 yılında mala 
karşı islenen suçlar 
12 bin 315 iken 
2002 yılında bu 
rakam 9 bin 927’ye 
indi. Hürriyete karşı 
işlenen suçlar ise 
aynı yıllar içinde 
649 dan bin 11.2'ye 
yükseldi.
EVLİ ERKEKLER 
BEKARLARA GÖRE 
DAHA FAZLA SUC 
İSLİYOR
Yaş grubu, medeni 
durum ve cinsiyete 
göre cezaevine giren

masında 30-39 yaş 
grubu ilk sırayı alıy
or. İkinci sırada ise 
22-29 yaş grubu 
alırken, 11-15 yas 
arası hükümlüler 
son sırayı alıyor. 
Medeni durumuna 
göre hüküm giyenler 
arasında ise evliler 
71 bin ile ilk sırada 
yer alıyor. Cezaevine 
girenlerin cinsiyete 
dağılımına 
bakıldığında ise 
erkeklerin kadınlara 
oranla daha fazla 
hüküm giydiği 
ortaya çıkıyor. 2002 
yılında cezaevine 
giren erkek sayısı 
96 bin iken kadın
ların sayısı 2 bin 
948’de kaldı. Eğitim 
durumuna göre 
yapılan hükümlü 
araştırmasında, 
2002 yılında ilkokul 
mezunları 68 bin 
819 ile ilk sırada 
yer alırken yük-

mezunları 2 bin 152 
ile son sırada yer 
alıyor.
Araştırmaya göre. 
Adalet Bakanlığı nda 
çalışan toplam per
sonel sayısında 
1998 yılma göre 
2002 yılında yak
laşık 2 bin kişilik bir 
azalma görüldü. 
2002 yılında 24 bin 
763 Adalet 
Bakanlığı personeli 
varken, hakim sayısı 
6 bin 84, savcı 
sayısı ise 3 bin 89 
olarak belirlendi. 
2001 yılından 
toplam 6 milyon 
196 bin davadan 4 
milyon 75 bin dava 
karara bağlanırken 
2 milyon 118 bin 
dava gelecek yıla 
devretti.
Araştırmada bir yıl 
içinde bir hakime 
yaklaşık bin dosya 
düşüyor.

„ Maliye'den 
Üniversitelere

Ödenek
Üniversitelere toplam 10 trilyon 457 

milyar lira ödenek aktarıldı.

Maliye 
Bakanlığı, 
üniversitelerin 
araştırma 
projeleri için 
10 trilyon 
457 
milyar liralık 
ödenek 
aktardı.
Maliye 
Bakanlığı ’ndan 
yapılan açık 
lamada, üniver
sitelerin finans
man taleplerinin 
değerlendirildiği 
belirtildi.
Buna göre, 
İstanbul Üniver
sitesi'ne ise 
2 trilyon.

TC.

Yapıların depreme karşı güçlendirilmesi

Atatürk üniver
sitesi’ne 1 trilyon 
457 milyar. 
Gazi, Marmara, 
Ege, 9 Eylül, 
Uludağ ve 
Selçuk Üniver
siteleri için 
1 'er trilyon. 
Cumhuriyet 
ve Pamukkale

Üniversiteleri için 
de 500'er milyar 
lira aktarıldı

ŞİİR KÖŞESİ
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, 16- 
18 Nisan gün
leri arasında 
'Yapıların 
Güçlendirilmesi 
Çalışma ve 
Değerlendirme 
Toplantısı' 
düzenleyecek. 
Deprem açısın
dan güvenli 
olmayan 
binaların 
güçlendirilme
sine yönelik 
çalışmaların ele 
alınacağı 
toplantı yarın 
Ankara 
Dedeman 
Otel'de başlaya
cak. Toplantının 
açılışına 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanı 
Zeki Ergezen de 
katılacak. Afet 
İşleri Genel

Müdürlüğü’nde 
n yapılan konuy 
la ilgili yazılı 
açıklamada 
Türkiye’de her 
an olması bek
lenen büyük 
depremler 
önlenemeye
ceğine göre 
artık kısır tartış 
maların bir 
kenara bırakı 
larak can kay
bını azaltmak 
için somut çalış
malar yapılması 
gerektiği belir
tildi. Artık 
yapıların 
depreme daya 
nıkh inşa edil 
mesi, mevcut 
yapıların da 
yıkılmalarının 
önlenmesi için 
güçlendirilmesi 
vurgulanan 
açıklamada 
Türkiye’de 15 
milyon civarın

da olan yapı 
stoğunun yak
laşık yüzde 
8’inin güçlendi 
rilmesi gerek
tiğinin çeşitli 
kaynaklarca 
bildirildiği açık
landı. Bayındır 
lık ve Iskan 
Bakanlı ğı’nın, 
Güçlen dirme 
Yönetme liği 
hazırlanması 
konusuna el 
attığı kayde 
dilen açıklama
da konuyla ilgili 
olarak Bakanlık 
uzmanlan ile 
çeşitli üniver
sitelerin öğre
tim görevli leri 
nin yer aldığı 
korniş yonun 
çalışmalara 
başladığı duyu
ruldu. ilk yönet
melik taslağının 
Nisan ayında 
tamamlanacağı.

yönetmeliğin katılacak uzman
tümünün ise ların ülkelerine
2004 yılı sonun ve Avrupa Birli
da bitirilmesinin ği’nde güçlen
hedeflendiği dirme konusun
kaydedildi. daki düzenleme
Komisyon’un ve uygulamaları
hazırladığı ilk anlatan bildiril
yönetmelik er verecekleri
taslağının, yurt ifade edildi.
içinden 110, Açıklamada
yurt dışından hazırlanacak
ise 4 uzmanın yönetmeliğin.
katılacağı bir Türkiye'de mey
çalışma ve dana gelen
değerlendirme büyük deprem
toplantısında den sonra atılan
ele alınacağı. birkaç somut
toplantıya ABD, adımdan biri
Japonya ve olacağına
Yunanistan'dan dikkat çekildi.

Demir Afi Bajd»

TÜRKİYEM
Gözlerinde hüzün yer yapmış
Bir gülsen artık Türkiyem
Gözyaşlann pınarında iz yapmış
Bir bilsen artık Türkiyem

Hırsızlar ruhunu, bağrını delmiş 
Bir bilsen artık Türkiyem 
Atatürk'ün dediği yanalar çkMş 
Bir gülsen artık Türkiyem

Maske takmış şeytanların yüzüne
Bir tükursen artık Türkiyem
Arsız namussuzları dışan
Bir süpürsen artık Türkiyem

Gençliğin gidiyor uzak ellere 
Bir yoklasan artık Türkiye* I 
Param iz vizemiz düşmüş d®ere 
Bir aklaşan artık Türkiyem .

Umutların son treni kaçmadan
Bir barışsan artık Türkiyem
Demir Ali sen ağzını açmadan
Bir ağzını açsan artık Türkiyem.

ABONE OLDUNUZ MU?

riöRTO AB0ME 0LÜH5? L OKUYUN OKUTUN
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Bahar yorgunu olmayın
Meyve,sebze yemeli,günlük içilen su miktarı 3 litre civarında olmalı.

Acıbadem Hastanesi 
İç Hastalıkları 
uzmanı Prof. Dr. 
Koptagel İlgün, 
güçsüzlük, enerji 
noksanlığı, isteksizlik 
ve uykusuzluk gibi 
belirtilerle kendini 
gösteren "bahar 
yorgunluğuna" 
dikkati çekerek, 
buna karşı meyve ve 
sebzeyle beslenmeye 
ağırlık verilmesini, 
günlük içilen su mik
tarının da 3 litre 
civarında tutulmasını 
önerdi.
İlgün, yaptığı 
açıklamada, hava 
ve mevsim değişik
liğinin insan biyorit- 
mini olumsuz 
etkilediğini belirtti. 
Bahar mevsiminde 
havadaki elektrik 
yükünün arttığına 
işaret ederek, özellik
le büyük şehirlerde

Romatizmal hastalıklarla mücadele
Dünyada her iki kişiden biri romatizmal hastalıklardan şikayetçi.

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Yeşim 
Kurtaiş, dünyada her 
iki kişiden birinin 
romatizmal hastalık
lardan şikayetçi 
olduğunu bildirdi. 
Romatizma Araştırma 
ve'Savaş Derneği 
tarafından, Hilton 
Oteli’nde 
"Romatizmal 
Hastalıklarla 
Mücadelede 
Toplumsal Dayanışma 
Tanıtım Toplantısı" 
yapıldı.
Toplantıda konuşan 
Romatizma Araştırma 
ve Savaş Derneği 
Başkanı Prof. Dr.
Peyman Yalçın, roma
tizmal hastalıkların 
insan sağlığı ve 
yaşam kalitesi 
üzerinde olumsuz 
etkiler bıraktığını 
söyledi.
Romatizmal hastalık
ların kişilere 
ekonomik masraf ve

yaşayanları uyaran 
İlgün, şunları 
kaydetti:
"Havadaki elektrik 
yükü özellikle büyük 
şehirlerde daha 
fazladır. Bu duruma 
bir de hava kirliliği, 
sanayi atıkları ve 
trafik yoğunluğu 
eklenirse, kişilerdeki 
bahar yorgunluğu 
belirtileri daha da 
yoğun olarak yaşanır. 
Bahar yorgunluğu, 
özellikle bahar mevsi

psikolojik baskı 
getirdiğini anlatan 
Prof. Dr. Yalçın, 
Türkiye’de romatiz
mal hastalıklarla ilgili 
olarak ciddi araştırma 
yapılmadığını 
kaydetti.
Prof. Dr. Yeşim 
Kurtaiş ise konuş
masında, sık görülen 
romatizmal 
hastalıklardan 
bahsetti.
Romatizmal hastalık
lar içerisinde, 
100’den fazla 
rahatsızlık çeşidinin 
bulunduğunu bildiren 
Prof. Dr. Kurtaiş, bu 
rahatsızlıkların bir 
kısmının hayati 
organları da etk
ilediğini ifade etti. 
Romatizmal hastalık
lar nedeniyle günlük 
işlerin yapılmasında 
kişilerin zorluk çek
tiğini söyleyen Prof. 
Dr. Kurtaiş, bu 
hastalığın özellikle 
70 yaş üstü kişilerde 

minin başladığı gün
lerde, birçok kişide 
görülebilen, genel bir 
bitkinlik, güçsüzlük 
ve enerji noksanlığı, 
isteksizlik, 
uykusuzluk, 
vücutta karıncalanma 
gibi belirtilerle seyre
den bir rahatsızlık 
halidir." 
Yorgunluk sorunu 
olanların B ve C vita
mini ile magnezyum, 
potasyum ve çinko 
desteğiyle gevşeme

daha fazla 
görüldüğünü belirtti. 
"Romatizmal hastalık
lar 70 yaş üzeri kişi
lerin yüzde 80'inde 
özürlülüğe neden 
oluyor" diyen Prof. 
Dr. Kurtaiş, romatiz
mal hastalıklara 
kadınlarda daha sık 
rastlandığını bildirdi. 
Bireylerin eğitimle 
romatizmal hastalık
lara karşı bil
inçlendirilmesi gerek
tiği ifade eden Prof. 
Dr. Kurtaiş, dünyada 

egzersizlerinden 
yararlanabileceğini 
kaydeden llgun. 
"bunun yanı sıra 
meyve ve sebze ağır
lıklı beslenmeye ağır
lık verilmeli, günlük 
içilen su miktarı 3 
litre civarında tutul
malı. İyi ve kaliteli bir 
uyku düzeni sağla
mak için stres azaltıl
malı. Sigara, alkol ve 
kafeinden mümkün 
olduğunca uzak 
durulmalıdır" 
diye konuştu.
Her yorgunluğun 
bahar yorgunluğu 
olmadığına da 
dikkati çeken 
İlgün, "eğer bir 
yorgunluk aylarca 
sürüyorsa hatta 
yatak istirahatı ile de 
geçmiyorsa kronik 
bir yorgunluk 
hastalığından 
bahsedilebilir" dedi.

her iki kişiden 
birinin romatizmal 
hastalıklardan 
şikayetçi olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Süreyya 
Ergin ise romatizmal 
hastalıkların toplum
sal maliyetinin büyük
lüğüne dikkati çek
erek, 2020 yılında 
romatizmal hastalık
ların yol acacağı 
işgücü kaybının 
maliyetinin yaklaşık 
100 milyar dolar 
olacağını kaydetti.

yas 2İ-3C ırası
| İzzet Baysal 

Kadın 
Doğum ve

I Çocuk 
Hastanesi 
Başhekimi

I Opr. Dr. 
Güner Yücel, 
36 yas son
rası doğum
larda 
çocukların 
mongol 
doğma 
riskinin yüksek 
olduğunu söyledi. 
Yücel, doğum için 
en uygun yaşın 
20 ile 36 arası 
olduğunu belirtti. 
36 yaş sonrası 
doğumlarda 
dünyaya gelen 
bebeğin mongol 
olma riskinin cok

I yüksek olduğunu 
belirten Opr. Dr. 
Yücel, "En sağlıklı 
doğum yası 
20 ile 36 arası. 
36 yaş sonrası 
doğumlarda 
bebeğin mongol 
olma riski çok yük
sek. Dünyaya 
gelen çocukta 
bedensel ve zihin
sel özürlülük

NÖBETÇİ ECZANE
16 Nisan 2004 Cama 
SAĞLIK ECZANESİ

YU. : 31 SAYI : 1802
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Y azı İsleri Müdürü : Serap GLLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSÖZ
İstiklal Cad. Bora Sok. Xo:3 B

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yet : KÖRFEZ OfrSLI

Nlatbaadık-Yannahk-Reklarnobk Tesisi 
istiklal Cad Bora Sok No 3 B GEMUK 

(Dini bMran Gnteri ve Pazar

Bunun önlenmesi 
için a nnelerin 36 
yasından sonra 
hamile kalmamama 
çalışmaları 
gerekiyor" dedi. 
20 yasından önce 
hamile kalan 
kad m la rda ise 
ölüm tehlikesinin 
cok yüksek 
olduğunu söyleyen 
Yücel, "20 yanan
dan küçük kadın
larda, kadınlık hor
monları f azla 
gelişmemiş oluyor. 
Bu nedenle 20 
yasından önce 
doğum yapan 
kadınlarda 
ölüm viski cok 
yüksek" diye 
konuştu.
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Zeytinde halkalı leke 
mücadelesi devam ediyor
Zeytin ağaçlarının 
amansız zararlıları 
ile bahar mücadele
si devam ediyor. 
İl Tanm Müdürlüğü 
tarafından bir süre 
önce başlatılan 
mantar ve halkalı 
leke hastalığı ile 
savaşı bütün 
hızıyla sürüyor. 
İlgililer havaların 
nemli olmasından 
sonra mantar 
hastalığında 
gelişmelere dikkat 
çekerek, bu 
hastalıkla göztaşı, 
bordo bulamacı 
veya bakırlı 
ilaçlarla mücade
lenin sürdürülmesini 
istediler
NİSAN AYI 
MÜCADELESİ 
Nisan ayında zeytin

ağaçlarında çiçek
leme öncesi zeytin 
pamuklu biti 
mücadelesinin 
başlayacağı, çiftçi
lerin ağaçlardaki

.gelişmeleri dikkatle 
gözlemelerini ve 
mücadele zamanını 
iyi değlendirmeleri 
isteniyor.
Zeytin Pamuklu 
biti ile mücadelenin

çiçeğin yüzde 10 
oranında açtığı 
döneme kadar 
zehirli ilaçlar kul
lanılarak yapılması 
gerektiğini, bunun 
için de Fentex, 
Decis, Folimat, 
Safegor, Metidol, 
Basultra gibi 
ilaçların kullanıla
bileceğini 
bildirildi.

9. Bursa Edebiyat 
günleri başlıyor

Bursa Kültür ve Sanat Vakfının 
düzenlediği ve geleneksel hale 
getirdiği 9. Bursa Edebiyat 
Günleri başlıyor.
Bursa Tayyare Kültür 
Merkezinde bugün 
başlayacak olan Edebiyat 
Günlerine Türkiye’nin seçkin 
edebiyatçıları ve yazarları davet 
edildi.
İlhan Berk, Adalet Ağaoğlu, 
Halim Şerif Onaran, Mehmet 
H. Doğan Özdemir Nutku’nun 
da katılacağı Edebiyat 
etkinliğine Bursanın yerel 
edebiyatçılarından Nadir 
Gezer, Gemlikli şair Serdar 
Ünver, Hilmi Haşal-, Nait 
Kayabaşı ve Nuri Demirci de 
bulunuyor.
18 Nisan Pazar günü sona 
erecek olan “9. Bursa Edebiyat 
Günleri”, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından orandan 
ve Bursalılara kazandırılan 
“Irgandı Köprüsü” üzenide 
okunacak şiir dinletisi ile 
son bulacak.

MfiNfiSTIR GfiZİNOSÜ 
ve 

fiİLE ÇRY BAHÇESİ
✓ Düğün, / Nişan 

✓ Sünnet cemiyetleriniz 
✓ özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT AİlfÇAY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTI
I TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ EN UYGUN 
FİYATLARLA...

(✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu
✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi

(✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı ✓ Broşür 
✓ Kartvizit ✓ Kaşe ✓ Cilt ✓ Kitap ✓Dergi

İNER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

I Körfez Ofset
I MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

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



Yılın ilk çeyreğinde yapılan alışveriş ve nakit avans tutan 12 katrilyon 633 trilyon liraya ulaştı |

Kredi kartı kullanımı baş döndürüyor
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, yurtiçinde kredi kartıyla turistlerin de fariba— dafad eiatek «zere yaptee 
riş ve nakit avans tutan geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 64 oranında arttı. Kredi karayla yte & çeyreğinde yapdac w
nakit avans tutan, 12 katrilyon 633 trilyon liraya ulaştı. 2003 yılı Mart ayı sonunda 16 milyon Hn 369 adet olan toplaca kredi kartı «aş— MM 

jcıkfawnada, halreı kredi kartlar— alaşöğı befatiML Haberi —de ndeyılının aynı döneminde 21 milyon 275 bin 308 adede yükseldi. Yapılan

1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MMMI
17 Nisan 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.

Kurşunlu Meclisi 
görev bölümü yaptı

Kurşunlu Belediye Bayt— Bapr— I 
Demir başkanlığında toplanan Kurştmb I 
Belediye Herini, görev bölümünde encö-1 
men üyeliklerine Abdurban Aston. |aüt I 
Aydını getirdi. Haberi sayfa Tdn

Engürücük Ovası ile Kuru Çeşme civarındaki kereste depolarının sayılan gün geçtikçe

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Engürücük Ovası’nda verimli zeytinlikler, limanın yakın olması nedeniyle gün 
geçtikçe yerlerini ithalatçı firmaların kereste depolarına dönüşüyor. Binlerce 
dönümlük arazide zeytin ağaçları kesilerek, yerlerine kereste dolduruldu.

Kereste depoları
Gemlik ticaretindeki gözle görünür artış, bir 

yandan çarpıklan da beraberinde getiriyor.
İstanbul Haydarpaşa Gümrük Limanının 

dağıtılmasından sonra, GEMPORT’la 
başlayan Gemlik limanının gelişmesi, bugün 
kapasite açısından bir büyüklük kazanmıştır.

GEMPORT, Borusan, Azot ve Gemlik 
Belediye İskelesi yanında, yakında hizmete 
girecek olan yeni limanla birlikte bu büyüklük 
daha da artacaktır.

Liman gelişirken bir yandan da depolama ve 
antrepo sorunlarını da yanında getiriyor.

Gemlik kent olarak, Samanlı ve Katırlı 
dağlan arasına sıkışmış, dar bir alanda kurul
muş yerleşim birimidir.

Limancıhğın geliştiği Kocaçukur bölgesinde 
ise liman kapasitesine göre yeterli depolama 
alanı yoktur.

Bu nedenle, yurt dışından mal getirenlerden 
bilhassa orman ürünleriyle ilgilenenler, 
getirdikleri büyük kapasiteli ürünleri depola
mak için kendilerine yol boylannda yer ara
yarak bu sorunlannı gidermeye başladılar.

İşin İlginç yanı, nasıl oluyorsa, verimli 
zeytinlikler kesilerek, yerlerini kereste depo
larına bırakıyor.

Bu devletin ve ilgililerin gözüne bakılarak 
yapılıyor.

Liman yapmak, demek yeterli değil.
Bunun alt yapılarını da düşünmek gerekir.
Yeşil ve verimli an* ileri depo yapmak, akıl

lı bir İş değil.
Bu tür tesisler için uygun bir alan bulunmalı 

ve bunun dışına çıkmaya izin verilmemeli.

Gemlik Limanı’nın 
gün geçtikçe büyü 
mesi ve modern 
/eşmesi sonucu 
yurt dışından ithal 
edilen orman ürün
leri zeytinlikler yok 
edilerek, oluştu
rulan depolarda 
satışa sunuluyor. 
Engürücük Ovası 
ve Küçük Sanayi 
Sitesi karşısında 
gün geçtikçe ker
este depolarının 
sayıları artarken, 
zeytinlikler de yok 
oluyor. Sayfa 3'de

Demircioglıı Metal 
Kalite Belgesi aldı

Küçük Sanayi Sitesi'nete, te/ ürünleri. dayanık
lılık demirlen, saç işleri ve baskı işlen ile her 
türlü malzeme üzerine e/ektro/iz yoluyla kalay 
kaplama iş/eri yapan Demircioğlu Metal Sanayi 
ISO 90012000 Kalite Belgesi aldı. Sayfa 4 de

Hava sıcaklığı hafta 
sonunda düşecek

I Dün »4 dereceye kadar yflseteı hava ncrti 
| kg—» te akş—dan M—• Jüşc’efc, yem 

yağmura bırabacngı MMMB ■etevo^Gen 
Uûdûrtûğû yedtibhrinden abnan bdgiye ym, 

I pazartesi gününden SSbar&ı bmn iKrttoy— 
yeniden yötsefcjesi betteniynr Sayfa 7 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bindik bir alamete...

At izinin it izine karıştığı..
Ayakların baş olduğu, farenin kediyi boğ

duğu, aslanın tilkiye boyun eğdiği bir 
dünyada yaşıyoruz.

Rüzgarın gücüne göre hareket ediyoruz.
Dünün katıksız müslümanı (ne demekse) 

bugün hnstiyanla kol kola girmiş bir başka 
müslümana salvo atıyor.

Sadece salvo mu “kurşun” bile atıyor.
Bir acayip “çıkar” mikrobu tüm uzuv 

lanmızı sarmış.
Gözümüzü kör etmiş, yüreğimizi yok 

etmiş.
Beyin desen dünden dumura uğramış.

Yönetme fonksiyonlarını yitirmiş..
Karşıdan baktığınızda dünyanın sol üst 

kuzeyinden dünyaya salgılanan “emperyal
izm” virüsü sağlıklı sağlıksız tüm topluluk
ları önce tehdit ediyor.

Sonra da etkiliyor.
Sanki hipnotize ediyor.
Kafalar karışık,amaçsız..
Yalpa yapıp duruyor.
Yoğun propaganda bombardımanı 

ortalıkta “sağduyu” bırakmıyor.
Dezenformasyon dedikleri “sağlıksız” bil

gilendirme dünyayı kirletiyor.
Simgeler ideoloji olarak karşımıza çıkıyor, 
insanlar bu yüzden karşı karşıya gelip 

birbirini eziyor
Ne için?
Kim için?
Amaç başkalarının omuzlarına basıp yük

selmekse..
Ya bir gün o omuz direncini yitirirse ne 

olacak?
Oysa..
insanoğlu niçin yaşar?..
Yaşamdan beklentileri nelerdir?
Sağlıklı ve mutlu olmak mı?
Yoksa sürekli didişmek mi?
“Huzursuzluk” ardından uğursuzluk getir

miyor mu?
Ne hikmetse tüm liderler yoksa fabrikası 

mı var ne, aynı tornadan çıkmış gibi 
“banş” için savaşı tercih ediyorlar.

Barışla banş sağlanamıyor mu?
Kavgasız bir dünyada sağlıklı insanlar 

mutlu bir biçimde yaşayamazlar mı?
Tüm dünya insanları “bir” ve “hür” ola

mazlar mı?
Kaynaklan “hakça”bölüşemezler mi?
Bilim dünyasındaki buluşlar, teknolojik 

devrimler niçin yapılıyor?
İnsanı yok edip “demirden” yaratıklara 

dünyayı terketmek için mi?
Eeee..
Bu kadan da fazla..

ABONE OLDUNUZ MU?
ö ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

28 Mart yerel 
seçimlerinde 
Kurşunlu Beledi 
ye Meclisi ne 
seçilen üyeler 
ile ilk toplantı 
yapıldı.
Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir 
başkanlığında 
toplanan 
Belediye
Meclisi’nde 
meclis başkan 
vekilliklerine 
Şakir Aydın ve 
Salim Eyüp 
Agil getirildiler. 
Meclis* katiplik 
terine. Şevket 
Dalkılıç, Fikret 
Çelen, encümen 
üyeliklerine 
Abdurbari 
Aslan, Şakir

Aydın seçildiler. 
İmar komisyo 
nuna ise, Necdet 
Aklan, Şemsettin 
Güneş, Şevket 
Dalkılıç 
seçilirken, 
bütçe komisyonu

üyeliklerine 
Şevket Dalkılıç, 
Şemsettin Güneş, 
Osman Vural, 
Fikret Çelen ve 
Necdet Aklan 
seçildiler.
Marmara

Belediyeler 
Birliği seçim
lerinin Hazır» 
ayında yapılacak 
olan meclis 
toplantısında 
belirleneceği 
öğrenildi.

I 

I 

I 

I

I
 Gemlik’ten feribotla İstanbul - 

Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştir
Te/ : (0.224) 513 12 12
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Engürücük Ovası ile Kuru Çeşme civarındaki kereste depolarının sayılan gün geçtikçe artıyor ı

Zeytinlikler kereste
deposu oluyor

Engürücük Ovası’nda verimli zeytinlikler, limanın yakın olması nedeniyle gün 
geçtikçe yerlerini ithalatçı firmaların kereste depolarına dönüşüyor. Binlerce 
dönümlük arazide zeytin ağaçları kesilerek, yerlerine kereste dolduruldu
Gemlik Limanı’nın 
büyümesi ve 
gelişmesi sonucu . 
yurt dışından ithal 
edilen orman ürün
lerinin depolanması 
sonucu Engürücük 
Ovası ile Küçük 
Sanayi Sitesi 
karşısındaki bir çok 
alanda zeytinlikler 
yok oluyor.
Doğu blok 
ülkelerinde başlayan 
kereste ithalatı 
sonucu Gemlik 
Limanı’na gelen 
kereste yüklü 
gemilerin yüklerinin 
Türkiye’ye dağıtımı 
nın yapılabilmesi için 
büyük firmalar,

limana yakın olan 
yol üzeri alanlarda 
satın aldıkları 
zeytinlikleri

TAŞI
GEDİĞİNE

Yumdunuz....
Irak 'ta camiler bombalanıyor 
Onlarca müslüman ölüyor.
Dünya lanetliyor 
bu kanlı saldırıyı bizde tık yok! 
Bizim ki şarkı söylüyor.
Ziyafet sofralarında...
“Beraber yürüdük biz bu yollarda”

Yürüdünüz siz 
saltanata onlar ölüme...
Müslümanlıkuğruna...

kereste depolarına 
dönüştürüyorlar.
Engürücük 
Ovası’nda 
başlayan zeytinlik 
katliamı giderek 
çoğalırken, depolama 
hizmetleri veren 
firmalarda da 
artış gözleniyor.
Engürücük 
Ovası ile Kuru 
Çeşme civarlarında 
depoların sayılan 
gün geçtikçe 
çoğalıyor.
Birinci sınıf tanm 
arazilerine sahip 
olan bu bölgelerde 
zeytin ağaçlannın 
nasıl kesildiği,

kimden izin alındığı 
ise, bilinmezliğini 
koruyor.
Engürücük Köyü 
Muhtan Osman 
Çelik, son yıllarda 
kendi köy sınırlann- 
daki kıymetli ara
zilerdeki zeytinlik
lerin yok edilerek, 
yerlerine kereste 
depolannm kon
duğunu, muhtarlığa 
yeni seçilmiş olması 
nedeniyle, bu 
işyerlerinin 
ruhsatlarım kontrol 
edemediğini, 
önümüzdeki günlerde 
ruhsat kontrolüne 
çıkacağını söyledi.

0
1

S
BURSA HAKİMİYET VE KEHT 
GAZETELERİM İLAH ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 58 17 97-$13 96 83 fa: 58 35 95

s

S

Zarar ve Kar

24 Nisan’da referandum var 
Kıbrıs’ta yaşayanlar, geleceklerini 
oyalayacak.

Her iki Lider de, basın toplan
tısında ağladı.

Acaba kim karlıydı.
Kim zararlıydı.
- Rum Cumhuriyeti müstakil 

bir devlet gibiydi.
Tüm dünya devletleri tarafın

dan tanınıyordu.
KKTC ise, hiçbir devin t arafm- 

dan tanınmadı.
Hem biz, nem de önler nbar- 

goluydu.
Biz 1974 sonrası tam ir 

ambargo yaşamıştık.
70 cente muhtaç duru a 

düştük. Kredi alamadık.
Yedek parça alamdık.
İyice hırpalandık.

Hala izleri kaldı.
Gelelim Annan Planına
- Planda siyasi eşitlik var.
- Türkiye’nin garantörlüğü var.
- 2019 yılına kadar Türk askeri 

var.
Rumların 24 senatörüne karşı 

24 Türk senatörü var.
Adanın (%29)’una sahip. 

(KKTC) için bundan iyi şartlar zor 
bulunur.

Belki daha sonra, ancak bu 
kadar olur.

Eğer bu defa da anlaşma olmaz 
ise, muhataplarımız (AB) ve 
Amerika olacak.

Denktaş’ın mecliste konuşması 
çok iyi olacak.

Karizmatik bir Liderin, her 
ortamda konuşması sorumluluk 
alanını yıprattı.

Aslında, kar ve zarar konusun
da en olumlu ve sağ duyulu 
konuşmacı. Genel Kurmay 
Başkanı yaptı.

Asker kesiminin. bazı siviller
den daha demokrat olduğunu 
sergiledi.

Ona koca dünya yetmiyordu. 
Şimdi bir mezarcık çok bile 
"Büyük İskender'in mezar 

taşından.9
1
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Demircioğlu Metal 
Kalite Belgesi aldı

KPSS başvurusu
4 ıçük Sanayi 
S tesi’nde faaliyette 
N jlunan Kazım 
w ımircloğlu tara 
I ıdan İşletilen 
y zmircioğlu Metal 
J mayi, ürettiği 
J ünler için ISO 
J 901/2000 
• alite Belgesi aldı.

anayi kuruluşlarına 
: d ürünleri, dayanık

lık demirleri, 
aplamalar, pres 
aç işleri ve baskı 
pleri ile her türlü 
nalzeme üzerine 
dektroliz yoluyla 
«alay kaplama işleri 
ireten firma, 
İçemizde kendi 
branşında ilk 
ISO 9001/2000 
Kalite Belgesi alan 
kuruluş oldu. 
Demircioğlu Metal 
Sanayi Sahibi Kazım 
Demircioğlu, Avrupa

Birliği’ne girme 
çabalarında olan 
Türkiye’de üretilen 
her ürünün kaliteli 
olmak zorunda 
olduğunu belirterek, 
"Bizim çalıştığımız 
firmalar genellikle 
otomotiv yan 
sanayidir.
Bu firmalara 
üretilecek her 
ürünün de kaliteli 
olması bir zorun 
tuluktur. Bu 
nedenle kendimizi 
Avrupa Birliği 
normlarına 
şimdiden uydu 
ruyoruz. Uzun 
bir süreden beri 
işletmemizin kalite 
belgesi alacak 
düzeye getirmek 
için uğraştık ve 
25 Şubat 2004 
günü belgemizi 
aldık. ” dedi.

Pazartesi başlıyor
2004 

| Kamu 
I Personeli

Seçme 
Sınavı'na 
baş 
lar 19 
Nisan 
Pazartesi
günü başlayacak. 
Kamu işçisi ve 
öğretmen olmak 
isteyenlerin de 
bu sınava girmesi 
gerekiyor.
Sınava ortaöğretim 
kuramlarından, 
önlisans ve lisans 
programlarından 
mezun veya mezun 
olabilecekler 
başvurabilecekler. 
Adaylar, ÖSYM 
bürolarından ala
cakları başvurma 
belgesi ile banka

dekontunu 
30 Nisan Cuma 
günü mesai 
bitimine kadar 
aldıkları 
yerlere teslim 
edecekler. 
Başvuru büro 
lannin adresleri. 
ÖSYM ’nin 
www.osym.gov.tr | 
sitesinden de 
öğrenilebilecek. 
Sınav, 10-11 
Temmuz’da dört 
oturumda 
gerçekleştirilecek,

^DANIŞ
İ/A! İTEMİM AftDECİTECRÜBE VB KALİTENİN ADRESİ

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
13 AYA VAKAN VADSL3K

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. 
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz. 
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

Kombi

► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. .—
► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

Katı Yakıtlı Stokerii Kazan 
(Otomatik Yüklemdi)

Gâxş Eki? Safcate

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tek 022C513 37 89 - 513 34 23

http://www.osym.gov.tr
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te stili sonunda
Önceki 9ün ve 
dün başlayan 
yağış bugün 
yerini güneşli 
havaya bırakır 
ken, hafta sonu 
hava sıcaklığının 
yeniden düşmesi 
bekleniyor. 
Meteoroloji 
yetkililerin den 
alınan bilgiye 
göre, dün 14 
dereceye kadar 
yükselecek hava 
sıcaklığının bu 
akşamdan 
itibaren düşerek, 
yerini 
yağmura bıraka
cak. Yağışın 
pazar günü de 
devam edip, 
pazartesi günün
den itibaren 
hava sıcaklığının 
yeniden 
yükselmesi tah
min ediliyor.

Bu arada, 
yağmur, 
kuraklık ve 
dondan zarar 
gören çiftçi* 
leri sevindir
di. Bursa 
Ziraat Odası 
Başkanı Fuat 
San, bu 
mevsim aşırı 
kuraklık 
yaşadıklarını 
belirtirken, soğuk 
havadan dolayı 
özellikle 
meyvelerin 
yandığını söyledi. 
San, yağmurun 
özellikle hububat, 
pancar, yonca ve 
bazı meyvelere 
faydasının 
olacağını ifade 
ederek, 
"Ne kadar 
çok yağarsa 
zararımız o 
nisbette azala

cak. Nisan yağ
muru bereket 
demektir. İnşaal- 
lah bu yağ
murlarla bereket 
gelir" dedi. 
BURSA’DA 
DEPREM 
Bursa’da dün 
sabah saatlerinde 
hafif şiddette bir 
deprem 
kaydedildi. 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştır

Uludağ’a Nisan 
ayında kar yağdı

ma Enstitüsü 
yetkililerinden 
aldığı bilgiye 
göre, Bursa’nın 
Yenişehir İlçe- 
si’nde dün 
sabah saat 
10.43 de 
yerin 12.1 
kilometre 
derinliğinde 
3.0 büyük
lüğünde bir 
deprem oldu. 
Depremde can 
ve mal kaybı 

yaşanmadı.

I Baharla birlik
te sezonun 
kapandığı 
Uludağ’a 
uzun bir 
aradan 
s on ra kar 
yağdı.
Meteoroloji 
yetkililerinden 
alınan bilgiye 
göre, dün 
akşam 
saatlerinde 
karla kanşık 
yağmur olarak 
başlayan 
yağışla zirvede 
hava sıcaklığı 
eksi 2 
dereceye 
kadar düştü.
Uludağ’da 
sabah saat
lerinde etkisini 
artıran kar 
yağışının

aralıklarla 
devam ettiği 
bildirildi. 
Önceki gün 
zirvenin yük
seklerinde 
43 santimetre 
o larak ölçülen 
kar kalınlığı 
son yağışla rla 
45 santi 
metreye ulaştı. 
Soğuk havanın 
2 gün daha 
etkili olacağı, 
önümüzdeki

hafta kar 
bridratÜ» 
beh.tML 
Türkiye'nin 
önemli kış 
turizm 
merkez
lerinden 
Uludağ'da.
Gr and Yana 
ve Ağaoğhı 
otellerinin 
dışındaki 
tesisler sezonu j 
Mart ajanda 
ka pa tmıstı

AACîİVe [İlfhPAItAprMO
■A COMPUTER «M*!

MTach 
Joyjhcn 
Hediye

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 3 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunır

Merkez : istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No :
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Mi kartıiullanınıı baş itiyor
Kredi kartıyla yılın ilk 
çeyreğinde yapılan 
alışveriş ve nakit 
avans tutarı, 12 
katrilyon 633 trilyon 
liraya ulaştı.
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) 
tarafından açıklanan 
verilere göre, 
yurtlçinde kredi 
kartıyla turistlerin de 
kullanımı dahil olmak 
üzere yapılan 
alışveriş ve nakit 
avans tutarı geçen 
yılın ilk çeyreği ile 
karşılaştırıldığında 
yüzde 64 oranında 
arttı.
Geçen yılın ilk 
çeyreğinde toplam 7 
katrilyon 717 trilyon 
lira olan alışveriş ve 
nakit avans tutarı, 
2004 yılında 12 
katrilyon 633 trilyon 
liraya yükseldi. İşlem 
adetleri ise yüzde 
39'hık bir artışla 
175,5 milyon adetten 
244 milyon adede 
yükseldi. 2003 yılının 
İlk çeyreğinde 6 
katrilyon 962 trilyon 
Hra oîan alışveriş 
tutarı, 2004 yılının 
aynı döneminde 
yüzde 62'İlk bir 
artışla 11 katrilyon 
312 trilyon liraya

yükseldi. 
Kredi ve banka kart
larıyla ilk dönemde 
Türkiye’ye giren 
döviz miktarı 292 
milyon dolar oldu. 
2003 yılının aynı 
döneminde ise kredi 
ve banka kartlarıyla 
Türkiye’ye giren 
döviz miktarı 210 
milyon dolar olmuştu. 
2004 yılı ilk 
çeyreğinde, TL. 
bazında yabancı 
bankalara ait kredi 
kartlarıyla 276 
trilyon lira, banka 
kartlarıyla ise 114 
trilyon lira tutarında 
işlem yapıldı.

Banka kartıyla 
yapılan alışveriş ve 
nakit çekim tutarı 
geçen yılın ilk çeyreği 
İle karşılaştırıldığında 
yüzde 33,5 oranında 
artış gözlendi. En 
dikkat çekici değişik* 
lik, alışveriş tutarında 
gerçekleşti.

2003 yılının ilk 
çeyreğinde 56 trilyon 
olan alışveriş tutan 
yüzde 80’lik bir artış 
göstererek 101 trily- 
on liraya yükseldi. 
İşlem adetlerindeki 
artış ise yüzde 48 
oranında oldu. Söz 
konusu veriler, 
turistlerin Türkiye’de 
yaptıktan 
harcamaları da 
kapsıyor.
KREDİ KARTI 
SAYISINDA 5 
MİLYONU AŞKIN 
BÜYÜME
2003 yılı Mart ayı 
sonunda 16 milyon 
bin 369 adet olan 
toplam kredi kartı 
sayısı, 2004 yılının 
aynı döneminde 21 
milyon 275 bin 308 
adede yükseldi. 
Banka kartı sayıların
da da artış görüldü.
2003 yılı ilk çeyrek 
sonunda 36 milyon 
79 bin 496 olan

banka kartı «opu. 
2004 ptana Mart 
ayı «onunda 40 
mfiyon 846 ben 
78 adet olarak
OCIinCfMSL 
Otomatik Vezne 
Makinesi olarak 
atflandtnlan 
ATM’lerin sayısı 
12 bin 313’den 13 
bin 45’e yükseldi. 
Kredi kartı kul
lanımındaki 
yÜksefişe paralel 
olarak Satış Noktan 
Terminali’nde de 
(POS) artış kayde 
dikli. Mart 2003 
sonu itibariyle 527 
bin 414 olan POS 
sayısı Mart 2004 
sonunda 699 bin 
970 oldu. Yılın ilk 
çeyreğinde kredi ve 
banka kartlarının en 
yoğun kullanıldığı 
sektör yüzde 20.38 
İle market ve alışveriş 
merkezleri oldu. 
Market ve alışveriş 
merkezlerini, yüzde 
17.81 ile benzin 
istasyonları, yüzde 
11,87 ile giyim ve 
aksesuar, yüzde 
6,58 ile teiekomüni 
kasyon, yüzde 4.72 
ile elektrik-elektronik 
eşya, bilgisayar 
sektörü izledi.

Belediyelere 
Dünya Bankası 

desteği
Hafiye Bakam ÜMtataa çakşmatann
May» ayında başlayacağım soytedi

Mnfiye Bakam 
Kemal Un akü—, 
belediye pro
jelerinin gerçek- 
M^ıirıııntsı için 
Dünya Bankam 
ile ortak Mr çala
ma yapılacağını 
belirtti.
Kemal LJnakitan, 
İzmir’de 
Büyükşehtr 
Belediye Başkanı 
Ahmet Piriştina’yı 
ziyaretinde, ortak 
çalışmanın Mayıs 
aşanda yapıla
cağını söyledi. 
U nakit an. "Şu 
anda dünya 
bankası yetkilileri 
çalışıyor. Bu yem 
bir model, bizim 
yap-işlet-devret de 
diyebileceğimiz, 
fakat onun da
dezavantajlarını teoesi «edamı
kald>ranbir tasımadır» da
model bu. Model ’J,|jnL

teorinde brirdK*
başkanl

bazı modefler 
önermek istiyo
rum’’ dedi.
Kemal Unakıtan, 
belediyelerin mafi 
durundan de »g» 
olarak yönlendirici 
kadıdan ntnenfinn. 
ancak bunun 
bore iarm tnMrind 
ya da para «ar*

Çin'den % 9.7'lik rekor büyüme
Hızlı büyümeden kaygılanan yönetim, önlemler alıyor.

Çin ekonomisi, 
yılın ilk 
çeyreğinde 
yüzde 9.7 
oranında bir 
büyüme 
kaydetti.
Çin Ulusal 
İstatistik 
Bürosu'ndan 
yapılan açıkla
mada, artan iç 
talep ve yatırım 
nedeniyle. Gayri 
&afi Yurtiç 
randanın
gSYİH), 3 
cMbar dolar 
omk

kaydedildi. 
İnşaat sek
törüne yapılan 
yatının ile 
fabrika ekip* 
manlannın, 
geçen yılın aynı 
dönemine 
oranla yüzde 
43 oranında 
artış gösterdiği 
ifade edildi. 
Daha önce 
yüzde 9.2 
olarak tahmin 
edilen bekknti- 

ıri bile aşan 
ı ekonomik 
iyümenin, 

İlikle inşaat 

sektörü yatırım
larından kay
naklandığı belir
tiliyor.
Geçen yıl yüzde
9.1 büyüyen 
Çin ekonomisi.
2002 yılında da 
yüzde 8 oranın
da büyüme kay
detmişti.
Çin, bu yıl 
yüzde 7 civarın
da bir büyüme 
hedefliyor.
Yönetim Huh 
Büyümeden 
Kaiğih 
Bütün bu 
gelişmeler.

Tüzelkişilere 
kooperatif üyeliği

normal bir 
ülkeyi 
sevindirecek 
gelişmeler 
olarak 
görülürken. 
Çin bu rekor 
or ank büyüme
den kaygı 
duymaıa

başladı. 
Ekonominin 
asm huh • I 
büyiimesmin 
enflasyonu

den çekinen 
Cin yönetimi, 
ötdender akyor.

I Kooperatiflere.
I şirket. sentftka.
I vakıf gibi tüzel
I kişiler de ortak 

otabüccek.
I Mecfis Sanay i
I KonMsvonu nda 

kabul edüen
I tasanç la. kooper- 
I attf tamnn verâden 
I yapsbyor.
»Buna göre ortak-
I laman beM

ekonomik «»nfaat-
I terini işgücü ve 
ı parasal kattı 

karsdddı yardan.
i dayaraşma ve

kefalet saretiçğe 
sağiaçşp korumak 
aanoagka gerpek 
w tünel Mşfler 
tarafandan kandan 
deHHr ortaktı w 
değîşar serasaçefi 
ortakhidar 
kooperatif olarak

Tasanyia. karan 
w ânel buknk 
tûzd fciıürri. 
amadan bakrraat-

knmhzdarma 
ortak oiabüecekier.
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Alerjik hastalıkların sıklığı
"Türkiye'deki alerjik hastalıkların sıklığı %20-25 dolayında."

Çukurova Üniver
sitesi Tıp .Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Seval Güneşer, 
Türkiye’de alerjik 
hastalıkların 
görülme sıklığının 
yüzde 20-25 
dolayında olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Güneşer, 
Gaziantep Üniver
sitesi (GAZÜ) ile 
Türkiye Alerji, Astım 
ve İmmünoloji Vakfı 
(TAİTAV) tarafından 
düzenlenen, "Alerjik 
Hastalıklar ve Astım 
Sempozyumu " nda 
yaptığı konuşmada, 
alerjik hastalıklar ve 
astımın, gelişmiş 
ülkelerde ve deniz 
seviyesine yakın 
olan nemli bölge 
lerde daha sık 
görüldüğüne 
dikkat çekti.
Alerjik hastalıkların 
2 aylık bebeklik 
döneminden itibaren 
görülmeye 
başladığını ifade 
eden Prof. Dr. 
Güneşer, şöyle 
konuştu: 
"Alerjik hastalık

Meyankökünün yeni şifası
Mucize bitkinin beyin faaliyetlerini artırabileceği belirlendi.

ların, beslenme, 
çevresel faktörler ve 
günlük hayatta kul
lanılan değişik 
kimyasal maddelerle 
yakından ilişkisi var. 
Bebeklerde, özellik
le beslenmeye bağlı 
alerjik hastalıkların 
görüldüğüne tanık 
oluyoruz. Özellikle, 
ilk beslenmede 
bebeklere inek 
sütünün verilmesi, 
hastalığın ortaya 
çıkmasında etkili 
oluyor.
İlerleyen yaşlarda 
ise daha çok çevre
sel faktörler ve gün
lük hayatımızda çok 
sık kullanmış 
olduğumuz çeşitli 
kimyasal maddelerin 

kullanımına bağlı 
olarak alerjik 
hastalıklarla 
karşılaşıyoruz. 
Alerjik hastalıkların 
en belirgin özelliği, 
ilaçlı tedavi son
rasında bir süre 
sonra iyileşip, 
daha sonra tekrar 
ortaya çıkması 
oluyor." ;
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nermin Güler ise 
insanların tedavi 
amacıyla kullandık
ları penisilin türü 
ilaçların da alerjik 
hastalıklara neden 
olduğunu ifade 
ederek, şunlan 
anlattı: 

"Alerjik haetaMdar- 
da, t eda v i amaoçia 
kuİla nilan ıladann 
da büyük etkileri 
olduğuna tanık oluy
oruz. Penisilin 
ilaç la nn ın yüzde 2 
oranında alerjik 
hastalıklara neden 
olduğunu görüy
oruz. Bu oran, genel 
olarak yüzde 
10’lara kadar çıkıy
or. İlaçlara bağlı 
olarak görülen aler
jik hastalıklar, ilaç 
kullanımının sona 
ermesi ile birlikte 
büyük oranda 
ortadan kalkıyor." 
Sempozyumda 
Gaziantep Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Pediatri Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Yavuz Coşkun 
ve Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Zeynep Mısırlıgil 
ile Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Gül 
Karakaya da alerji 
konusunda bilgi 
verdiler.

Alzheimer'da
yeni bir tespit

Halk arasında 
bunun» olarak 
bilinen Alzhemter 
hastalığında, 
beyindeki sinir 
hücrelerinin nasıl 
zarar gördüğü 
ortaya çıkarıldı. 
"Science" der
gisinde yayım- 
I a na n ha be re 
göre, bilim adamı 
VVendy Lustbader 
başkanlığındaki 
ekip, hücrelerin 
enerjiyle beslen
mesi sırasında 
oluşan bir enzim 
ve amiloid protein 
plakları arasındaki 
etkileşimin 
hücrelere za r ar 
verdiğini 
tespit etti.
Haberde, 
etkileşim 
nedeniyle 
hücrelerin enerji

NÖBETÇİ ECZANE
Türkiye’nin 
güneyinde yaygın 
olarak yetişen ve 
ihraç edilen 
meyankökünün, 
beynin yaşlanması
na neden olan etki
leri yavaşlatabile
ceği ve zihin 
faaliyetlerinin 
devamını sağlaya
bileceği ortaya 
çıktı.
ABD’de yapılan 
bir araştırmada, 

i meyankökünden 
elde edilen ve 

j "carbenoxolon " 
olarak bilinen bir 
bileşimin, beyinde 
yaşlanmaya bağlı 
akıl faaliyetlerinin 
azalmasına neden 
olan bir enzimin 
oluşmasını 
engellediği 
belirlendi.
Ulusal Bilimler

Akademisi 
Raporlan’nda da 
yayınlanan araştır
maya göre, bu 
bileşimi günlük 
olarak alan sağlıklı 
yaşlılarda sözel 
akıcılık arttı, diya
betli yaşlıların da 
sözel hafızalarında 
canlanma saptandı. 
Araştırmada, 55-75 
yaşlarında 10 
sağlıklı erkek ile 
diyabetli 12 yaşlıya 
rasgele seçilerek 
günde 10Ö mg car- 
benoxolon veya 
plasebo verildi. 4 
hafta sonra sağlıklı 
erkeklerden bu 
bileşimi alanların 
sözel akıcılık test
lerinde daha iyi 
performans 
sergiledikleri 
tespit edildi. 
Diyabetli yaşlılar

17 Nisan 2004 C«u»rt«»l 
SENA ECZANESİ

18 Nisan 2004 Paıtr 
BAYER ECZANESİ

dan 6 hafta süreyle 
bu bileşimi alanlar
da da sözel hafıza 
yeteneğinde 
artış görüldü.
Grip, nezle, anjin 
ve nefes darlığına 
faydalı olduğu» 
öksürük ve balgam 
söktürdüğü ve 
yüksek tansiyonu 
düşürdüğü bilinen 
meyankökü,

ABD de.
"licorice" adıyla 
sık tüketilen bir 
şekerleme.
Türkiye'nin 
ihraç mad
delerinden 
meyankökü. 
son yıllarda ilaçtan 
çok tütün. şeker
leme ve meşrubat 
sanayiinde kullanıl
maya başlandı.

.31 SAM : 1803
FİYATI : 200.000 TL. (KDV DaH|

SaMbi : Kadri GCLER
Ya» İlleri Mâdûrâ : Serap GLUBR 

Haber Müdürü : Sevfettm SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok. Nu 3 B

I Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 85 GEXK
Bas^drâ • KORrLZ OFSET, 

MıHıırAfc Tesş 
krikbl Cad. Bora SoL Ncr. 3 B GEMLJk 
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en üzel günlerinin 
ya uıclığı bu 
gü l<;rde, gül ve 
mı v&imlik çiçek 
* alışlarında büyük 
«ırtışlar gözleniyor. 
İlçemiz yakınlarında 
bulunan seralarda 
ve ilçe içindeki 
seyyar çiçek 
satıcıları gül ve 

satışlarından 
memnun olduklarını 
söylüyorlar.
İstiklal Caddesi 
Ziraat Bankası 
köşesinde bulunan 
seyyar çiçekçi, 
Yalova’dan getirdiği 
yediveren güllerinin 
saksısını 3 milyon 
lirada satışa şun

lardan memnun 
olduğunu belirterek, 
“Gemlikliler 
çiçeği çok sevi 
yortar. Günlerdir 
bu köşede mevsim 
çiçekleri satıyorum 
ve getirdiğim 
çiçekler bir veya 
iki gün içinde 
tüketiliyor” dedi.

Tevfik Solaksubası 
ve oğullan tarafın
dan Yalova yolunda 
yapımı devam eden 
zeytinyağ fabrikası 
ve yağ satış 
mağazasını yakında 
hizmete girecek. 
Gemlik’in en eski 
yağhanelerinden 

olan Solaksubası 
Yağ Sanayii, eski 
siste m yağ üretimini 
İtalyan pıeralisi 
maki neleri get ir e 
r ek. yen i lemis ve 
müşterilerine 
hizmet etmeye 
başlamıştı. 
Solaksubası.

hüınstfaıhri gesas 
letmek amacnhu 
daha gazel bir 
al a oda y w mndvve 
makineler de
zevt ınyağ» nrrle- 
çeklerini v* burada* 
hakiki zev t myağam I 
sa t ıs mı vapacak- 
lannı sos irdi.

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
✓ Düğün, ✓ Nişan 

✓ Sünnet cemiyetleriniz 
✓ özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT AİLE ÇAY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

ELEMAN
✓ İsletmemizde muhasebe departmanında çalıştırılmak «zer*. 
✓ Bilgisayarlı muhasebe konusunda deneyimli.
✓ Ticaret Lisesi veya işletme mezunu

BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR
İlgililerin aşağıdaki adrese sahsen başvurmaları gereklin k>N*ı

ÖZERLER LTD.ŞTİ. ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK
Hamidive Mh. Altıntaş Sok. Yeni Zeytin hali arkası No:10 GEM*

Tel : (0.224) 514 63 53 - 514 84 19

^DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK

DAVETİYELERİ EN UYGUN 
FİYATLARLA ...

✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu
✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi
✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı Broşür 

✓ Kartvizit ✓ Kaşe ✓ Cilt ✓ Kitap ✓ Derg
BEB TBBLİ MATBAA İŞLERİNİZ

İÇİN BİZİ ABAYIB
3» YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

I Körfez Ofset
| MATBAACILIK-YAYİNCILIK-REKLAMCHJK I
B istiklal Cad. Boca Sk>K. Akbank Arandı \o : a o m£MAQ I



Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna kadar yağışların devam edeceğini bildirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışların devam edeceğini bildirerek, vatandaştan uyartı. 
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edecek olan yağışlar, Çarşamba günü yer yer etkisini arttıracak Sayfa Tda

19 Nisan 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme talep
leri için yapacaklar başvurular bugün 
mesai saati bitiminde sona erecek. Yer 
değiştirmeler, norm kadro açığı ve tercih
ler dikkate alınarak yapılacak. Sayfa 7 de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, anonsla topladığı gençlerden sorunlarını dinledi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gençlik ve spor
Belediye Başkanı Mehmet Turgut cumartesi 

günü gençlerle bir toplantı yaptı.
Toplantıyı izlemeye giden arkadaşımız, ve diğer 

gazeteci arkadaşlarımız, 70 bin nüfuslu 
Gemlik’te, başkanın çağrısına uyan genç sayısını 
yeterli bulmadılar.

Fotoğraflara baktığımda ben de bulmadım.
Gemlik’te gençliğin sorunlarının masaya yatırıl

ması gerekir, ama, bu bence belediye salonların
da değil, eğitimcilerle birlikte, daha değişik plat
formlarda yapılmalı.

Gençlik sorunlarına bilimsel bakılmalı, çözüm
ler konusunda ise, her kurum üzerine düşeni 
yaparak bulunmalı.

Gemlik’te yerel yönetim, gençler için birçok şey 
yapabilir.

Bunların başında yetersiz olan spor alanlarının 
çoğaltılması gelebilir.

Gemlik’te bir tek saha var.
Oraya ise gençlerin girmesi olanaksız.
Kapalı Spor Salonumuzun yapımı devam ediyor.
Gençliğin gidebileceği birkaç bilardo salonu 

dışında, kafeler mevcut
Kalelerin eğitici bîr yanının olduğunu sanmı 

yorum.
Daha çok karşı cinslerin buluştuğu mekanlar 

durumunda.
Öyleyse, öncelikle gençlerin gideceği sağlıklı 

mekanları çoğaltmak gerekir.
Gençler arasında sportif karşılaşmalar düzen

lenmeli, özendirici ödüller konmalı.
Belediye olarak, futbol, basketbol, santranç, 

masa tenisi turnuvaları düzenlenebilir.
Bunlar bîr başlangıç olursa, sanırım arkası gelir.

Gemlikli gençlerin spor etkinlikleri 
konusundaki sorunlarını öğrenmek 
amacıyla, anonsla belediyede top 
lantı düzenleyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, toplantıya katılan 
gençlerden aradığını bulamadı.
28 Mart yerel seçim 
konuşmalarında genç
lerin sportif faaliyetleri 
ile ilgileneceğini söyle 
yen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilk toplantısında 
aradığını bulamadı. 
Cumartesi günü Beledi 
ye Düğün Salonu’nda 
gençler ile buluşan 
Turgut, gençlere 
“Yapmak istediğiniz 
sporu ve sporcuları 
gösterin size imkan 
sağlayayım” dedi. 3’de

Ailede iletişim sevgiyle baslar
Kısa adı GEMSİAD 
olan Gemlik Sanayici 
ve İşadamları Demeği 
tarafından ANİTEKS 
Giyim Mağazaları 
katkılarıyla “Ailede 
etkin İletişim”

konulu konferans 
düzenlendi.
Cumartesi akşamı 
Belediye Kültür 
Merkezinde düzenle
nen konferansa 
konuşmacı olarak

ODTÜ Mezunu
NPL Uzmanı Aile Koçu 
Münir Ankan katıldı. 
Stand-up gösterisi 
havasında yapılan 
konferansta 
Ankan, sevginin aile

içinde ibişimin en 
önemi ı etken olduğunu 
belirterek. ‘ABe 
içindeki üetişimsaiik 
ailelerin dağılmalarına 
neden oiar* deA 
Haberi sayfa 4'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sağlık ....

“Olmaya devlet cihanda bir nefes bir sıh
hat gibi./*

Sağlığın ne denli önemli olduğunu ortaya 
koyan bu sözler Kanuni Sultan Süleyman’a 
ait.

İnsanoğlu sağlığın değerini hasta 
olduğunda anlıyor.

Aslında halk arasında yaygın bir söylenti 
var:

“Her işin başı sağlık”
Çok da doğru..
Çünkü sağlık olmadan “hiçbir 

şey”yapılamıyor.
Yazımın girişinden de anlayacağınız 

üzere, havaların gelgitlerinden kaynaklanan- 
bir sağlık sorunu yaşıyorum ben de..

Onun için de yazılarıma hoşgörünüze sığı
narak iki gün ara vereceğim.

Sağlıklı günler de görüşmek üzere..

Meteorolojiden 
yağış uyarısı

Meteoroloji, 
yağışların 
hafta sonuna 
kadar yurt 
genelinde 
devam ede
ceğini 
bildirdi. 
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlü 
ğü’nden 
yapılan açıkla
maya göre, 
halen iç ve 
batı böl 
gelerde 
görülen lokal 
yağışlara İlave 
olarak, yurdun 
batı kesimleri, 
bu akşam 
saatlerinden 
itibaren Orta 
Akdeniz’den 
gelen ılık ve 
yağışlı havanın 
etkisine 
girecek.

Sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak şek
linde görüle
cek yağışlar, 
hafta sonuna 
kadar yurt 
genelinde 
devam 
edecek.
Yağışlar, özel
likle Çarşam
ba günü 
Akdeniz, İç 
Anadolu’nun 
batısı ile İç 
Ege’de yer yer 
etkili olacak.

Rüzgar, Salı 
ve Çarşamba 
günleri Güney 
Ege, Batı Ak 
deniz ve İç 
Anadolu’nun 
batısında gü 
neybatı yön
lerden (lodos) 
kuvvetli olarak 
esecek. Aza 
lan hava sıcak 
lığı, yağışa 
rağmen arta 
rak mevsim 
normalleri 
civarında 
seyredecek.

ABONE OLDUNUZ MU?

«MUMMHMIMcra ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Değişim Rüzgarı
Bilal SUSAM

Hayallerinizden asla vazgeçmeyin!
Lokanta sahiplerine piliç tarifi 

satarak, onlardan prim almak gibi 
bir iş size mantıklı geliyor mu?

Evet, hayallerinden asla 
vazgeçmeyen ve belki de hepimizin 
imkansız gördüğü şu piliç tarifi var 
ya şimdi onun mimarıyla tanıştıra
cağım “İşçi Sanders”

Kim bu işçi Sanders?
“İnandığı bir hedefe odak

landığında, hayatında bir çok şeyi 
değiştirebileceğine inanan biri'*

Otoyolun kenarında bir lokantası 
var. Otoyol başka bir yere taşınınca 
lokantası iflasla burun buruna geldi. 
Ama o hiç endişelenmedi, paniğe 
kapılmadı. O asla negatif 
düşüncelere yer vermedi.

İşe başladığında ne kadar ser
mayesi vardı biliyor musunuz? 
Sadece bir piliç tarifi! Evet evet, yan
lış okumadınız; sadece bir piliç tarifi.

İşçi Sanders, bu konuya odaklan
mıştı. O bunun hayatında bir fark 
yaratacağına inanıyordu. Şimdi 
kendimizi bir test edelim. Böyle bir 
işi yapmak istiyoruz acaba bu tarifi 
satmak için kaç lokantaya gideriz?

Birkaç kişinin 5 dediğini, 
bazılarının 20 - 50’ye çıkaranlar 
oluyor. Hadi benden de 70 olsun.

Içiamif hiç de 100 diyen 
olmadığını sezer gibiyim nasıl âaduMr I 
sız gibi değil mi?

Üstelik bazdan bizimle alay ede
bilir, delirmiş bu diyebilirler.

Ama Sanders dolaştı Sayı 1000 
lokantayı buld uğunda işin sonuna 
geldiğini anlamıştı. Aslımla aldığı her I 
hayır cevabı onu daha çok kameti 
yordu. “Bulacağım!_ ~ diyordu.
“Benimli iş yapacak lokantayı 
bulacağım!... ~

İşte 1001, 1002, 1003....
Sanders, iyice yol almıştı artık 

1009’uncu lokanta sahibiyle 
konuşurken, Sanders’in beklediği 
şey oldu. Lokanta sahibi, Sanders le I 
ve projesiyle çok ilgilendi ve ona 
“evet” dedi.

Ve bu evet ile KENTUCKY FREID 
CHICKEN efsanesi yazılmaya baş
landı. Eğer yolunuz oraya düşerse 
tabelanın yanındaki o tonton amcaya I 
alıcı gözle bakın.

Gözlerinizden tebessüm, 
yüreğinizden sevgi eksik olmasın.

Hayallerinizden asla 
vazgeçmeyin!....

Kaynakça : Negatif Limanlardan Pozitif Sular» I 

(Oğuz Saygın) Hayat Yaymian.
Sınırsız Güç (Anthony Robbins) Inkılap KiUk* I

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Te! : (0.224) 513 12 12
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, anonsla topladığı gençlerden sorunlarını dinledi

Sol kulvar değiştirdi

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, sportif 
faaliyetleri seven 
gençlerle 
yaptığı toplantıda 
aradığını bulamadı.
Seçim vaatlerinde ilçede 
spor yapacak gençlere 
yönelik çalışmalar 
başlatacağını söyleyen 
Mehmet Turgut, 
belediye hoparlöründen 
yaptırdığı 
anonslarla gençleri 
Belediye Düğün 
Salon una davet etti. 
Yeterli ilgi göste 
rilmeyen toplantıya 
yaşlılar ve neden 
toplanıldığını 
bilmeyenler de katıldı. 
Gemlik’te spor yapacak 
tesis ve malzeme arayan 
ancak bulamadıkları için 
de "Belediye bize 
yardımcı olmuyor" 
şikayetlerine maruz 
kalan Başkan Turgut, 
düzenlediği toplantıda 
gençlere,

öneri bekleyen Başkan 
Turgut’a gençlerin 
toplantıya hazırlıksız

geldikleri, daha çok 
Belediye Başkanı’nın 
sözlerini dinlemek için

bekliyorum" 
şeklinde konuştu. 
Toplantıya katılan

bulundukları 
dikkat çekti. 
Gençlerden ve özellikle 
ilçede faaliyet gösteren 
faal amatör spor 
kulüplerinden öneri 
bekleyen Turgut, 
"Hangi branşta 
spor yapacaksanız 
arkadaşlarınızla karar 
verip bana gelin, 
ben size malzeme 
ve yer temin edeyim, 
salon bulayım, 
bunu özellikle 
spor kulüplerinden

ve gençlerin sportif 
faaliyetlerinde 
kendilerinin göze 
timinde çalışmalar 
yürütülmesini 
isteyen Yerel Gündem 
21 Gençlik Kurulu, 
üyelerinin isteğini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
kabul etmedi. 
Bazı gençler ise, 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
gündüz masa tenisi 
oynatılmasını istedi.

1

I ı
BURSA HAKİMİYET VE KENT I 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR I 
KÖRFEZ REKLAM |j 

TEL: SB 96 83 Fax: 513 35 95 |

Sol ortalıktan kayboldu.
Artık sermaye dürmanl^ı yok 
Özelleşti rme karşıtbğı da azaldı.
Artık solun tanfi de daraldı.
Solun tarifi sadece, emek ve 

çalışanı içine aldı.
istenen, fazla değil.
Üstelik, ideolojik de değil.
- İş güvenliği istiyorum.
- Sigorta istiyorum.
- Yaşanabilir bir ücret istiyorum 
(1970) li yıllardaki solun talep

leri, rejimi de kapsıyordu.
İstenen, sisteminde sol 

uygun organize edilmesiydi.
Şimdi ise, kimin sağ kimin sol 

olduğu anlaşılamıyor.
AK Parti :
Sağ gösteriyor, sol vuruyor.
- Uyum yasalan
- Anayasa değişiklikleri, 
- İdari reformlar, 
hep sol partilerin istekleriydi.
Ama. Bu yasaları çıkarmak. AK 

Parti’ye nasip oldu.
Aslında toplumun taleplerini AK 

Parti yerine getirmek zorunda 
kaydı.

(CHP) ise, özgürlükçü ve 
reformcu olamadı.

Bürokrasiye sıkı sıkıya bağlılığı, 
(CHP) yi statükocu hale getirdi.

Herkes (CHP) den sol beklerken, 
o devamlı sağ vurdu.

Hem de, hep sağ vurdu.
Hep, sağda durdu.
Hep (MHP) ile, yan yana durdu.
Hele dış politikada, iki parti 

arasında fark yoktu.
Onur Öymen’i dinlerken, (MHP) 

nin kulakları çınladı.
Kısacası, (CHP) nin bir sol parti 

olmadığı kanıtlandı.
Sol parti:
- Statükoya esir olmaz.
- Yenilige açıktır.
- Özgürlükleri genişletir.
- Halk ile iç içedir.
Bunların hangisi. (CHP) de var.
Ama. Muhafazakar AK Parti, 

bazılarına sahip çıktı.
Kısacası, kimin sağa, kimin 

solcu olduğu birbirine karıştı.

GÜNÜN ÇÖZÜ
En iyi hükümdarlar. 
“Sokaktaki Adam” gibi 
düşünenlerdir. “Lincoln”
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Ailede iletişim sevgiyle başlar
Gemlik Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(GEMSİAD) tarafın* 
dan düzenlenen 
"Ailede etkin 
iletişim" konulu 
konferans stand-up 
şeklinde sunuldu. 
Manastır Belediye 
Kültür Salonu’nda 
gerçekleşen 
konferansa 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali

Kemal Kurt, Vergi 
Dairesi Müdür 
Vekili Yakup 
Ceylan ve 
GEMSİAD Başkanı 
Ahmet Avcı’nın 
yanı sıra dernek 
üyeleri ile vatan
daşlar katıldı. 
Konferansa 
konuşmacı olarak 
katılan ODTÜ 
mezunu NPL 
uzmanı aile koçu 
Münir Ankan, 
ilçemizde ilk kez

gerçekleşen 
"Ailede etkin 
iletişim" konusun
da bilgiler verdi. 
Aniteks 
Mağazalarının 
katkılarıyla 
düzenlenen 
konferansta, aile 
koçu Münir 
Ankan, özellikle 
aile fertleri içinde 
sevginin önemine 
değindi. Sevginin 
aile içinde iletişimin 
en önemli etkeni

olduğunu söyleyen 
Münir Ankan, ile- 
timsizliğin ailelerin 
dağlmasma neden 
olduğunu söyledi. 
Ankan, aile içinde
ki sevgi bağını 
çeşitli örneklerle 
ve yaptığı 
esprilerle dinleyi
cilere sundu. 
Ankan, adeta 
sahnede 
konuklara 
stand-up gösterisi 
yaptı.

Belediye Kültür Merkezi nde ANİTEKS Gâyn 
Mağazaları katkılarıyla GEMSİAD tarafından 
Ailede etkin iletişim konulu konferans duzenieaA.

! iJifll DA NIS ,s,tmma $0K kampanya
| TECRÜBE VE KALİTENİN APRESİ^ 18 AYA VARAN VADELERI SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINIJ KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.

I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
i seçeceğiniz uzun vadelerde.

■ TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde
■ cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.

SmreDogalgwVaW> 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

Katı Yakıtiı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemdi)

> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
► Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygim 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
t> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

gelin görüşelim, anahtar teslimi
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN ftacm Tlşi. Emri D«nr Tipi DMk
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Öğretmen tayin başvuruları 
bugün sona eriyor

Arazilerin kat
karşılığı satışı

Öğretmenlerin 
il İçi yer 
değiştirme 
talepleri için 
başvurular, 
bugün sona 
eriyor.
Yer değiştirmeler, 
norm kadro açığı 
ve tercihler 
dikkate alınarak, 
hizmet puanı 
üstünlüğüne göre 
bilgisayar 
ortamında 
yapılacak.
Buna göre öğret
menlerin 30 
Eylül 2004 
itibariyle 
hesaplanan 
hizmet puanlan 
dikkate alınacak.

İşlemlerin 
sonuçlan, 
20-28 Nisan 
günleri 
arasında 
belli olacak. 
Başvurular, 
internet 
üzerinden 
yapılacak. 
Başvurmak 
isteyen 
öğretmenler, 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
kimlik numarası 
i lehtt p: //ilsis. meb 
.gov.tr adresinde
ki "elektronik 
başvuru 
formu "nu 
dolduracak. 
İller arası yer

değiştirme 
için başvurular 
ise 3-16 Mayıs 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
Bu arada, özür 
grubuna dahil 
olmayan isteğe 
bağlı iller arası 
yer değiştirmeler

le ilgili başvuru
lar da 3*16 
Mayıs 2004 
tarihleri arasında 
yapılacak ve 
17-20 Mayıs 
arasında 
sonuçlandınla- 
cak.

Kanm ar*z> 
lerinm bu 
şddMe MbşRr 
la. gefer daha 
fazla olacak' 
Maftye Bakanı 
Kemal 
Lnaiutan. 
kamu arazi
lerinin kat 
karşıhğı salısı 
konusunda 
çahşma 
başiattddanra 
açıkladı.
Kemal 
U nakit an. 
İstanbul'da 
gazetecilerin 
kamu arazi
lerinin satışı 
konusundaki 
sorularını 
yanıtladı: 
Un ahit an, 
"Çeşitli for
müller 
geliştirdik fazla olacak. o yandah

AacîîVe ElıeimAiurmH
■■COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye'nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Fisızlarîû^'yi^ei^
IIKamuoyunun yüzde 5tiWnin AB üyelig™ ta|u

Fransa’da yapılan
yeni bir kamuoyu 
araştırması, 
"Fransız halkının 
çoğunun 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyeliğine 
karşı olduğu" 
savını çürütecek 
nitelikte sonuç 
verdi.
Le Figaro Magasine 
dergisinin bir süre 
önce yaptığı 
kamuoyu araştır* 
masının ardından 
Marianne der* 
gisinde yayınlanan 
son anket sonuçları 
da, Fransızların 
çoğunun 
Türkiye’nin 
üyeliğine olumlu

"Türkiye Ekonomi 
Programı Başarılı"

IMF: "Türkiye uluslararası toplumun 
sürekli desteğini hak ediyor."

Türkiye ile ediyor denil tesis edildi.
7’nci gözden erek, ulus IMF Türkiye
geçirmeyi lararası Masası Şefi
sonuçlandıran toplumun Rıza Mogha
Uluslararası sürekli desteği dam da
Para Fonu ni hak ettiği VVash i ngt on ’da
IMF, bildirildi. telekonfer-
Türkiye’nin Açıklamada şu ansla sorulan
ekonomi pro noktalar vur yanıtladı.
gramının çok gulandı; 2 M og had anı.
etkileyici yıldır "Türkiye’nin
sonuçlar verm ekonomik ekonomik pro
eye devam büyüme pro gramının elde
ettiğini açık gramı hedefini ettiği büyük
ladı. geçiyor. Faiz başarının,
IMF Başkan oranlarında Türk
Vekili El Kuru kesin düşüş Hükümeti'ne,
Qucr tarafın oldu ve Türk halkına
dan yapılan borçların ve bütün
yazılı açıkla dÖndürülmesi- kuramlarıyla
mada. ni kolay Türkiye'ye ait
Türkiye’nin laştırdı. olduğunu
ekonomik pro Enflasyon en belirterek.
gramı etkileyici düşük düzeye bütün
sonuçlar verm- İndi. Türk Türkiye'yi kut
eyd devam Lirası’na güven lamayı hak

baktığını gösterdi. 
Buna göre, Fransız 
halkının yüzde 
51’1, Türkiye’nin 
üyeliğine olumlu 
bakıyor. Karşı 
çıkanların oranı ise 
yüzde 39. Le 
Figaro Magasine 
dergisinin bir süre 
önce yaptığı 
ankette de 
Türkiye’nin üyeliği
ni destekleyenlerin

oranı yüzde 53 çık
mış, ancak bu 
yönde şimdiye 
kadar elde edilmiş 
tek veri olduğu için 
pek itibar 
edilmemişti. 
Bu iki anketin 
sonuçlarını değer
lendiren İngiliz 
yayın kuruluşu 
BBC, yeni tablo
nun, "13 
Haziran’da yapıla

ettiği" dedi. Türk
Türkiye Masası ekonomisinin
Şefi şu nokta - şoklara
lann altını dayanaklı
çizdi: "Türkiye olduğunu
şu anda güçlü kanıtladı.
bir finansal Türkiye'nin
duruma uluslararası
sahip. Yatıran piyasalara
konusunda erişim i de iyi
Avrupa Birliği bir nokta.
standartlarına özelliştirmede
uygunluk bu yıl b aşıdan
sağlıyor. beri bir
Iraktaki harlanma var".
gelişmeler.

cak Avrupa 
Parlamentosu 
seçünleri öncesi 
Fransa’da siyasi 
dengeleri sarsacak 
nitelikte” olduğu 
yorumunu yaptı. 
BBC'ye göre, 
yeni veriler, 
bugüne kadar 
"Fransızlar 
Türkiye’yi iste 
miyor" varsayımın
dan yola çıkan ve 
seçim kampa
nyalarında söylem- 
lerini buna göre 
belirleyen birçok 
siyasi hareketin, 
konuya yaklaşım
larını gözden 
geçirmelerine yol 
açacak nitelikte.

4,5 Milyon 
işç 

kaçak
Bu yüzden SSKnm ugrad^ı pnm 

kaybı ise ayda 830 tntyon Ira.

Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanı 
Murat 
Başes 
gioğlu, 
4.5 milyon 
işçinin 
kaçak 
çalıştırıldığım 
bildirdi.
Bu yüzden 
SSK’nın uğradığı 
prim kaybı ise 
ayda 830 
trilyon lira.
Murat
Başesgioğlu, bir 
soru önergesine 
verdiği yazılı yanıt
ta, kayıt dışı istih
damın SSK’yı 
büyük prim 
kaybına uğrat
tığını, 2004 yılı 
rakamlarına göre.
Türkiye’de 4.5 
milyon kişinin 
kaçak işçi olarak 
çalıştırıldığını 
ifade etti.

Bu yüzden
SSK’nın ayda 830 
trilyon lira c rv ano
da prim kaykma 
uğracbğmı kayde
den Başesgioğlu, 
yıllık kaybsa da 10 
katrilyona yak
laştığım bddâr <fa 
Türkiye’de eskian 
yabancı tşçüer 
konusuna da deği
nen Başesgioğ hı. 
20 Şubat a kadar 
4 bin yabancının 
Türkiye’de caba* 
mak için başvur
duğunu. banlar
dan ynlmnca bin 
500 une Mn 
verildiğini de 
ifade etti.
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Ani ölüm belirtilerine dikkat
"Belirtiler: Çarpıntı, dudaklarda ve ciltte morarma, nefes darlığı..."

Son yıllarda 
gençlerde sık 
görülen "ani ölüm
lerin" önüne 
geçmek için çarpın
tı, çabuk yorulma, 
dudaklarda ve ciltte 
morarma, nefes 
darlığı ile göğüs 
ağnsı çeken genç
lerin bu konuda 
duyarlı olmaları ve 
doktor kontrolü 
yaptırmaları gerek
tiği bildirildi. 
Çukurova Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Kanadaşı, 
hastalık belirtilerinin 
başlamasında 
hemen sonraki 1 
saat içinde kalpte 
oluşan bozukluğa 
bağlı gelişen "ani 
ölüm" konusunda 
özellikle gençlerin 
duyarlı olması 
gerektiğini belirtti. 
Mehmet Kanadaşı, 
özellikle çarpıntı, 

Çocuklar ve sigara
Sigaralı ortamlarda büyüyen çocuk,yılda 30-150 sigara içmiş gibi olur.

i Sigara içilen bir 
t. ortamda büyüyen 
[ çocuğun, yılda 30- 
150 sigara içmiş 
gibi etkilendiği ve 
ciddi sağlık sorun- 

| lanyla karşı karşıya 
I kaldığı bildirildi.
; Marmara Üniversite
si Tıp Fakültesi

I Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Elif Dağlı, yap
tığı açıklamada, 
sigara içilen ortam
larda bulunan 
çocuklarda astım ve 
öksürük gibi 
hastalıkların yaygın 
olarak görüldüğüne 
dikkati çekti. 
Çevresel tütün 
dumanının, özellikle 
çocuklarda yerleşik 
astım riskini 
artırdığını, çocuk
ların sağlığının 
korunması için anne 
ve babaların özellik
le ev ortamında 
sigara içmemesinin 
gerekli olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Elif Dağlı, şöyle 
konuştu:

çabuk yorulma, 
dudaklarda ve ciltte 
morarma, nefes dar
lığı ve göğüs ağrısı 
çeken gençleri, "ani 
ölüm "ün bu belirti
lerini kesinlikle 
ihmal etmemeleri 
konusunda uyardı. 
ABD’de yılda yak
laşık 400 bin "ani 
ölüm" vakası rapor 
edildiğini ve otopsi 
yapılanların yüzde 
60-70’inde belirgin 
kalp hastalığı tespit 
edildiğini vurgu
layan Kanadaşı, 
şöyle devam etti: 
"Dünya genelindeki

"Anne ve babanın 
sigara içmesi, çocuk
ların astım hastalığı
na daha fazla 
yakalanmasına 
neden oluyor. Özel
likle ev ortamında 
bulunan ve dışarıya 
çıkmak gibi bir 
şansları da olmayan 
çocuklar, anne ve 
babalarının sigara 
dumanıyla sağlık
larını kaybediyor. 
Yapılan araştırmalar 
spnucunda, anne ve 
babanın sigarayı 
bırakması, çocuklar
da hastalık 
bulgularının 
azalmasına 
neden oluyor.
Bazı ülkelerde, 
çocuklarda astım 
hastalığının arttığını, 
bazılarında ise 
azaldığını görüyoruz. 
Bu durum, sigara 
içimiyle İlgili. Çocuk
ların sağlığının 
korunması için 
ailelerin, başta evler 
olmak üzere çocuk
ların bulunduğu 

araştırmalarda da 
hastalık belirtilerinin 
başlamasından son
raki ilk saatler 
dikkate alındığında, 
tüm doğal ölümlerin 
yüzde 12’sinin ani 
olduğu, bunların 
yüzde 88’inin kalp, 
geriye kalanın ise 
beyin ve solunum 
sistemi hastalıkları
na bağlı olduğu 
tespit ediliyor." 
Anne ve babaların, 
belirtiler konusunda 
kuşku duydukların
da çocuklarını dok
tora götürmesinin, 
erken teşhis ile ani 

kapalı mekan
larda sigara 
içmemesi 
gere kir." 
Dünya da 
sigara içiminin 
çok yaygın 
olduğunu, son 
yıllarda özellik
le sigara içen 
kadınların 
sayısının da hızla 
arttığına dikkati 
çeken Prof. Dr. 
Dağlı, şöyle 
devam etti: 
"Bugün dünya 
geneline baktığımız 
zaman, sigara 
tiryakisi olan erkek
lerin en yüksek 
seviye olan tepe 
noktasına ulaşmış 
olduğunu görüyoruz. 
Son yıllarda sigara 
içen kadınların 
sayısının da önemli 
artış gösterdiğine 
tanık oluyoruz. 21. 
yüzyılın ortalarında, 
sigara içen kadın 
sayısının da artarak, 
tepe noktasına 
ulaşacağını tahmin 

ölümden korunmada 
önemli olduğuna 
dikkati çeken Yrd. 
Doç. Dr. Kanadaşı, 
şunlan kaydetti: 
"Doğuştan kalp 
kapaklan, odacıktan 
ve kasıyla ilgili 
hastalıklar, koroner 
damarlann doğal 
olmayan seyri ve 
ritim düzensizlikleri, 
çocuklar ve 
gençlerde görülen 
en önemli ani 
ölüm nedenleridir. 
Düzensiz ve 
sağlıksız beslenme 
ile spor yapılma
ması, ani ölüme yol 
açan nedenleri 
tetikliyor. Sigara 
kullanımı, fastfood 
adı verilen doymuş 
yağ açısından 
zengin besinlerle 
beslenme kültürü ve 
şişmanlık, 
gençlerde kalp- 
damar tıkanıklığı 
görülme sıklığında 
artışa neden 
oluyor."

ediyoruz.
Bugün dünyada, 
sigara içen kadın 
sayısı 250 milyona 
ulaştı. Üstelik sigara 
içen kadınların, bu 
zararlı alışkanlığı 
bırakması, 
erkeklere göre daha 
zor oluyor. 
Kadınların sigara 
içmesi, çocukları 
açısından da çok 
sakıncalı bir durum 
yaratıyor." 
Prof. Dr. Dağlı, 
gelişmiş ülkelerde 
sigara içen kadın
ların oranının yüzde 
22. az gelişmiş 
ülkelerde de yüzde 
9 olduğunu 
sözlerine ekledi.

destek bekliyor

"Hemofili" çoğu
muzun hakkında 
pek az şey bildiği 
bir hastalık. Kanın 
pıhtılaşmaması 
olarak 
özetlenebilecek 
hemofili, hasta
ların yaşam 
kalitesini düşürüy
or, onları toplum
dan soyutluyor. 
Hastalığın tedavisi 
için kullanılan 
ilaçların pahalılığı 
ise sosyal 
güvencesi olmayan 
hastaların 
yaşamlarını 
tehdit ediyor. 
Daha çok erkek 
çocukları tehdit 
eden he mof il i 
bulaşıcı değil, 
ancak genetik 
özelliğinden dolayı 
nesilden nesile 
geçebiliyor. 
Türkiye’de 4 bin. 

NÖBETÇİ ECZANE
19 Hin» 2004 Pmrtetl 

OZAN ECZANESİ

YIL : 31 SAM : 1804 
FİYATI: 200.000 TL (KDV DahÜ) 1

Sahibi : Kadn GÜLER
Yazı isleri Müdüm Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok No: 3 E

Tel: 513 96 83 Fax 513 35 95GOBMİ

MatbaactoAaracM-Btotamoik Tess
fcttbi Cad Ben

(Dto toom Gtotea w Fam »otom
I N - m MlJİ

dfıifiı toe — 
btn hemohb hav 
tası var Kanda 
pıhtılaşma «orana 
yasayan hastalar 
vasamian boyanaca 
ciddi bar kanama 
riski ile karşı 
karşıyalar Ba 
tehdit üaaBBdto 
genç hastalarda 
is sizliği de 
beraberinde 
getiriyor.
Hastaların 
normal yaşamları
na devam 
etmeleri ise 
"Faktör 8 
konsantresi* 
denilen Üacm 
damar yolundan 
alınmasıyla 
mümkün Ancak 
ilaçların paha h 
oluşu, yüzde 20 si 
sosyal güvence»«r 
hastalan çaresiz 
bv akıyor
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Sebatspor’u kendi sahasında 1-0 yenmeyi başardılar

Bursaspor 
uçurumdan döndü 

Bursaspor’un ligdeki geleceğini belirleyen maç 
dün kü zorlu mücadeleyi 1-0 alan yeşil beyazlılar, 

düşme tehlikesinden kurtuldular.
Başarısız bir dönem karşılaşmanın maçta atılan tek
geçiren 41 yıllık kaderini belirleyecek gollügalibiyet
tarihinde en önemli olan golü 79. takımın küme
karşılaşmalarından dakikada Miu’nun düşmesini önledi.
birini dün Fatih ayağından buldular. Bursaspor ile
Statmda veren BursalIların büyük birlikte tehlike
Bursaspor merakla beklediği sınırında bulunan
ll’i uçurumun karşılaşmada, Elazığ ve Adanaspor
kenarından ligde beş galibiyeti, takımlarının küme
dönmeyi başardı. on dört mağlubiyet, düşmesi ise
Yeşil beyaz on beraberliği kesinleşti.
severlerin kalbinin bulunan Bursaspor, BURSA’DA
tutulduğu 25 puanla SEVİNÇ VAR
karşılaşma, kendinden bir Akçaabat
dün saat 14.30’da üst sırada bulunan Sebatspor
başladı. 30 puanlı karşısında dün
Cem Apila’nın Akçaabat Sebatspor aldığı galibiyetle
yönettiği karşı ile karşılaştı. düşme tehlikesi
laşmada, sahaya Bursasporlulann atlatması yeşil
yeneceğiz diye çıkan güzel oyun beyaz taraftarını
yeşil beyazlılar, sergilediği mutlu etti.

Coşkunlar Evita 
CarrefourSA’da 
hizmete açıldı

ilçemizin tanınmış 
firmalarından 
Cosk unlar Mobily a 
ve Ev Tekstil 
Ürünleri Lid. $ti.
Bursa CarrefourSA 
da dün yeni b * 
mağaza açtı.
Esat Coşkun ve 
oğullarının Gemlik 
Beko, İpek Mobilya 
ve Ev Tekstil Ürün
leri, Turkcell bayi

liğinden sonra 
geçti fin r yd da 
Orhangazi'de yeni 
bir şubesinin acı
masının ar thndan 
bu kez Bursa 
CarrefourSA da 
“Evita Ev Tekstil 
Ürünleri*’ mağazası 
ünhı mankenler 
eşliğinde hizmete 
girdi. Dun, saat 
14.oo de de

CarrefcurSA da 
açdan “Coşkunlar 
Evsta ’ mağazaamue 
açdnuoa çok sabada 
davetfe katddhlaaf 
Coşkun w çocuk- 
laruan da haar 
bulunduğu acduttk 
Evita dal dnarş 
yönet »eden w 
GandM ilganı 
gören Esat Coşkun 
mutlu oldu.

ELEMAN
İşletmemizde muhasebe departmanında çalıştırılmak üzere.
Bilgisayarlı muhasebe konusunda deneyimli.
Ticaret Lisesi veya işletme mezunu

BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR
İlgililerin aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları gerekmeİEtedk.

ÖZERLER LTD.ŞTİ. ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK
Hamidiye Mh. Altıntaş Sok. Yeni Zeytin hali arkası Noel D GEMJK

Tel : (0.224) 514 63 53 - 514 84 19

| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK |
I TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ EN UYGUN 1
I FİYATLARLA... I

I Fatura & Gider Makbuzu ■
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi I

Iİrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür ■ 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi I

İNER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ I
İÇİN BİZİ ARAYIN 1

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ı Körfez Ofset >
I MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK I



Gemlik dogalgaz ihalesini bekliyor
Gemliklilerin özlemle bekledikleri dogalgaz ihalesi, 22 Nisan 2004 günü yapılacak. Geçmiş belediye başkanlannm büyük çabalar harca- 
masına karşın gerçekleştiremedikleri doğalgaz işi, BOTAŞ’ın özelleştirilmesi nedeniyle, Gemlik’in dogaigaza »j-ut—it gerçekleşiyor. 
Gemlik’in Bursa Büyükşehir sınırları içine alınması nedeniyle, 2003 yılı Aralık ayında Bursa Gaz tarafından ihaleye çricarrianı dogalgaz işi. 
Özelleştirme Yasası’nm Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi nedeniyle yapılamamıştı. Gemlik’in doğalgaza kavuşması ışı yerüden 
Ankara’da ele alınmış ve ihaleye çıkarılmıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan ihale, Gemlikliler tarafından merakla beklenryor

20 Nisan 2004 Sah FİYATI : 200.000- TL.

Öğretmenlerin 
yer değiştirme 
süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmefderm 
il içinde yer değiştirme başvuru 
süresini 22 Nisan 2004 Perşembe 
gününe kadar uzattı. Say s 7 de

Hemodiyaliz ve acil servis için projelendirilen ek bina 6 ayda tamamlanacak.

Devlet Hastanesi ek inşaatı başladı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_gu!er@hotmail.com

Ek hastane

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi ek binasının 
hafriyat çalışmaları başladı. Üç katlı projelendirilen, ancak 
birinci katı ihale edilen ek bina, 620 milyar liraya çıkacak.

Muammer Ağım Devlet Hastanesine ek inşaat 
başladı.

Hastane Yaptırma Derneği’nin diyaliz hastaları 
için başlattığı girişim, sonuçta hastaneye ek bina 
yapılmasına kadar vardı.

Geçtiğimiz yıl başlayan olumlu gelişmeler sonu
ca ulaştı ve Valilikçe ek binanın ihalesi gerçek
leşti.

Gemlik’te oldukça çok sayıda diyaliz hastası 
var.

Bunların çektiği çileyi yakından biliyorum.
Bazı dostlarımızın büyükleri bu hastalık 

nedeniyle, Gemlik Bursa arasında yıllardır ömür 
tüketiyorlar.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi her ne kadar 
modern ve iyi düşünülmüşse de, bugün ihtiyaca 
yanıt veremiyor. Küçük geliyor..

Gemlik’te hasta sayısı hergün artıyor.
Bu nedenle, çevrede ek bir bina yapılması 

zorunluğu doğdu.
Hemodiyaliz bölümünün açılabilmesi için stan

dart odaların olması gerektiği bildirilmişti.
Şimdi eskik olan polikliniklerle birlikte 

hemodiyaliz ünitesi yeni yapılacak binaya 
konacak ve birçok eksik giderilmiş olacak.

Gemlik’te sağlık kurumlan ihtiyaca yanıt ver
miyor.

Bunun başında SSK Hastanesi geliyor.
Bu hastane, mutlaka yatak kapasitesi 

çoğaltılarak yeniden uygun bir alana yapılmalı.
Bir yıl sonra Devlet Hastanesi ek binası tam 

kapasite ile hizmet verebilir.
Emeği geçenleri kutluyorum.

Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi yan 
tarafında harfiyat çalış
maları başlanan ek 
poliklinik ve hemodi 
yaliz inşaatı 6 ay 
içinde tamamlanacak. 
Üç katlı olarak proje
lendirilen Valilikçe 
birinci katı ihale edilen 
ek binanın yapım 
ihalesini DUAV İnşaat 
Ltd.Şti. aldı. Betonarme 
olarak 750 metrekare 
taban alanı bulunacak 
olan ek bina 620 milyar 
liraya mal olacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi syf 3’de

TEFE yerine "ÜFE" geliyor
ÜFE'de sepetteki ürünlerin kapsamı TEFE’ye göre daha fazla olacak.

Türkiye 2005 yılında 
yeni enflasyon endek
sine geçmeyi plan
larken, toptan eşya 
fiyatları endeksi 
tarihe karışacak.

Suna göre, TEFE 
yerine ÜFE (Üretici 
fiyattan endeksi) 
geçerli olacak.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü yetkeleri,

yeni ÛFEVe itFt’den 
farkk oiank sepeOeki 
ürünlerin kapjaıe—■ 
daha geniş otacağea 
ve ÛFEde tamamen 
ûretid fiyat hareket

ferini ölçmeye yöneHk 
oöcaçvT* bidrtfi.
ÜREnin içeriğinde 
mai kompozisyonunun 
arbs en bekrge-, fark- 
Mtctecak. Sayede

mailto:er@hotmail.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Fahri Hemşehrimiz olması hakkıdır!
Gazanınız Gürhan Çetinkaya rahatsızlığı 

nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

Kolejlerde sabit
fiyat uygulaması

Büyük Kolej, bu eğitim - 
öğretim yılı için 
belirlediği eğitim ücre
tinin 11 yıl süreyle 
geçerli olacağını açık
ladı. Büyük Kolej’den 
yapılan yazılı açıklama
da, "sabit ücret" uygu
laması başlatıldığı 
belirtildi. 
2003-2004 eğitim-öğre- 
tim yılı için belirlenen 
ücretin 11 yıl süreyle 
geçerli olacağı 
kaydedilen açıklamada, 
bu uygulamadan halen 
Büyük Kolej’de öğrenim 
görenlerin yanı sıra yeni 
kayıt yaptıracakların da 
yararlanabileceği 
bildirildi.
Uygulamadan yararlan
mak isteyenlerin, 19 
Nisan-15 Mayıs 2004 
tarihleri arasında 
başvurabileceği ifade 
edildi. Büyük Kolej, 
2003-2004 eğitim öğre
tim ücretini okul öncesi 
için KDV ve yemek 
dahil 4 milyar 950 mily
on lira, ilköğretim 1, 2, 
3 ve 4. sınıflar için KDV 
ve yemek dahil 6 milyar 
950 milyon lira; 
ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflar ile liseler için 
KDV dahil 6 milyar 900 
milyon lira olarak

belirlemişti.
OKUL ÜCRETLERİ, 
GELECEK AY 
AÇIKLANACAK 
Öte yandan, özel 
okullar, kurslar ve der
shanelerden oluşan özel 
öğretim kurumlan, 
2004-2005 eğitim-öğre- 
tim yılı ücretlerini gele
cek ay içinde açıklaya
caklar. Özel Öğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Ücretleri Tespit ve 
Tahsil Yönetmeliği"ne 
göre, özel öğretim 
kurumlan, "Sağladıktan 
eğitim ve öğretim 
imkanlanna, yatınm ve 
hizmetlere, personel ve 
işletme, giderlerine, 
Devlet İstatistik 
Enstitüsünün nisan ayı 
itibariyle ilan etmiş 
olduğu o ildeki yıllık 
tüketici fiyat endeksine 
göre" fiyat tespit ediy
or. Kurumlar, yaptıktan 
yatırımlara ilişkin bilgi 
ve belgelerini valiliğe 
bildiriyorlar.
Yatırımlardan kay
naklanan farklar, 
DİE’nin nisan ayı 
itibariyle ilan ettiği o 
ildeki yıllık tüketici fiyat 
endeksinin en çok yüzde 
10’u kadarı eğitim ücre
tine yansıtılabiliyor.

Zenginlik.... Geniş bir kavram 
olmasına rağmen ilk akla gelen ye 
anlaşılan maddi varlık. Oysa... Önemli 
zenginlik, ahlak zenginliği, kültürel 
zenginlik, gönül zenginliği...

Paran pulun malın mülkün bol 
olmuş, topluma yararlı davranışın 
yoksa, elin sıkı, kalbin katı, hissiz, 
duygusuz isen; belki zengin derler ama 
aslında gönül fukarasıdır o insan.

İnsan gönül zengini olmalı. Rahmetli 
Sakıp Sabancı, Asım Kocabıvık gibi...

Gönül zengini, çalışkan, hamiyetli 
bir işadamı Sayın Asım Kocabıyık’ı 
ilçemize kazandıran Sayın Tevfik 
Solaksubaşı’ya da sonsuz teekkürler.

Kocabıyık, tüm tesislerini Gemlik’e 
getirdi, yüzlerce Gemlikliye iş verdi, 
aş verdi.

Gemlik’in sanayi de gelişmiş olması 
göçü beraberinde getirdi. Belediye 
hizmetlerinde işler süratle arttı. 
Borusan Grubu belediyeye büyük iş 
makinalan hibe ederek, sorunların 
çözümünde en büyük desteği verdi.

Osmanlı döneminden kalan 
Emetullah Hatun Camiisi’nin yeniden 
ibadete açılmasını sağladı.

Hisar Mahallesinde okul açtı, çocuk
larımız okuyor. Dörtyol’da kurduğu üst 
geçitle yürekleri yakan can kayıplarının 
önlenmesini sağladı.

Manastır’da inşaasına katkısıyla 
hizmete konulan Kültür Merkezi ile 
gençlerimizi sanata yöneltti. 
Becerilerinin sergilemelerini sağladı.

En son olarak da Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne bir kimya laboratu- 
van kazandırıldı. Borusan Borçelik İcra

Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Beti i 
de kutlarım. Gerçekleştirilmesinde 
emeği çok.

Asil, manevi değeri çok yüktrir bîr 
davranış. Hizmet eden insarana. eşine 
olan sevgi ve vefa örneği bir davranış. 
Mühendis arkadaşları Erol Öztürk fle 
eşi okulun öğretmenlerinden Tuğba 
Öztürk’ü ölümsüzleştirdiler böyMUt 
Onlar bir trafik kazasmda yanarak can 
vermişlerdi. Ölümsüzleşen manevi var
lıkları şimdi Milli Eğitim meşalesi 
olarak daimi yanıp genç beyinleri 
aydınlatacak. Aydınlık beyinler, 
Türkiye’nin geleceğini ve insanım 
mutlu kılacak, yüzünü güldürecek.

Çağdaş Türkiye’yi yaratacak.
Bir Gemlikli gibi, hatta hatta 

Gemlikli den daha çok Gemlik’e 
hizmet veren böyle bir hamiyetli insan 
Sayın Asım Kocabıyık’ı fahri hemşeri 
kılmamız lazım geldiğine inanıyorum.

Belediye Başkammız Sayın Mehmet 
Turgut ile Belediye Meclisimizin 
saygıdeğer üyelerinin bu doğrultuda 
bir kararla Sayın Asım Kocabıyık’ı 
fahri hemşerimiz ilan edeceğini bir 
törenle beratını vereceğini umuyorum.

Bu bir hak teslimidir.
Al al verme. Olmaz.
Verilecek maddi değerin yoksa vere

ceğin manevi değerdir. Değerlerin en 
büyüğü en yücesi* para ile pulla 
ölçülmez. Esirgememeliyiz.

Sayın Asım Kocabıyık buna layıktır. 
Hak etmiştir. Gerçekte ilçe halkı bağrı
na basmıştır hemşehri olarak kendisini 

Size sağlıklı uzun ömürler dilerim 
Aziz hemşerim Sayın Asım Kocabıyık.

Gemlik'ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştir.
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Devlet Hastanesi Erol GÛRÇAY

Hemodiyaliz ve acil servis için projelendirilen ek bina 6 ayda tamamlanacak.
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ek inşaatı başladı konuştu.
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Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi ek binasının 
hafriyat çalışmaları başladı. Üç katlı projelendirilen, ancak 
birinci katı ihale edilen ek bina, 620 milyar liraya çıkacak.
Seyfettin SEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ek binası 
için hafriyat çalış- 
malan başladı. 
Geçtiğimiz yıl 
gündeme getirilen 
Hemodiyaliz ünitesi 
ve acil servisi için 

J > projelendirilen üç 
kath binanın ihalesi 
bir kat için yapıldı. 
Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından Valilik 
kanalıyla ihaleye 
çıkarılan hastane ek 
binasının yapımıyla 
hem acil, hem de 
hemodiyaliz hasta- 
larının tedavileri 
Gemlik’te yapılacak. 
Devlet Hastanesi 
girişinin sağ tarafında 
bulunan hazine 
arazisi üzerine 
yapılacak ek binanın 
müteahhitliğini 
DUAV İnşaat Limited 
Şirketi adına Fahri 
Uzel yapıyor.

etmedi.
Yumuşak ve çağdaş fikirlerin* 

sıraladı.
Geçen yıl şöyle demişti.
“- (TSK) yeni konseptler bal 

malıdır"
Bunun anlamı değişimdi.
Hem yapının değişmesiydi.
Hem de anlayışın değişmesiydi.
Ama. Değişim her kademede tut 

muşmuydu.
Onu zaman gösterecek.
Görünen, (TSK) nın emir ve 

komuta zincirindeki beraberliğidir.
Yeni konuşması ise, daha 

ilginçti.
Çağdaş komuta anlayışının. çok 

çağdaş tarifini yaptı.
Artık gür sese gerek yoktu.
Aklın önderliği önemliydi.
Komuta kademesi de, böyle bir 

kumanda istiyordu.
Aslında, bu anlayış bir devrimdi
Son zamanda, Ozkök Paşanın 

çağdaş anlayışı diğer komuta 
kademesine de yansıdı.

Aytaç Yalman Paşa da bu anlam 
da bu konuşma yaptı.

Bir konu hepimizi şaşırttı.
Askerin Kıbns konusuna yak

laşımı, daha olumluydu.
Daha demokrattı.
Ve. Daha gerçekçiydi.
Bir çok önemli sivil yetk*. oeel 

likle Kıbrıs konusunda askerin 
gerisinde kaldı.

Asker kesimin bu demokrat 
görüntüsü, olumlu yankı buldu.

Son günlerde. (AB) den öksede 
görüşler geldi.

(AB) sadece ekonomik zengin
liğin yetmediğini anladı.

Savunma ihtiyacının da. önemli 
olduğunun farkma vardı.

Bu ge Eşmeler.
- Hem Türkiye'nin.
- Hem de. Türk ordusunun ân 

plana çıkmasına sebep oldu.Şeyini....”

gunun tozu

Betonarme olarak 
yapılacak inşaatın 
750 metrekare 
kullanım alanı ola
cağını bildiren firma 
yetkilisi Uzel, inşaatın 
anahtar teslimi 
maliyetinin 
620 milyar lira

TAŞI 
GEDİĞİNE

Şeyini şey ettiğimin şeyi 
Küfrün arınmışı...
Arınç arındırmış... 
Dümdüz gideydi hiç 
dikkat çekermiydi.

olduğunu söyledi. 
Yapılacak inşaatın 6 
ayda bitirileceğini 
belirten Uzel, 
"Ancak hafriyat 
alanında bulunan 
iki adet gecekon
dunun inşaatın iler
lemesine ne derece 
mani olur bilmiyo
rum, onlar tahliye 
olursa çalışmalar 
hızlanır" şeklinde 
konuştu.
Üç katlı olarak proje
lendirilen, ancak 
ihtiyaç nedeniyle 
öncelikli olarak birin
ci katının ihalesi 
gerçekleştirildi. İlk 
katın çatı ile kapatıla
cağı, daha sonra 
ihale edilecek diğer 
katların yapımında 
ise çatının kaldırıla
cağı bildirildi.
Toprak hafriyatının 
Adalılar firması 
tarafından yapıldığı 
alanın kısa sürede 
tamamlanarak, 
binanın yapımına 
başlanacağı

belirtilirken hazine 
arazisinde bulunan iki 
adet gecekondunun 
ise hastane müdür
lüğü tarafından 
tebligatları yapılarak 
10 gün içinde 
tahliyelerinin 
istendiği öğrenildi. 
Üç katlı proje
lendirilen ek binanın 
öncelikli olarak 
birinci katının ihale 
edilmesiyle, çatısının 
da yapılacağı, daha 
sonra ise çatının 
sökülmesiyle zarar 
ortaya çıkacağı ileri 
sürüldü. Öte yandan 
diğer iki katın ne 
zaman ihale edileceği 
bilinemediğinden, ilk 
katın çatısının yapıl
masının zorunlu 
olduğu bildirildi. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Gemlik Hastane 
Yaptırma ve yaşatma 
Derneği. Devlet 
Hastanesine 
hemodiyaliz ünitesi 
kurma girişiminde 
bulunmuştu.

Sevgi, 
Doğanın ikinci güneşidir 

“Chapman'
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Körfez Fen Dershanesi’nde
velilere bilgilendirme toplantısı

MtttıtaEKEBfiûZ
Körfez Fen 
Dersanesi’ne kayıtlı 
tüm öğrenci 
velilerine yönelik 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Her yıl bir ve 
ikinci dönem 
olarak yapılan 
toplantılarda 
velilere 
öğrencilerin 
dersleri hakkında 
bilgiler veriliyor. 
Toplantının 
amacının velilerle 
dersane öğretmen
lerinin tanışması 
olduğunu söyleyen 
Körfez Dershanesi 
sahibi Ahmet Hulusi 
Aydın, bu toplantıda 
öğrencilerin sınıf 
içi etkinliklerinin 
öğretmenler_____  

tarafından 
velilere aktarıl
ması olduğunu 
bildirdi.
Ara sınıflarda 
olan öğrencilerin 
aksayan ders
lerinin veliler ve 
öğretmenlerle 
çözümünün de 
görüşüldüğü 
toplantıda veliler 
çocuklarının 
derslerini öğren
mek için öğret
men önünde 
kuyruğa girdiler. 
Yapılan bu toplan
tıların sonuçlarını 
yıl sonunda astıkları 
pankarttaki öğrenci 
isimleriyle alındığı
na dikkat çeken 
Ahmet Hulusi 
Aydın, öğrenci 
velilerine yönelik

isteminde ise 
"Anne baba olarak 
evinizi misafirlerini 
ze kapatın, üniver
site sınavlarına az 
bir zaman kaldı, 
çocuğunuzun 
derslerinde 
başarılı olması 
için ayrı oda 

hazırlayın" dedi. 
Bu toplantılardan 
sonra öğrencilere 
devamlı ders 
tekran yapılacağını 
söyleyen Aydın, 
eksik görülen 
konuların ise 
tekrarlanacağını 
bildirdi.

Genç Parti
yeni yerinde

28 Mart yerel 
seçim hazırlıklann ı 
Gazhane Caddesi 
üzerindeki pa rt i 
binasında yürüten 
Genç Parti taşındı. 
İlçe Başkanlığına 
Haşan Kula nın 
gelmesinin ardın
dan daha önce 
Batum İş 
Merkezi nde bulu
nan parti binasını 
Gazhane Cadde 
si'ne taşıyan parti 

yönetimi tekrar 
Batum Is
Merkezi ne dondu. I 
AK Parti Kadın 
Kollarının kul
landığı yere taşı
nan Genç Parti. 
eski yerinden 
tabelasını söktü.
Yeni yerine 
taşınan Genç 
Partinin 
önümüzdeki gün 
lerde t abelas ını 
asacağı öğren ildi

i PİMİ / Jjl NISISITMADA $0K kampanya
I TECRÜBE ve KALİTENİN ADRES^* 18 AYA VARAN VADELER
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
1 KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.I enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin içinI seçeceğiniz uzun vadelerde.I p ıvi ODİN AMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde. Sp, peşin ve vadeli fiyatlar.| ► Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 

(Otomatik Yüklemdi 1

ssam®

Kombi

> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu,, ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.▻ Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN
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Hastane otoparkıVetmiyör
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi girişindeki 
yola park eden 
araçlar yolcu getiren 
otobüslere mani 
olunca şikayetler

başladı.
Anayoldan sonra 
hastaneye çıkan yak* 
la şık yüz metrelik 
dik yokuşa park 
eden özel araçlar 
nedeniyle durağa 
çıkamayan otobüs

şoförleri, yok ularım 
anayolda indir meye 
havladılar.
Geçtiğimiz günlerde 
hastane otobüs 
durağında dönüş 
yaparken özel bir 
araca yolcu oto
büsünün çarpmasıyla 
başlayan olaylar 
sonucunda otobüs 
şoförleri yolcularım 
anayol üzerinde 
bırakmaya başlayın
ca yolcuların tep
kisiyle karşılaştılar. 
Durağa çıkmak 
için yolun tek 
taraflı kullanılmasını 
isteyen otobüs 
şoförleri yolculann

tepkilerine hak 
verdiklerim 
kabul ederek 
hastane yönet *- 
minin soruna 
çözüm getirmesini 
istediler.
Hastaneye girişte 
mutlaka bir 
görevimin bulu
narak araçların 
park etmesinde 
yardımcı olun
masını isteyen 
otobüs şoförleri, 
"Birler yolcu
larımızı durağa 
kadar getirmek 
istiyoruz. Ancak, 
dönmekte zorluk 
çektiğimizden

- _____ __ _ __ _________________________________-___- __  ■ __________________ ----- - ------ -------------——— ------------------------------- — —----------- ------------------------------—------- -----------—
1

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 Belediye Meclisi sonuçlan
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Gelir ta' ikiye ililiyor ta itabı sttısı
Gelir idaresi yeniden 
yapılandırıhrken, 
vergi ile ilgili politika 
belirleme ve uygula
ma birimleri ayrılıyor. 
Alman bilgiye göre, 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürfüğü’nün yeni 
bir yapılanmaya 
gitmesine yönelik 
çalışmalar sonuç aşa
masına geldi. Gelirler 
Genel Müdürlüğü, 
Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkanlığı ve 
Vergi Konseyi’nin bu 
konuda hazırladığı 
taslaklar tek tek 
değerlendirildi ve 
buralardaki görüş ve 
önerileri de dikkate 
alan yeni bir metin 
hazırlığına girişildi. 
Yeni teşkilatlanma

*1 modeli, IMF ile de 
masaya yatırıldı ve 
yeni yapılanmanın 
nasıl olacağı tartışıldı. 
Görüşmelerde IMF’ye 
Mayıs ayı sonuna 
kadar gelir idaresinin 
yeniden yapılandırıl
masına dönük tasla 
ğın hazır hale gele
ceği taahhüt edildi. 
Bu arada gelir 
idaresinin yeniden 
yapılanması projesine

1 Dünya Bankasının da 
' destek sağlayacağı 
I bildirildi.
; Yürütülen çalışmalar
da, Gelirler Genel 
Müdürlüğü’nün

I Maliye Bakanlığı 
bünyesinde Gelir 
idaresi Başkanlığına 
dönüşmesi kesinleşti.

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor
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İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

G E LİRLER
G E N E L

Başkanlığın, gelir 
politikalarının uygu
lanması, mükellef 
hizmetlerini yürüt 
mesi, vergi denetim
lerini gerçekleştirmesi 
ve bu konudaki koor
dinasyonu sağlaması, 
vergi istihbarat ve 
bilgi işlem faaliyetleri
ni yürütmesi benim 
şendi. Gelir idaresi 
Başkanlığına bağlı
2 ya da 3 Başkan 

Yardımcısı olması 
üzerinde durulurken, 
aynı şekilde uygula
maya ilişkin Genel 
Müdürlükler kurul
ması da karar
laştırıldı. Bazı illerde 
Gelir idaresi Başkan 
lıkları oluşturulması 
öngörülen yeni düzen
lemede, taşradaki 
diğer birimlerin de 
merkezdeki yapılan
maya uygun olarak 
reorganizasyonu 
gündeme geldi. 
Maliye’den Tepki 
Bu arada yeni yapı 
lanma sırasında gelir 
idaresinin politika 
belirleme ve uygula
ma şeklinde ikiye 
bölünmesi, Maliye 
Bakanhğı’nda 
tartışma yarattı.
Vergi Konseyi’nin 

hazırladığı taslakta, 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı nın sadece 
uygulama birimi 
olması, vergi ile 
ilgili politika üretme 
ve karar merciinin ise 
Maliye Bakanlığı 
bünyesinde bir başka 
birimce üstlenilmesi 
önerildi. Konseyin 
taslağında bu amaçla 
Gelir İdaresi 
Başkanhğı’nm 
yanışı ra, Bakanlık 
içinde, ancak İdare 
dışında Vergi 
Politikaları Genel 
Müdürlüğü oluşturul
ması hükme bağlandı. 
IMF ile görüşmeler 
sırasında da bu yönde 
bir yapılanmaya 
gidileceği anlatıldı. 
Yeni düzenlemeye 
ilişkin taslak yazımın
da ise bu konu 
anlaşmazlık yarattı. 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü ve bazı 
Bakanlık mensuplan, 
vergiyle ilgili birim
lerin bölünmesine 
karşı çıktı. Bu 
bürokratlar, politika 
belirleme yetkisinin 
de Gelir idaresi 
Başkanlığı içine 
alınmasını isterken, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın "O zaman 
IMF’ye neden bu 
şekilde taahhütte 
bulunuldu. Politika 
belirleme yetkisi ile 
uygulama ayn olsun" 
diyerek, iki başlı bir 
yapılanmada ısrar 
ettiği öğrenildi.

S ğj
S

"Çöp mektuplar 
(spam) ve virüslerle 
uğraşmak zorunda 
o lan b iIgisaya r k iti
lanı cila nnm başına 
şimdi de casus 
yazılımlar (spy- 
ware) dert açıyor. 
Uzmanlar, bu tür 
yazılımları "yüksek 
teknoloji vebası" 
olarak niteliyor. 
İnternet ve bilgisa
yarlar için yeni bir 
tehdit olarak kabul 
edilen casus 
yazılımlar, kul
lanıcıların bilgisa
yarlarına haberleri 
olmadan yerleştir
iliyor ve onların 
faaliyetlerini gizlice 
izleyerek, bu 
yazılımları yer
leştirenlere 
haber veriyor.
Bu tür yazılımların 
bilgisayarlara 
büyük zarar verdik
lerine dikkat çeken 
uzmanlar, "casus 

yazılımların bilgisa
yarın performansını 
düşürdüğünü, sis
temin çökmesine 
neden olduğunu ve 
kullanıcıyı reklam 
yağmuruna tut
tuğunu” belirtiyor. 
Bunlardan da 
kötüsü, casus 
yazılımların 
bazıları, kul-

JANN SOBMm ।

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA
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I EVİNİZİ-İŞYERİNİZİ-
I YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+10 AY
MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFÎNİ 

YAŞAYIN

Yeri Pazar Cad. ■
I Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELSİ 3 7117

lanıcıla nn anahtar 
kelimeleri ve kredi 
kartı numaralan 
gibi hassas bilgi
lerini çalıyor.
Bilgisayar kullanan
ların bu konuda 
eğitilmelerinin fazla 
bir yarar sağlamay
acağına işaret eden 
uzmanlar, casus 
yazıl imla nn kolay 
kolay 
görülmediğine 
dikkat çekiyor. 
Uzmanlara göre, 
"çöp mektup" gön
derenler bunlann 
görülmesini 

isterken, casus 
yazılımları hazır
layanlar tamamıyla 
"yeraltında 
çalışıyor." 
Kazaa ve Morpheus 
gibi, karşılıklı 
müzik ve film 
alışverişine olanak 
tanıyan yazılım- 
lann, giderlerini 
karşılayabilmek için 

yazılımlarına 
ekranlarda imMmb 
■poftan acıirrutsam 
ı ağlayan ekler 
yaptıklan bÜâniyor. 
Ancak, istenmede 
raman bu prograaa- 
lan bilgisayarın 
har d d ıskrndm 
silmek mümkün. 
Buna karşılık b*n 
casus yazıfamlarm 
önce k ullanaomn 
bilgisayarım kaatan 
bozduktan. daha 
son ra da a rızayı 
gidermek için 
parayla çözüm 
getirecek bir pro

gram sattıkları 
bildirildi. Earthhnk 
adlı internet hizmet 
kuruluşu tarafından 
geçen hafta yapdan 
bir tarama sonucu. 
1,1 milyon bügtsa- 
yann yaklaşık 300 
bininde bu tür 
zararlı programlar 
bulunduğu 
saptandı.

g
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'değiştirme süresi uzatıldı
Milli Eğitim 
Bakanlığı 
(MEB), dün 
mesai saati 
bitiminde sona 
erecek öğret
menlerin il içi 
yer değiştirme 
başvuru 
süresini, 
22 Nisan 
Perşembe 
gününe kadar 
uzattı.
MEB yetkilileri, 
elektronik 
ortamda alınan 
başvuruların 
yoğunluğu ve 
bazı teknik 
sıkıntılar 
nedeniyle 
sürenin uza
tıldığım 
^açıkladılar.
Zorunlu çalışma 
yükümlülüğü

bulunmayan 
veya muaf olan, 
zorunlu çalışma 
yükümlülüğü 
bulunup zorunlu 
çalışma yüküm
lülüğü öngörülen 
illerde görev 
yapan öğretmen
lerden, 30 Eylül 
2004 tarihi 
itibariyle bulun
dukları okulda 
en az 2 yıl 
çalışanlar, il- 
içinde yer 
değiştirme

başvurusu yapa
biliyor.
İl içi yer 
değiştirme 
isteğinde bulu
nacak öğretmen
lerin, 
TC kimlik 
numaralan ile 
bakanlığın 
http://ilsis. 
meb.gov.tr 
adresindeki 
"elektronik 
başvuru for 
mu”nu doldur
maları gerekiyor.

Erkekier eşlerine ismi ile hitap etmiyor
Anadolu erkeği, esine 
yüz yıllardır farklı isim
ler ile hitap ediyor. 
Kimi erkekler eşlerine 
sultanım, meleğim, 
hatun, zevcem diye 
seslenirken kimisi de 
kannağnsı, kaşık düş
manı, baldın çıplak, 
besleme, ömür törpüsü 
diye sesleniyor.
'Evlilik ve Akrabalık 
Türleri’ ismi ile Ali Rıza 
Babalan tarafından 
yapılan bir araştırmaya 
göre, Anadolu erkeğinin 
eşine ’ismi’ ile hitap 
etmediğini ortaya çıktı. 
Eşlerine tam 104 çeşit 
benzetme ile hitap eden 
Anadolu erkeği bazıları 
eşlerini ’Canyoldaşı’ 
olarak görürken kimileri 
de 'Gırgır Makinası’ 
olarak görüyor. 
Araştırmaya göre 
Anadolu erkeğinin 
eşlerine hitap 
şekli şöyle:
"Akrep Sultan, Avrat, 
Ayal, Ayran Kanştıran,

Bacımın Gohbmm. 
Bahtiyar Baidm Çıpirik, 
Bayan, Beddan 
Besleme. Bizimki. Berim 
Köznük, Bizim Paşa. 
Boğaz Ortağım. Canaşı. 
Canyoldaşı. Cüceli, Çor
bacı, Çolak, Dahibye 
Nazın, Dendişi, Dilber. 
Dırdır Makinesi. 
Eksiketek, Ev Bekçisi. 
Ev Direği, Ev Sahibi, Ev 
Uşağı, Ev Yıkan, 
Familyam, Fedda, 
Gaynatamm Kızı. 
Gecco, Geliningil, 
Gırcır, Goncam, 
Gözağnsı, Hanım. 
Haremim, Hatun. 
Hayat Arkadaşım. 
Hemşirengil, Horanta. 
Horhoş, Hoyrat, Höllük 
Seren, İçağnsı, Kadın, 
Kadınım, Kalıkağız, 
Kalitman, Kanayaklı. 
Kan, Kasadar, 
Kannağnsı, Kaşık 
Düşmanı, Kendi Gelen. 
Kepçe Tutan, Kerona, 
Kilardan, Kız, Kokoç,

ŞcytMm, SMmAm*.

Zevcem. Zubuouaı' 
Erin Marta eşienne

artabilecek ancak 
tespit edilenlere* İM 
olduğu ifade edBen 
araştırmada kadmiarm

ilgili herhangi bir 
araştırma yapdmad^ma 
dikkat çekildi

I A ACCîVE 
■Mk COMPUTER — 
■ BİLİŞİM HİZMETLERİ

I
I GELECEĞİ PÜ$ÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 

IEINJ SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT 
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili

I satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 

■ Tel : (0.224) 513 11 69 - 513 12 25

http://ilsis
meb.gov.tr
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TEFE yerine "UFE" geliyor
ÜFE’de sepetteki ürünlerin kapsamı TEFE'ye göre daha fazla olacak.

Türkiye 2005 yılın* 
da yeni enflasyon 
endeksine geçmeyi 
planlarken. Toptan 
Eşya Fiyatları 
Endeksi (TEFE) tar* 
ihe karışacak. Yeni 
endekse geçişle bir
likte TEFE yerine 
'Üretici Fiyatları 
Endeksi’ (ÜFE) 
açıklanmaya 
başlanacak.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye 
göre, yeni ÜFE’de, 
TEFE’den farklı 
olarak sepetteki 
ürünlerin kapsamı 
daha geniş olacak. 
Halen hesaplan
makta olan TEFE 
sepetinde 678 ürün 
bulunurken, yeni 
sepette ne kadar 
ürün yer alacağı 
devam eden çalış
malar sonucunda 
belli olacak. Ancak 
bu sayının mevcut 
rakamların 
üzerinde olması 
bekleniyor.
Yeni ÜFE ise tama
men üretici fiyat 
hareketlerini ölçm
eye yönelik olacak, 
yeni endekste AB 
normlarına uygun 
sınıflamalar 
kullanılacak.
TEFE Nasıl 
Hesaplanıyor

TEFE’nin hesaplan
masında baz alınan 
ürünler, Tüketici 
Fiyatları 
Endeksi’nden 
(TÜFE) farklı 
olarak, ağırlıkla 
sanayi işyeri sayımı 
sonucu belirleniyor. 
TÜFE’den yöntem 
ve alınma biçimi ile 
veri kaynağı farklı 
olan TEFE’de fiyat
lar bir taraftan 
hallerden, bir 
taraftan üreticiler
den alınıyor.
Ara mal fiyatların
daki değişikliğin 
tüketiciye direkt bir 
yansıması olma
masına rağmen, 
bunun üretim fiyat
larını etkilediği, 
dolayısıyla belli bir 
vadede tüketici fiy
atlarına yansıyacağı 
varsayımı ile ara 
mal fiyatları da 
yeni ÜFE 
endeksinde 
dikkate alınacak.

II

ÜFE’nin içeriğinde 
TEFE’ye göre 
büyük bir değişiklik 
olmayacak, mal 
kompozisyonunun 
artışı en belirgin 
farklılık olarak 
göze çarpacak.
2003 sanayi sayımı 
verilerinin baz alı
nacağı alınacağı 
ÜFE’de imalata 
ilişkin araştırmalar 
da kullanılacak. 
TEFE hesaplaması 
halen 1993 yılı 
sanayi sayımına, 
dayalı olarak 
yürütülüyor. 
Haziran ayından 
sonra ÜFE’ye yöne
lik fiyatlar da alın
maya başlanacak, 
yeni yıla kadar 
geçmişe doğru 
hesaplamalar 
yapılacak.
Yılbaşından 
itibaren ise enflasy
on TÜFE ve ÜFE 
olarak açıklanacak. 
Yeni Sepete

Girecek Mallar 
Bu arada 2005 
yılında kullanıl
maya başlanacak 
yeni enflasyon 
sepetine girecek 
mallar da şekillen
meye başladı.
İlk 8 aylık bulgu
lara göre, patates 
cipsi, kuru temi
zleme ücreti, yaş 
maya, ketçap, 
çevre temizlik ver
gisi, aspiratör, 
kombi, vileda (yer 
temizleme), şofben 
tamir ücreti, ant friz 
yeni endekse 
girebilecek mallar 
arasında bulunuyor. 
Aynca cam suyu, 
uçak ücreti, 
fotokopi kağıdı, 
mouse, bilgisayar 
bakım ve tamiri, 
bilgisayar ve dil 
kurs ücreti, bira ve 
simit de yeni 
endekse girmesi 
beklenen maddeler 
arasında yer alıyor. 
Yeni sepete girecek 
malar halen ilk 8 
ayı değerlendirilen 
Hanehalkı Bütçe 
Araştırmasının 
tamamının değer
lendirilmesinin 
ardından netleşe
cek ve binde l’in 
üzerinde ağırlığa 
sahip mallar yeni 
sepete dahil 
olacak.

KPSS'ye 
başvurular 

başladı
Başvurular 30 Nisan'a kadar sürecek.

2004 Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS)’ye 
başvurulan 
başladı.
Kamu işçisi ve 
öğretmen olmak 
isteyenlerin de bu 
sınava girmesi 
gerekiyor.
KPSS’ye ortaöğre
tim kuramların
dan, önlisans ve 
lisans program- 
lanndan mezun 
veya mezun 
olabilecekler 
başvurabilecekler.
Adaylar, 
ÖSYM bürolann- 
dan alacaktan 
başvurma 
belgesi ile banka 
dekontunu

30 Nisan Cuma 
günü mesai 
bitimine kadar 
aldıkla n yerlere 
teslim etmeleri 
gerekiyor.
Başvuru büro
larının adresleri, 
ÖSYM’nin 
www.osym.gov.tr 
sitesinden de

Sınav, 10-11 
Temmuz’da dört 
oturumda 
gerçekleştirilecek. 
Sınav, ÖSYM 
sınav merkezi 
yöneticiliklerinin 
bulunduğu 81 
il ve 63 ilçe 
merkezi ile 
Lefkoşa da 
yapılacak.

İthalat ve İhracat arttı
Türkiye, yılın 
Ocak-Şubat 
döneminde 7 
milyar 966 
milyon dolarlık 
ihracat, 11 
milyar 843 
milyon dolarlık 
da ithalat 
yaptı.
Devlet İstatis
tik Enstitüsü, 
Ocak-Şubat 
dönemine 
ilişkin geçici 
dış ticaret

rakamlarını 
açıkladı. 
Buna göre

yılın iki ayın
da, geçen yılın 
aynı dönemine

göre ihracat 
yüzde 23.6 
artarken.

ithalattaki 
artış yüzde 
39.6 oldu. 
Dış ticaret 
açığı ise 
geçen yılın 
aynı dönemine 
göre, 
Şubat’ta 
yüzde 99.9, 
Ocak-Şubat 
döneminde 
yüzde 90.3 
arttı

http://www.osym.gov.tr
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Kilo vermek için kendin izi yormayın
Kilo vermek için "düşük yoğunluklu egzersiz" yapılması öneriliyor.

yalan söylemek
Çok yorulmak ve 
çok spor yap
manın, çok kilo 
vermek anlamına 
gelmeyeceği, kilo 
vermek için düşük 
yoğunluklu egzer
siz yapılması 
gerektiği bildirildi. 
Selçuk Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Beden 
Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği 
Anabilim Dalı 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Yalçın Kaya, 
kent hayatının 
monoton koşulların
da pek çok kişinin 
spor yapmaya yeter
ince zaman ayıra
madığını, ihtiyaçtan 
fazla alınan ener
jinin ise vücutta yağ 
stoklarına neden 
olduğunu söyledi. 
Herkesin, tükete-

I bildiğinden fazla 
kalori almamaya 
dikkat etmemesi 
gerektiğini ifade 
eden Kaya, şöyle 
devam etti: 
"Sabahtan akşama 
kadar kılını kıpırdat
mayan kişi bile en 
az 2 bin 500 kalori 
tüketir. Çünkü hay
atta kalabilmek için 
bu gereklidir. Ancak 
güreş ve halter gibi 
ağır spor yapan

kişiler, günde 7-8 
bin kalori harca
maktadır. Ancak bu 
kişiler düzenli ve 
düşük tempoda spor 
yaptıkları için, aldık
ları enerji, kesinlikle 
kiloya dönüşmez." 
Kilo problemi olan 
ve zayıflamak 
isteyen kişilerin en 
büyük yanlışının, 
çok yüksek tempoda 
spor yapmaları 
olduğunu belirten 
Kaya, şunları 
kaydetti:
"Çok yorulmak, 
kesinlikle çok spor 
yapmak ve çok kilo 
vermek anlamına 
gelmez. Üstelik 
vücudunun çalışma 
temposunu aşın 
şekilde artırarak 
spor yapan kişinin 
kilo vermesi imkan
sız gibidir. Bir 
insanın günlük 
yaşamdaki kalp atış 
hızı, dakikada 65-

70 civanndadır. 
Özellikle vücut 
yağlannı eritmek 
için yapılan egzersi
zler sırasında, 
(Anaerobik eşik) 
olarak nitelendirilen 
vücut temposu aşıl
mamalıdır.
Vücuttaki yağlar, 
sadece kalp 
atışlarının dakikada 
120’nin altında 
attığı durumlarda 
eritilebilir. Yağların 
eritilmesiyle gerçek
leşen kilo verme 
işlemi için, bilinç
sizce hoplayıp zıpla
mak, yağı değil 
şeker ve protein 
stoklarını eritir." 
"Bilinçli Yükleme, 
Kasları 
Kalınlaştınyor " 
Estetik bir vücuda 
sahip olmak için 
spor salonuna giden 
kadınların bazı 
kurallara dikkat 
etmemeleri duru

munda, zayıflamak 
bir yana daha kotu 
sürprizlerle 
karşılasabildikleri- 
ni belirten Kaya, 
şunları söyledi: 
"Kaslara daha az 
güç uygulanarak, 
çalışma süresi uza
tılıp hareket tek 
ran sayısı uzaltıl- 
malıdır. Ya da kul

lanılan ağırlık artın 
larak tekrar sayısı 
azaltılmalıdır. Düzen 
li olarak normal bir 
tempoda, dakikada 
120 kalp atış sayısı 
m geçmeden spor 
yapan bir kişi, vücu 
dundaki yağ oranı 
m, spor salonunda 
bilinçsizce çalışan 
kişiden daha çok 
azaltır."
Yağlann kolayca 
eriyebilmesi için bol 
oksijene ihtiyaç 
duyulduğunu bildi 
ren Yrd. Doç. Dr. 
Kaya, vücudundaki 
fazla kilolardan kur
tulmak isteyen kişi
lerin, ağır ve sıkıcı 
diyetler uygulamak 
yerine, açık hava ve 
bol oksijenli ortam
larda uzun süreli dü 
şük yoğunlukta, yü 
rümek gibi egzersi
zler yapmalarının da 
ha yararlı olacağını 
sözlerine ekledi.

zaman a yor
İnsanların, 
yalan söyledik
leri zaman, 
soru lan sorulara 
daha geç yanıt 
verdikleri 
ortaya çıktı. 
İngiltere’deki 

Southampton 
Üniversitesi’nde 

görevli psik olog 
Aiden Gregg. 
yalancıların, bir 
soruyu yanıt
larken, dürüst 
kişilere göre daha 
fazla zamana 
ihtiyacı olduğunu 
kaydetti.
Londra'da 
düzenlenen
Britanya Psikoloji 
Birliği’nin atölye 
çalışmasında 
konuşan Gregg, 
deneklerinden 
değişik ifadeleri 
bir düğmeye 
basarak 
doğrulamalarını 
ya da yalanla
malarını istedi. 
Bazı ifadelerin 
doğrudan deneğin

kişiliğiyle ilgi*. 
diğerlerinin de 
genel ifadeler 
olduğunu behrtm 
Gregg, deneklerin 
bir kısmından 
kendileriyle ilgili 
ifadelerde bilinç* 
olarak yalan 
söylemelerini 
istedi.
Yalancıların 
yaklaşık yüzde 
90 ını düğmeye 
basma hızından 
tespit edebildiğini 
kaydeden Gregg. 
yalan söyleyen
lerin düğmeye 
daha geç 
bastığını ve 
sorulan daha 
zor bulduğunu 
i fade etti.

Karaciğerin düşmanı "Hepatit
Türkiye'de karaciğer kanserinin en büyük sebebi "Hepatit" virüsü. NÖBETÇİ ECZANE

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hepatoloji Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. 
Cihan Yurtaydın, 
konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, özellikle 
Hepatit B’nin 
Türkiye’de çok yaygın 
olduğunu vurgula
yarak, ancak yeni 
doğanların aşılama 
programına alındığını 
söyledi.
Bu durumun Hepatit 

' B görülme sıklığının 
azalmasına neden ola
cağını belirten Prof. 
Dr. Yurtaydın, buna 
karsın Hepatit C’nin 
Türkiye’de artma eğil
imi gösterdiğine 
dikkati çekti.
Türkiye’de 7 
merkezde yaptıkları 
bir araştırmada, tüm 
karaciğer kanser

lerinin % 80’ine 
Hepatit B ve C’nin 
neden olduğunun sap
tandığına işaret eden 
Prof. Dr. Yurtaydın, 
"Hepatit B ve C, 
karaciğer kanseri ve 
yetmezliğinden ölüme 
neden olan hastalık
lardır. Ancak Hepatit 
B ve C’liler, hasta 
oldukları halde uzun 
süre sağlıklı görünüy
orlar" diye konuştu. 
Araştırmada, 
karaciğer kanseri 
olan hastaların % 
56'sında Hepatit B, 
% 2 3.2'sinde de 
Hepatit C sap
tandığını ifade eden 
Prof. Dr. Yurtaydın, 
Türkiye’nin özellikle 
doğusunda Hepatit 
B’nin çok yaygın 
görüldüğünü 
bildirdi.

Prof. Dr. Yurtaydın, 
Orta ve Doğu 
Anadolu’da karaciğer 
kanserinin % 90’ına, 
batıda da % 75’ine 
Hepatit virüsünün 
neden olduğunu 
anlattı. Türkiye’deki 
Hepatit C’nin 
"tedaviye zor cevap 
veren" cinsten 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Yurtaydın, 
hastaların uzun soluk
lu tedaviyi bırakma
maları gerektiğini 
belirtti. Geçmişte 10 
hastadan 1 inin- 
hastahktan kurtulma 
şansı olduğunu, 
ancak artık ilaçlarını 
düzenli kullanmaları 
şartıyla 10 hastadan 
5’inin kurtulma şansı
na kavuştuğunu dile 
getiren Prof. Dr. 
Yurtaydın, Türkiye’de

20 Nisan 2004 Sili 
GEMLİK ECZANESİ

1 milyon 400 bin 
Hepatit C, 2 milyon 
800 bin de Hepatit 
B’li hasta bulunduğu
nun tahmin edildiğini 
söyledi. Prof. Dr. 
Cihan Yurtaydın, 
Hepatit B ve C’li has 
talann tedavi süreleri 
boyunca çocuk yap
mamalarının önemine 
de işaret ederek, 
tedavinin ardından 
3 ay sonra çocuk 
sahibi olunabileceğini 
kaydetti.

YV. : 31 SAH : 1805
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahrii) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B 

Tel: 513 96 83 Fa* : 513 35 95 GEMIIK 
BasAbtt Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaackk-Yaynckk Rı 11—nbi T % 
İstiklal Cad. Bora Sok No i B GFM* 

(Dinî bficrssr- Gndr- ve gnAm t*
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AtasayürünieriliKayıkhane'yeyeniceh
Kuyumculuk 
dünyasının 
ünlü ismi 
Atasay Gem 
lik mağazası 
hizmete 
açıldı. 
Şafaklar 
Kuyumculuk 
tarafından 
İstiklal 
Caddesi 
üzerinde 
açılan 
işyerinde 
Atasay’ın bir
birinden güzel 
ve değerli takıları 
satışa sunuluyor. 
Şafaklar Kuyumculuk 
yetkilileri yaptıkları 
açıklamada, 
ünlü Atasay 
firmasının 
bayiliğini açtıkları 
işyerlerinde

Gemlik’te

sadece adı geçen 
firmanın değişik 
ürünlerinin satıla
cağını belirttiler. 
Atasay Gemlik Bayii 
Şafaklar Kuyumculuk 
Sahibi Paşa Ağdemir, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada "Atasay ’ı

Gemlik’e kazandır
maktan mutluyuz" 
dedi.
Şafaklar 
Kuyumculuk’un 
Pazar Caddesi ve 
İstiklal Caddesi ’nde 
iki kuyumcu mağaza
sı bulunuyor.

Önce Emin Daikıran 
daha sonra Atatürk 
Kordonu nun yeni 
den yapımıyla 
devam eden çalış 
malar Kayıkhane 
sahiliyle 
devam ediyor.
Her iki kondonda da 
perd» beton üzerine 
hal »• kilim desen
leriyle süslenen 
zeminin Kayıkhane 
sahil düzen
lemesinde de 
yapılacağı açıklandı.

ELEMAN
İşletmemizde muhasebe departmanında çalıştırılmak uzne. 
Bilgisayarlı muhasebe konusunda deneyimli. 
Ticaret Lisesi veya işletme mezunu

BAYAN PERSONEL ALINACAKTI!
İlgililerin aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları gerekmtkMh 

ÖZERLER LTD.ŞTİ. ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK
Hamidiye Mh. Altıntaş Sok. Yeni Zeytin hali arkası No: 10 GEM* 

Tel : (0.224) 514 63 53 - 514 84 19

BE.
M gıtmesaçArAtinak firmasının 

üstlendiği çahş 
maların havalarında bekiemşor

Düğün, Nişan

İrtibat Bürosu:
MERT AIL£ ÇAY BAHÇESİ

(0.224) 513 72 39Tel
GSM : (0.532) 231 74 49

MfîNfiSTIR GfiZINOSU
ve

HİLE ÇflY BRHÇESİ

Sünnet cemiyetleriniz 
özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI

| DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ EN UYGUN
I FİYATLARLA...

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ

İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TEC1ÜBEMİ1 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
I MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

I İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLk
Tel: (0.224) 513 96 83 Fas: (0.224) 513 35 95



Tankut Oktem’den en büyük anıt
Manisa Valiliği tarafından Küçük Kumla’da atölyesi bulunan ünlü Heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem'e sipariş edilen Kuva-yi 
Milliye ve Cumhuriyet Anıtı 6 yılda tamamlandı. Manisa İzmir Karayolu’ndaki anıtına 3 TIR ile taşınan elinde zeytin dalı bulunan 
genç kız ve Efe heykeli, kaidesine yerleştirildi. 23 Nisan ‘da açılacaak olan anıtın yüksekliği 18 metre. Haberi sayfa 10’da

Kamu personeli seçme 
sınavı için formlar 
verilmeye başlandı

10-11 Temmuz tarihinde yapılacak olan 
kamu personeli seçme sınavı formları ve 
kılavuzları, ilçe Milli Eğitim Müdür 
lüğü’nce verilmeye başlandı. Sayfa 5 de

Özürlü öğrenciler haftanın 4 günü Belediye Otobüsü ile Özürlüler Okulu’na taşınacak

Özürlüler Okulu'nda otobüs sevinci
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hastane ek binası üzerine
■ Dünkü haberimizde ve köşe yazımda, Muammer 
Ağam Devlet Hastanesi önünde yapımına başlanan 
ek bina konusunda bilgiler vermiştim.

Bugün, projesi üç kat olarak çizilen, ancak yeter
li ödenek yokluğundan bir kah ihale edilen bu yapı 
için aldığım bilgiler doğrultusunda sîzlerle aynı 
konuyu paylaşmaya devam edeceğim.

fl Özel idaresi tarafindan 620 milyar lira keşif 
bedelle ihale edilen ve yüzde 43 kırma ile ihalesi 
gerçekleşen ek bina, bir kat inşaa edilecek.

Bu İnşaatın uzunluğu 61 metre, eni ise 13 metre 
olacak. Tam 793 metrekare alana yapılacak.

Böyle bir binanın üstünün kapatılmasını büyük bîr 
maliyet gerektiriyor.

Peki bu bina ihtiyaca yanıt verecek mi? Hayır. 
Birkaç yıl kinde ikinci ve üçüncü katının yapımı için 
yem bir ihale çıkacak. Bu kez çatı yıkılıp atılacak. 

; Harcanan paralar ise boşa gidecek.
i Şimdi, basta Gemlik Kaymakamımız Sadettin 
Genç, Belediye Başkammız Mehmet Turgut, il genel 
meclisi üyeleri ve AK Parti’nin yöneticilerine 
sesleniyorum.

620 milyar lira keşif bedeli olan bu inşaatın kırma 
payı olan 270 müyar lirası, pazarlık usulü ile iha
leyi alan müteahhide verilse, sanırım bu bina bir 
katlı değil, üç kath olarak tamamlanır. Bu Gemlİk’in 
uzun yıllar hastane ihtiyacını da karşılar.

Ayağjtmza kadar gelen bu fırsatı kaçırmayalım.
İnşaat 6 ayda tamamlanacak.
Çatı katı kapanmadan, üzerine projesindeki diğer 

iki katı da yaptıralım.
Bana devlet de Gemlik halkı da katkı verir 

sanırım.

Özel Türe Özürlüler Kurs Merkezi’ne gidemeyen özürlü öğrencilere, dün, 
Belediye’ye ait bir otobüs tahsis edildi. Bu öğrenciler artık Özürlüler Kurs 
Merkezinin hizmetlerinden yararlanmaya başladı. Haftada 4 gün belirli 
merkezlerden alınacak özürlü öğrenciler, kurs merkezine aileleriyle birlik
te götürülüp getirilecek. Belediye bu hizmetinden dolayı ücret almayacak.
Dün, Özürlü aileler, 
Özel Türe Özürlüler 
Kurs Merkezi’ne çocuk
larını belediye oto
büsüyle ücretsiz götür
menin mutluluğunu 
yaşadı. Ayda 45 milyon 
lira taşıma ücretini 
ödeyemeyen ailelere 
Belediye tarafından tah
sis edilen bir otobüs, 
haftanın dört günü 
özürlü çocukları kurs 
merkezini götürüp 
getirmeye başladı. 
Özürlü aileler, bu 
hizmetinden dolayı. 
Belediye Başkanına 
teşekkür etti.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Bir doktora 755 hasta
Devlet İstatistik 
Enstütüsü’nün 
yaptığı bir araştır
maya göre, bin 156 
yataklı sağlık kuru
mu, 17 bin yataksız 
sağlık kuruntunun

bulunduğu Türki 
ye’de, bir doktora 
755 hasta düşüyor. 
41 bin 907 uzman 
hekim, 48 bin 850 
pratisyen hekim, 
90 bin 757 hekim,

15 bin 866 diş hela- —
mi, 22 bin 292 ecza
cı, 45 bin 560 sağlık 
memuru ve 75 bin 
879 ebenin görev 
yaptığı Türkiye'de, 
hastanelerde ayakta

hasta sayısı ise 
2001 yılında 114 bin 
978 iken. 2002 
yılında 118 bin 
809 bine ulaştı.

Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya rahatsızlığı

Ankara Notları

Doğaya Saygımızdır

nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

Emeklilik
eşleri mutsuz 

ediyor

ABD’de en mutsuz 
kadınların, eşleri 
emekli olmuş çalışan 
kadınlar olduğu 
belirlendi.
ABD’de kocaları 
emekli olmuş, ancak 
kendileri çalışmaya 
devam eden milyonlar
ca kadın bulunduğu 
İfade edilirken, bu 
durumun çiftlerin 
mutsuzluğuna sebep 
olduğu belirtildi.
Tarihte ilk kez 
böyle bir sosyal 
sorunla karşılaşıldığını 
ifade eden Minnesota 
Üniversitesi sosyoloji 
profesörlerinden 
Phyllis Moen, daha 
önceki nesillerin 
böyle bir problemle 
karşılaşmadığını 
söyledi.
Ne w York Times’ta 
yer alan haberde, 
çalışan kadınların 
çoğunun eşlerinden 
daha genç olduğu 
kaydedildi.
Kadınlarının çoğunun 
kariyerlerine 
ebeveynlerine bakmak 
ya da çocuklarını 
yetiştirmek gibi 
sebeplerle ara verdiği 
kaydedildi.

Bu nedenle eşleri 
kariyerlerini tamam
ladığı veya erkenden 
emekli olduğunda 
kadınların çalışmaya 
devam etmek duru
munda kaldığı 
belirtildi.
Haberde, kocalar için 
de. durumun zor 
olduğu, bazılarının 
rol değişimini 
benimsemekte güçlük 
çektiği, bazılarının ise 
daha sıcak bölgelere 
taşınmak için sabırsız
landığı ifade edildi. 
Cornell Üniversite- 
si’nin emeklilik yaşına 
gelmiş 534 kadın ve 
erkek üzerinde yaptığı 
araştırmada, kocası 
emekli ya da sakat 
olan kadınların 
evliliklerinde en az 
mutlu kadınlar olduğu 
ortaya çıktı.
Araştırmada, evlilik
lerinden en çok mutlu 
olan kadınların ise 
eşi çalışırken kendisi 
çalışmayan kadınlar 
olduğu belirlendi. 
Çiftlerin çoğunun 
aynı zamanda emekli 
olmayı istedikleri 
kaydedildi.

Gerçi inanraa yazdamda kendtean- 
den söz etmesi pek hoş bir şey değdte 
de, öyle konular vardır ki, inaan inler 
istemez, kendi deneyimlerinden, 
görirmitrindtn bahset mek ftttşnam 
duyar.

Bu yazı da ben de böyle yapacağnn 
Tarımda ilaç kullanılması, toprağın 
bozulması, doğanın kirlenmesi gibi 
konularda bilimsel verilere değinmeden 
önce, kendi tanık olduklarımı sîzlerle 
paylaşacağım.

1925 yılı Ankara doğumluyum. Ama 
bu kentin göbeğinde değil. yirmi yir- 
mişbeş kilometre uzağındaki, Keçiören 
namıyla meşhur, bağlık, bahçelik bir 
nahiyesinde doğdum, büyüdüm.

O zamanlar her tarafı üzüm bağlan 
ve çeşit çeşit meyve ağaçlanyla kaplı 
bulunan Keçiören nahiyesi nin 
bugünkü halini sorarsanız, anlatayım.

1950-60 arası, “ithal malı” 
demokrasinin ve halk egemenliğinin^) 
ülkeye gelmesiyle birlikte, pek çok şey 
gibi, bannma ve mesken edinme 
konusunda da akılalmaz yozlaşmalar 
oldu. Özellikle, Ankara’da dahil büyük 
kentlerde, bir toprak yağmasıdır, 
gecekondulaşmadır yıldıran hızıyla 
yaygınlaştı. Önce hazine arazisi y ağ la
ma la ndı, ardından kenti içi kuşatan bir 
gecekondu furyası başladı.

Bağlık-bahçelik Keçiören nahiyesi 
de bundan nasibini aldı, derme-çatma 
mesken yapımını, betonlaşma izledi; 
armut-elma, badem-ceviz ağaçlanyla. 

çesüfi HSÜMSİssriN gzön&ğl bağtanu y* 
rünr. buyun kanh. her toühr har 
estetiğimden gofcnnu beton btonlar 
kapladı W taun snra mmut*. Knçtomn 
nahiyesi. Ankara nm en büyük Üçmn 
ferihne mrldL~. O kadar tasımda id. 
bugün Sapan Bapbataamam w pah çnü 
devlet büyüğümüz İm Bpad* amübna 
tunmuşlar- Dutlar, cevutor bsdemhat. 
üzün* bağftoı. ctğd t’ğd dkau dnurimt, 
buzlu mdunyia kuçufar. tuptaaaiaK. 
takalar. knrbağaiar. kirpfcar, ydanfau, 
hartauhaMar... biz artık taşralarda 
duramayız diyerek. baştana* ahp. u*ab 
tâki bağların ardma. tadki pesd bir wd 
tadana «anoduyla çekip gitÖİer.

İyi ki gitt iler. çünkü, veanyuşd 
çapraktı ağaçlar, yasemin kokahı 
üzümleriyle bağlar, ne dört ayaklı 
tavşanlar ne de sürüngenler, zetarfc 
taran ilaçlan Be tamşmnsmşlnrdb w 
bunların. ağacıyla-çiçeğiyle. börtü- 
böceğiyle doğayı yanaş yanaş nasd 
mahvettiğim görmediler.

Şimdi artık Keçiören. battı ününe 
leriyle, ankara armudu ile. yaz sstah- 
lannda hiç eksik olmayan. püfür pufar 
rüzgarıyla değil, barındırdığı yüksek 
burotratlanyia aralıyor

Bu yazımda, İster-İstemer doğup, 
büyüdüğüm Keçiören’i anlattım, eğer 
Körfez okurlan ve Yazı İşleri Müdüre 
Serap Güler arzu ederse, gelecek 
yazımda 1975 den beri yasadığım 
Gemlik çevresini sîzlere anlatmak iste 
rim. Ankara 1© Onan M

Gemlik'ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir • Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştir.
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Özürlü öğrenciler haftanın 4 günü Belediye Otobüsü ile Özürlüler Okukı’na taşınacakn

Özürlüler Okulu’nda
otobüs sevinci

Şevfettin SEKERSOZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Özürlüler Okulu’nda 
eğitim gören özürlü 
öğrencilere verdiği 
otobüs sözünü 
yerine getirdi.
Dün sabahtan 
itibaren Manastır 
ve Çevre yolu ile 
Balıkpazan.
Orhangazi Caddesi 
ve iskele 
Meydanından 
toplanan özürlü 
çocuklarla aileleri, 
Ata Mahallesi ndeki 
kurs merkezine 
taşındılar.
Özürlü çocukları ile 
aileleri akşam okul 
çıkışında yine aynı 
güzergahlar takip 
edilerek evlerine 
bırakıldılar.
Haftanın Pazartesi, 
Sah, Çarşamba ve 
Perşembe günleri 
çalışacak otobüs 
tahsisi için Belediye 
Başkanı Mehmet

Gemlik Belediyesi’nin özürlü öğrencilere tahsis ettiği bir otobüs, haf
tanın 4 günü özürlü öğrenciler belirli noktalardan alınarak, Özürlüler 
Okulu’na götürülüp, getirmeye dün başladı.
Turgut’a özürlü 
çocuklar ve aileleri 
adına teşekkür eden 
Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer Sivri, 
"İsteğimizi kır
mayan Başkanımıza 
teşekkür ederim. 
Bize tahsis ettiği

TAŞI 
GEDİĞİNE

Mutluluk....
D.İ.E araştırmalarına göre, 
18.4 milyon yoksulluk, 
1.4 milyon açlık sınırında yaşayan 
insanımızın yüzde 6O’ı mutlu imiş 
Boşuna mı denmiş
Tara ile saadet olmaz!” 
İş, aş olmayınca....
Mutluluğa zaman çok...
Bizim toplum için 
en büyük zenginlik bu!

otobüsle servis 
parası ödeyemediği 
için çocuğunu gön
deremeyen aileler 
artık çocuklarını 
okula gönderecek
ler. Çok mutluyuz 
ve kendisine sonsuz 
teşekkü Herimi 
sunuyoruz." 
diye konuştu.
BAŞKANA 
TEŞEKKÜR ETTİLER 
Öte yandan, son 
istenilen zamla 
öğrenci başı taşıma 
ücretinin 45 
milyon liraya çıktığını 
ve servis parası 
ödemekte zorluk 
çektiklerini dile 
getiren özürlü 
aileleri ise, Başkan 
Turgut’un otobüs

tahsisinden son 
derece mutlular. 
"Belediye 
Başkanımızdan 
Allah razı olsun" 
diyen özürlü 
aileleri, aralarında 
45 milyon lirayı bula
mayanların bulun
duğuna dikkat çek
erek, "Bizler geçim 
derdi olan insan
larız. Çocuklarımıza 
ancak bakabi 
liyoruz. Ekonomik 
şartlar nedeniyle 
servis ücreti 
ödemekte 
zorlanıyorduk. 
Şimdi rahatız, 
çocuklarımızı 
kurs merkezine 
götürebileceğiz. ” 
şeklinde konuştular.

Bursaspor ve Beşiktaş

Bu r sat por sev enlerini kalpten 
götürecek.

Aldığı inâşii çıkışlı kouçİmU. Um 
kenti heyecana boğdu.

Çeçen hafta. bu talum yola* 
demiştik.

Bu hafta. Sebatspor’u Akçaabat'ta 
yendi.

Ve. Bir bakıma altı puan almış 
oldu.

Sebatspor'la, puan farkı ikiye 
indi.

Bir beraberlik iki takımı kafa 
ka f ay a geti rir.

Tabii. Artık Bursaspor'un evinde 
kazanması lazım.

Şimdi. Deplasmanda kazanıyor.
Evinde kaybediyor.
Görünen o ki, maçlar bitene kadar 

umut sürecek.
Bir gelişme daha oldu.
İstanbulspor, Diyarbakm’ı son 

dakikada yendi.
Ve. Tehlikeli bölgeden kurtuldu.
Gelelim Beşiktaş’a.
Bilmem farkındamısmız.
Beşiktaş çok gol yiyor.
Beraberlikleri bile, çok gollü 

geçiyor.
Yaşlı ve ağır defans çok gedik 

veriyor.
Cordoba’da çok formsuz.
Ahmet Yıldırım ve Zago çok ağır
Gelen geçiyor.
Bu sezon, Beşiktaş için kabus yılı 

oldu.
Yaşlı ve yorgun takımı, çarşamba 

maçları bitirdi.
Lusescu’nun bir önemli hatası 

daha vardı.
Boş haftalarda. Romen takımları 

ile maç aldı.
Futbolculara bıkkınlık geldi.
Futboldan yıldılar.
Oyundan bıktılar.
Şimdi. Şampiyon kulüpler kupası

na kalmak umurlarında değil.
Bu sezonun bitmesini, dört gözle 

bekliyorlar.
Artık Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 

yenmesi de. sonucu değiştirmeye
cek.

Belki, Trabzonspor’a yarayacak.

<(/N(/h/ ÇÖZÜ
Bir çivi yüzünden bir nal, 
Bir nal yüzünden bir at 
Bir at yüzünden bir süvari 

gidiverir. ‘Frankl in”
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urizın Haftası kutlanıyor Jğgörevlilerine
Settin ŞEKER5ÖZ

Toplumda Turizm 
Bilincini geliştir 
mek, iç turizmi 
canlandırmak ve 
halkın Turizm 
hareket 
lerine katılımını 
sağlamak amacıyla 
her yıl 15-22 
Nisan tarihleri 
arasında 
kutlanmakta 
olan Turizm 
Haftası’nın 28 ncisi 
İlçemizde de 
çeşitli etkinliklerle 
devam ediyor. 
Bu çerçevede, 
ülkemizin kültürel 
ve ekonomik 
kalkınmasında 
önemli bir yeri 
olan Gemlik İlçe 
Halk Kütüphanesi

bulunan "Türkiye ve ederken öğrenciler
yoğun ilgi 
gösteriyor.

Turizm" konulu 
kitap sergisi devam

Müdürlüğü’nce 
kütüphane oku ma 
salonunda açılmış

78 milyar lira 
dağıtılacak

28 Mart 2004
I yerel seçimlerinde 
I oy kullanılan 

sandıklarda 
görev yapanların 
ılinklin ücretler 
ödeniyor.
Dünden itibaren

olduğu bdduriMk 
Gemlik mcrkrat 
belde ve koştenafı 
sandık b»ılı —ı 
görevli. sâyaai 
parti görevim w ' 
şoför olmak KMMB 
görev yapaa 
yaklaşık 2 bin

Kurulu
Müdürlüğü'nde 
ödenmeye 
başlanılan ücret
lerin tamamının

baslandan 
ücretlerin İS 
ile 80 mdyon

öğrenildi

a

a 
r 18 /M IMRM IMDEtER! SADANIS isitmam ş°K kampanya

| TECRÜBE VE KALİTENİN ÂORESİ

I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
1 KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Kah Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için ■ seçeceğiniz uzun vadelerde .I tfrMODİN AMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
| CMİV, peşin ve vadeli fiyatlar." > Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. Katı Yakıttı Statert Kuaa

Mcrkai Sistem Kazan

Kombi

▻ Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN



21 Nisan 2004 Çarşamba

Kamu personeli seçme sınavı için 
formlar verilmeye başlandı

Seyfettin SEKERSOZ

10-11 Temmuz tari
hinde yapılacak olan 
Kamu Personeli
Seçme Sınavı 
Formları ve Kılavuzu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
verilmeye başlandı. 
Formların verilmeye

başlandığı Pazartesi 
gününden bu yana 
yaklaşık 800 talebin 
olduğu öğrenilirken 
formlar için 
4 milyon 
lira alınıyor.
Hazırlanacak form 
ve kılavuzların 30 
Nisan gününe kadar

yine Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
verilmesi gerekiyor. 
10 ve 11 Temmuz 
tarihlerinde 81 
il ve 63 ilçe ile 
Lefkoşe’de yapılacak 
sınavlar "A grubu 
kadrolar" ile 
"B grubu kadrolar" 
olarak ikiye 
ayrılıyor.
A grubu kadrolara 
Uzman yardımcılığı, 
Müfettiş yardımcılığı, 
Maiyet memurluğu 
(Kaymakam 
adayı) ve meslek 
memurluğu 
(Dışişleri Bakanlığı) 
kadrolarını içerirken 
B grubu kadrolar 
ise kamu kurum 

ve kuruluşlarının

A grubu kadroları 
dışındaki kadroları 
oluşturuyor.

Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
sonuçlarının sınav

tarihinden it ibaren 
iki yol geçerli ola
cağı belirtiliyor.

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 Belediye Meclisi sonuçlan

un
.n

u 
K

um
la

 ee
cl

m
la

rl

ö 

•

c c g PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI PARTMslAOt PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI PARTİNİN ADİ PARTİNİN ADI PARTİNİN A Dİ IrartNnadi PARTHN AO «MAAMA

c 
15

-9 42 
«J o. DSP ANAP BTP AK PARTİ BBP DYP CHP GBIÇ PARTİ SHP SAADET PAR a*

a

$ 
X

o 9» 
,G

co 9f o 
ç DEMOKRATİK ANAVATAN BAĞIMSIZ ADALET VE BÜYÜK DOĞRU CUMHURİYET GENÇ PARTİ SOSYAL SAADET

KÖY
VE N

um
ar

al
a S

-8 5
£ >•

J? c ■ l
s-

® — 

$ l
S “ 
•d G

® —
§ j 
— w 
•2 c

G 
5
3 M

5 
&

SOL

PARTİ

PARTİSİ TÜRKİYE 

PARTİSİ
KALKINMA 

PARTİSİ

BİRLİK

PARTİSİ

YOL 
PARTİSİ

HALK

PARTİSİ

PARTİ

i

DEMOKRAT

dALK PARTİSİ

HARSC'

MAHALLE S J2 2 99 ot J2 E lE e □ H ALDIĞI ALDIĞI ALDIĞI ALDIĞI ALDIĞI ALDIĞI ALDIĞI ALDIĞI ALOO

AO

AÇ
LA

N
SA

3 
3 
X 
-t

C 
a Se

çm
en

 L
is

 

se
çm

en
le

rin

O
y K

ul
la

na
r

ki
ra

z E
di

lm
e 

oy
 p

us
ul

al
a c 5 

.4 a 
İS g 
2 B 

jfi o

O 
0 
ö* S

o

</)

4

OY 

SAYISI 

RAKAMA

OY 

SAYISI 

RAKAMA

OY 

SAYISI 

RAKAMLA

OY

SAYISI 

RAKAMLA

OY

SAYISI 

RAKAMA

OY

SAYISI 

RAKAMLA

OY

SAYISI 

RAKAMA

OY

SAYISI

RAKAMA

OY 

SAYS 

RAKAMA

Or
SAYSi

RAKAMA

SAYS

RAKAMA

OSM AJtYE MAHALLESİ 1 151 300 185 174 0 174 11 7 14 1 68 0 16 11 f X •

OSM AAİYE MAHALLESİ 1 152 300 -202 194 0 194 8 2 13 1 77 2 14 11 8 1 31 34

OSMANİYE MAHALLESİ 1 153 258 166 156 0 156 10 1 10 0 57 0 16 14 4 3 27

OSM AMYE MAHALLESİ 1f 154 300 235 221 0 221 14 3 37 2 62 1 71 12 11 1 6 15

CPHANİYE MAHALLESİ 1 155 284 219 189 0 189 30 1 41 1 52 2 38 10 6 M t?

ORHAAtYE MAHALLESİ 1 156 320 238 224 0 224 14 4 56 1 48 0 59 14 4 H S •

OSMANİYE MAHALLESİ 1 157 320 234 229 0 229 5 2 38 1 78 0 51 12 10 J a

OSMANİYE MAHALLESİ 1 158 328 211 201 0 201 10 0 54 0 45 0 29 21 7 4 23 •

YSİ MAHALLE 1 159 300 189 184 0 184 5 4 31 0 55 0 40 10 • 1

YWİ MAHALLE 1 160 300 206 188 0 188 18 2 27 3 74 1 29 11 4 « 21 M

rat MAHALLE 1 161 300 245 236 0 236 9 2 37 0 82 0 37 18 9 3 * 32

rBt MAHALLE 1 162 300 231 212 0 212 19 4 44 1 71 2 55 14 6 9 4 4M

rat MAHALLE 1 163 304 232 212 0 212 20 1 45 1 70 3 46 4 5 j S

Ot MAHALLE 1 164 320 231 224 0 224 7 3 39 0 69 0 58 4 16 • 16

rat MAHALLE 1 165 323 239 231 0 231 8 3 36 0 73 0 17 6 31 21

CEZA 0/1 1 CE 33 37 37 0 37 0 2 9 0 8 0 6 T 1 1 2 6

ıso 49738 35024 33262 1 33263 1761 451 3490 72 10782 157 5653 3297 1200 6« 30* 3637

c 
e

«
• a

j 
a

PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI PARTİNİN ADI PARTİMN ADI PARTİNNA3 PARTMUAO PARTİNİN A3 AD PMTMl AB

0 M 
c

fll 

u
a 0 

e DSP ANAP BTP AK PARTİ ESP DYP CHP GBIÇ PARTİ SHP SAADE'PAR KF

a
1 a •

• 
0» • 
a •

e • 2
DEMOKRATİK ANAVATAN BAĞIMSIZ ADALET VE BÜYÜK DOĞRU CUMHURİYET GBC PARTİ SCSYK. SAAZETPAR

GENH. TOPLAM
> 
S M 
$ 
3 Z < 
J "»

di
k K

ur
ul

u 
N

um
aı 5 i 

c *
2 S

C c 
• • 

l &

c 
• 
E 
o 

4 
S 
c 
J 

î az
 E

di
lm

ek
si

zi
n 

G
< 

pu
su

la
la

rın
ın

 sa
yı

:
az

 E
di

le
n F

ak
at

 G
e 

pu
su

la
la

rın
ın

 Sa
yı

çe
re

ll 
oy

 p
ue

ul
al

aı

çe
re

lz
 o

y 
To

pl
am

ı

SOL 

PARTİ 

ALDIĞI

OY % 

SAYISI

PARTİSİ

ALDIĞI

OY 

' SAYISI

TÜRKİYE 

PARTİSİ 

ALDIĞI 

OY 

SAYISI

KALKINMA 

PARTİSİ 

ALDIĞI 

OY 

SAYISI

BİRLİK 

PARTİSİ 

ALDIĞI 

OY

SAY®

YOL 

PARTİSİ 

ALDIĞI 

OY 

SAY®

HALK 

PARTS 

ALDIĞI

OY 

SAY®

PARTİ

ALDĞI

ar

SAY®

aaKKUT

HALK PARTS

ALİAĞI

SAY®

PARİ®

ALDâ

OY 

SAY®

suee 

PAFhÎS 

ALDĞI

SAY®

& < 4 4 : £ o hf
r 

oy 4 <5 RAKAMLA RAKAMLA RAKAMLA RAKAMLA RAKAMLA RAKAMLA RAKAMLA RAKAMLA RAKAMA RAKAKJk RAMDLA

166 49738 35024 33262 1 33263 1761 451 3490 72 10782 157 5653 3297 1200 646 3678 36K



21 Nisan 2004 Çarşamba

Sel 
'«»F 
reti 
»el 
na 
Uii 
4a 
3e 
4 ü 
»ir

al 
na 
3e 
M

% 
IOİ

Bfl

Sağlık Bakanlığından ‘dondurma’ uyarısı
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Sağlık Bakanlığı, 
dondurmalar ve 
yenilebilir buzlu ürün
lerin patojen bakterilerin 
üremeleri bakımından 
ciddi bir tehlike 
kaynağı olduğu 
uyarısında bulundu. 
Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan raporda, 
üretimde kullanılan alet 
ve ekipmanın uygun 
şekilde temizlenmemesi, 
gerekli ve yeterli 
önlemlerin alınmaması 
durumunda dondurma 
yiyenlerin ’salgın 
hastalıklara’ yakalan* 
ablleceği belirtildi. 
Raporda, soğuk zinciri 
kırılmadan dondurmanın 
yenilmesi gerektiği 
kaydedildi.
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Edinilen bilgiye göre, 
Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye’de önemli bir 
halk sağlığı sorunu olan 
ve en son Hacettepe 
Hastanesi’nde 700’ü 
aşkın personelin 
’Brusella’ya yakalanması 
üzerine hastalıkla ilgili 
kapsamlı bir rapor 
hazırladı. Çiğ ve 
pastörize edilmeyen 
sütün içilmesiyle ortaya 
çıkan Brusella’nm birinci 
hedefinin çiftçiler 

olduğunu belirten 
raporda, uyanlara yer 
verildi. Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 
raporda, Brusella’ya 
yakalananlarda, düzenli 
olmayan sürekli ateş, 
baş ağrısı, sırt, kas ve 
eklemlerde ağnlan, 
titreme, gece terlemesi, 
yüzde 10-20 oranında 
karacîğer-dalak 
büyümesinin görüldüğü 
belirtildi. Raporda, ayn- 
ca hayvancılıkla uğraşan
ların, taze peynir 
tüketenlerin, çiğ veya 
yeterince pastörize 
edilmemiş süt ve süt 
ürünlerini tüketenlerin 
’risk altında* olduklan 
sıralandı.
Dondurmalar ve 
yenilebilir buzlu ürünler 
de patojen bakterilerin 
üremeleri bakımından 
ciddi bir tehlike kaynağı 
olduğunu belirten rapor
da, '‘Üretimde kullanılan 
alet ve ekipmanın uygun 
şekilde temizlenmemesi, 
gerekli ve yeterli önlem
lerin alınmaması duru
munda salgın hastalık
lara neden olabilir.
Özellikle salmonella 
kontaminasyonu 
bilinen en tehlikeli 

kontammasycmdur. 
Bu nedenle üretimden 
hemen son ra soğuk 
zincirin kırılmadan 
ürünün tüketiciye 
sunul ması gerekmek t e - 
dir” denildi.
BRUSELLA 
NASIL BULAŞIR?
Sütün içerdiği protein, 
yağ, karbonhidrat, 
mineral madde, 
vitamin, enzim, su 
gibi besin maddeleri ve 
büyüme için ger eki i 
tamamlayıcı faktörleriyle 
insanlar için olduğu 
kadar mikroorganiz
malar için de 
vazgeçilmez bir besin 
kaynağı olduğunu 
vurgulayan raporda, 
Brusella’nm nasıl 
ortaya çıktığı şöyle 
anlatılıyor: "Hijyenik 
şartlarda elde 
edilmeyen süt, 
özellikle içerdiği pato
jen mikroorganizmalar 
açısından sütün 
işlenmesinde veya 
uygun şartlarda elde 
edilmeyen süt 
ürünlerinin 
tüketilmesinden dolayı 
sağlık açısından risk 
oluşturmakta ve 
istenmeyen sağlık 
sorunlarının yaşan- 

umum neden olmak
tadır Zararlı. haocoiek 
yapan (patojen) 
mikroorganizmalar, sut 
99 süt ürünleri yobeş ia 
nüfusun büyük bir 
bolü m üne h ula yayıla
bileceği ©e gerekli 
önlemler alınmadığı 
takdirde salgın 
ha e t nüktem yol aça
bileceği için özellikle 
insanlar açısından 
tehlikeli olarak 
düşünülmektedir.
Bu nedenle, çok ciddi 
hastalıklara neden 
olan patojen 
mikroorganizmaların 
ve kimyasal kirletici
lerin süt ve süt ürün
leri yolu ile insanlara 
bulaşmasını önlemek 
gerekir. Patojenler.
gerek vücut içerisin 
deki faaliyetleri ile 
doğrudan, gerekse süt 
ve süt ürünleri 
içerisinde tüketim 
öncesinde toksin veya 
diğer zararlı maddeleri 
üretmek suretiyle 
dolaylı olarak insan 
sağlığını etkileye
bilmektedir. Süt ve süt 
ürünleri, insanlar 
tarafından doğrudan 
veya enfekte olmuş 
kaplar, aletler, su gibi 

yollardan dolaylı kont 
mum olduğu taktirde 
çeşdÜ hast a/ıkian 
yayabilmekledir 
MaataMlı hastanlar- 
dan elde edilen sütün 
tüketilmesi hahnde. 
bir çok koşması 
hası ahpı hsaassiara 
bu lasabilmektedir *, 
Çiğ sut ve çiğ 
sütten elde edden 
ürünlerin SaİMSflnsaai 
yoinyAa bulaşan 
Brusetta mn ciddi 
sağlık acnndanne 
neden olduğunun attanr 
çizen bakanhk 
raporunda, hastahklı 
hayvanlar dan elde 
oddan sut ler veya 
bu sütlerle yapıkmış 
besinler, çiğ olarak 
tuk et ildiği veya
yalat faıce pastörize 
veya sterilize edilmediği 
zaman ölümle 
sonuçlanabilecek 
çeşitli gıda zehirlen - 
melerin yasanabt lec eğı 
uyarısında bulunuldu. 
Raporda, bu 
nedenle, açıkta 
satılan süt ve 
süt ürünleri satın 
alınmaması, pastörize 
veya sterilize edilmiş 
sütler kullanılması 
istendi.
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■f ■lf|H Bağkur sağlık karnelerimizi kaybettik.
■ Af IV Hükümsüzdür.

SEZGİ - DİLEK - GENCER - TUĞÇE GENÇOĞLU

KAYIP Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden aldığım 
diplomamı kaybettim.

FATİH DAĞ

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

yazug™HIZLI VE DENGELİ
ELEMAN

Mâtbadmızdâ çırak olarak 
yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

KİN TESLİM 
KASIN TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+9 AY

MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YAŞAYIN

I İstiklal Caddesi Bora Sok, Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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I Bir doktora 755 hasta
Bin 156 yataklı yükseldi. tI $4O'ı «beye bm 665
sağlık kurumu, Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı basta dusa^nr
17 bin yataksız SSK, üniversite, i flr hastanelerinde. Bu arada. DİEyataksız
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sağlık kuruntunun 
bulunduğu 
Türkiye’de, 
bir doktora 755 
hasta düşüyor. 
Devlet İstatistik 
Enstütüsü (DİE) 
2003 yılı verilerine 
göre, 1998’de bin 
1138, 1999’da bin 
1171, 2000’de bin 
1184, 2001’de bin 
240 olan yataklı 
sağlık kurumu 
sayısı 2002 
yılında bin 
156’ya düştü. 
Bununla birlikte 
2001 yılında 159 
bin 290 olan yatak 
sayısı 2002’de 
162 bin 235’e

askeri, özel 
sektör ve diğer 
kurum has
tanelerinde 
ayakta tedavi 
gören hasta 
sayısı 2001’da 
114 bin 978 
bin iken, 2002’de 
rakam 118 bin 
809 bine ulaştı. 
Yine bu yıllar 
arasında yatakta 
tedavi gören 
hasta sayısı 
5 bin 290’dan 
5 bin 508’e 
yükseldi.
DİE verilerine göre, 
Türkiye’de 
280 Ana Çocuk 
Sağlığı Merkezi,

34 Kamu Sağlığı 
Merkezi, 496 
dispanser, 11 bin 
735 sağlık evi, 
5 bin 540 sağlık 
ocağı hizmet 
veriyor. DİE 
verilerine göre 
sağlık 
personelinin 
kurumlara göre 
dağılımı ise şöyle: 
"41 bin 907'si 
uzman hekim, 48

bin 850 pratisyen 
hekim olmak 
üzere 90 bin 
757 hekim, 
15 bin 866 
dişhekimi, 
22 bin 292 
eczacı, 45 bin 
560 sağlık 
memuru ve 
75 bin 879 
ebe".
90 bin 757 
hekimden 44bin

10 bin 106 ’w

tanelerinde, 
18 bin 752'si 
üniversite 
hastanelerinde, 
12 bin 3311 
özel sektörde ve 
5 bin 028’i 
diğer kamu 
hastanelerinde 
görev yapıyor. 
Türkiye’de bir 
hekime 755, 
bir dishekime 
4 bin 319, 
bir eczacıya 
2 bin 990, 
bir sağlık 
memuruna bin 
504, bir hemşi 
reye 903 ve bir

Kilis. Yalova w 
Bayburt ise son 
sırada yer aldı 
Bazı illerdeki 
sağ lık k urumu 
sayısı ise şo0e 
"Ankara 60. İzmir 
46, Konya 34. 
Antalya 26. Diyar 
bakır 11, Sanburla 
13 ve Sağlık 
Bakam Recep Ak 
dağ ın memleketi 
Erzurum 12”.

Aacüve [iıetaDApmn
M COMPUTER
bilişim hizmetleri 
geleceği düşünenler İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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İnsan Hakları
Ortak Projesi

Başbakanlık 
İnsan haklan 
Başkanlığı’ nca, 
Türkiye’de insan 
haklan uygula
malarının çağdaş 
dünya standart
larının ötesinde 
gerçekleşmesinin 
sağlanması 
amacıyla " 
herkese insan hak
lan hemen " slo
ganıyla bir kampa
nya başlatıldı. 
Türkiye’nin Avrupa 
Komisyonu ve 
Avrupa Konseyi ile 
ortaklaşa yürüt
tüğü "İnsan 
Haklan ve 
Demokratik İlkeler 
Konusunda 
Bilincin 
Oluşturulması" 
projesi

çerçevesinde, 
basın yayın ve 
ajans kuru
luşlarının temsilci
lerinin katılımıyla 
yuvarlak masa 
toplantısı 
düzenlendi.
Toplantıda, 1 
Ocak 2004’ten 
itibaren "İnsan 
Hakları İhlal 
İddiası Bireysel 
Başvuru Formu" 

kullanımına 
başlandığı 
hatırlatılarak, 
Türkiye 
genelinde 76 
kişinin* 
"işkence ve 
kötü muamele", 
"kişi hürriyeti ve 
güvenliği" ve 
"adil yargılanma" 
başta olmak 
üzere 138 hak 
kategorisinde

insan haklan 
konusunda mağ
duriyete uğradığı 
iddiasıyla 
başvuruda 
bulunduğu 
bildirildi. İnsan 
Haklan konusunda 
3 yıl içinde 
yaşama geçirilecek 
reformlar 
arasında, tüm 
vali ve kaymakam
ların, bin hakim
ve savcının, 

3 bin polis ve 
jandarma 
amirinin ve 
bin belediye 
başkanınm 
eğitilerek, ifade 
odalarının
teyp ve 
videolarla 
donatılması 
öngörülüyor.

Borç 
| stoğunda 

azalma
2003 yılı sonunda kamu borç stoğu 

yüzde 70.5*e geriledi.

Devlet 
borçlan 
2003 yılı 
sonu i t iba 
riyle 251 
katrilyon 
lira oldu. 
Hazine 
Müsteşar 
lığının 
açıklamasında, 
kamu borç stoku
nun geçen yıl sonu 
itibariyle 251 
katrilyon 500 tril 
yon lirayı bulması
na karşın, GSMH 
içindeki payının 
azaldığına dikkat

ŞİİR KÖŞESİ
Demir AS Bayta

çekildi. 2002 yi 
sonunda kamu 
borç stoku 
GSMH'nın yüzde 
78.6’sı düzeyin 
deyken, bu 
rakam 2003 yık 
sonunda yüzde 
70.5’e geriledi.

İTİRAF

Bankacılık sektörüne
sıkı denetim

Devlet Bakanı Babacan ABD seyahati öncesi 
açıklamada bulundu.

Uykudan kalkmış gözleri mahmur
Zenginin dediği her zaman olur
Fakiri yıkan bir tatlı gurur
Haline şükret sen de arkadaş

Yalanla dolanla işi yürütür 
Elinle olamazsa ayağında getaer 
Haram helal demez hemen gotâmr 
Haline şükret sende arkadaş

Yalan sözlere yemin ederler
İşleri nedense tersine gider
Haline bakmaz bir de naz eder
Haline şükret sende arkadaş

Doğrulan kimseler sevmez 
Doğruluktan zarar gelmez 
Yalan yere söz verilmez 
Haline şükret sen de arkadaş

Devlet Bakanı 
Ali Babacan* 
Bankacılık 
sektörünün 
denetim ve 
gözetimi İçin 
ayrıntılı bir 
inceleme ve 
değerlendirme 
çalışması 
başlattıklarını 
açıkladı. 
Ali Babacan, 
ABD’ye 
hareketinden 
önce İstanbul 
Atatürk 
Havalimanı’nd 
a* çalışmalara,

dünyaca ünlü 
bankacılık
uzmanı Jean 
Louis Fort ün 
başkanlık 
edeceğini 
söyledi.
Babacan;
"Sözkonusu 
İnceleme ve 
değerlendirme 
çalışmalan 
İçin ben sayın 
Jean Louis 
Fort’u bu 
çalışmalarla 
ilgili davet 
etmiştim ve 
bu davetimizi*

bizi kırmayıp 
kabul etti" 
diye konuştu. 
Devlet Bakanı 
A1İ Babacan,

20-26 Nisan 
günleri 
arasında, 
New York ve 
VVashington'da

IMF ve Dünya 
Bankasının 
yıllık bahar 
toplantılarına 
katılacak.
Birleşmiş 
Milletler’in 
Ekonomik ve 
Sosyal 
Konsey 
toplantılarına 
da katılacak 
olan Ali 
Babacan, 
yatırımcılar 
ve finans 
kuruluşu 
temsilcileriyle 
görüşecek.

w w 1
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tairttlpeft
Hafif dpfîlir PİCCİklİnİ hilo hiliccol vûlilûrdû hartan Aİın/ArHafif demir

Hafif demir 
eksikliğinin bile 
bilişsel yetilerin 
azalmasına 
neden olduğu 
belirtildi.
ABD’deki 
Pennsylvania 
Üniversitesi ’nde 
görevli Laura 
Murray-Kolb ve 
ekibi, 18 ila 35 
yaşlarında 100’den 
fazla kadının 
bilişsel yetilerini 
test etti.
Katılımcıları demir 
eksikliği olmayan, 
hafif demir eksik
liği bulunan ve 
ciddi kansızlık 
sorunu olanlar

Patates Kızartması 
Tartışmaları

Yağda kızarmış patatesin sağlık için faturası ağır oluyor...

eksikliği bile bilişsel yetilerde azalmaya neden oluyor.

olmak üzere 3 
gruba ayıran 
bilim adamlan, 
hafif demir 
eksikliği olan 
kadınların testleri, 
demir eksikliği 
bulunmayan 
kadınlar kadar 
hızlı çözdüğünü, 

fakat daha fazla 
hata yaptığını 
kaydettiler.
Demir eksikliğine 
bağlı kansızlığı 
olan kadınlarınsa 
diğer 2 gruba 
göre daha kötü 
sonuç aldığı ve 
testleri daha 
uzun sürede 
çözdüğü 

belirtildi. 
Bu testten sonra 
bütün katılımcılara 
4 ay süreyle ya 
günde 60 miligram 
demir ya da etkisi 
olmayan placebo 
veren bilim 
adamları, 16 
hafta sonra 

testi tekrarladılar. 
Düzenli olarak 
demir takviyesi 
alan katılımcıların 
hafıza, dikkat ve 
öğrenmeyle ilgili 
testlerde 
öncekinden 
daha başarılı 
olduğunu ifade 
eden bilim adam 
lan, araştırma 
sonucunda, 
hafif demir 
eksikliği bulunan 
kadınların 
bilişsel 
yetilerinin 
demir takviyesiyle 
iyileştiğinin 
ortaya çıktığını 
söylediler.

Türkiye'de kanser 
riski yüksek

K A N S t R
Türkiye’nin 
kanser haritasını 
çıkaran Sağlık 
Bakanlığı, 
asbestli toprak 
bulunan yörel
erde yaşayanlann 
ciddi kanser riski 
ile karşı karşıya 
olduğunu saptadı. 
Araştırmada 
ortaya çıkan bir 
başka gerçek ise 
bu riski 4 ila 6 
milyon insanın 
taşıması.
Sağlık
Bakanlığı na bağlı 
Kanserle Savaş 
Dairesi’nin hazır
ladığı bir rapor, 
ürkütücü gerçek
lerle bir kez daha 
yüz yüze 

gelmemize 
neden oldu. 
Türkiye’nin 
çeşitli böl
gelerinin 
toprak. su ve 
hava yapısını 
inceleyen kurum. 
11 köyün 
toprağında, 
"akciğer zan 
kanseri" ne 
yolaçan asbest 
maddesi saptadı. 
Çalışmalar, bir 
başka çarpıcı 
gerçeği de 
ortaya çıkardı. 
Araştırma yapılan 
köylerdeki 
asbest oranı 
dünya ortala
masının 4 
bin kat üstünde.

Son a r aş 11 r- 
malar, yağda 
kızarmış 
patatesin 
sağlık için fat
urasının çok 
daha büyük 
olduğunu 
ortaya çıkardı: 
Kanser 
tehlikesi! 
Kaliforniya 
eyaleti şimdil
erde patates 
kızartması 
ambalajlarının 
üzerine 
"kanser yapıcı 
kimyasal" 
etiketi 
koydurmayı 
düşünüyor.

Tüketici 
Avukatı Rafael 
Metzger, insan
ların satın 
aldığı gıdaların 
hangi sağlık 
sorunlarına yol 
açacağını 
bilmeye haklan 
olduğunu 

belirtiyor. 
Tartışma, 
patateslerin 
yüksek ısıda 
kızartıldığı 
zaman ortaya 
çıkan 
Akrilamid mad
desi üzerinde 
yoğunlaşıyor.

Toksikolog 
Doktor
Şibamato, 
bilimsel 
olarak 
Akrilamid 
maddesinin 
yok 
edilmesinin 
mümkün 
olduğunu 
ancak uygula
mada pahalı 

bir işlem 
olduğu için 
yapılmadığını 
söylüyor. 
Kanser yapıcı 
Akrilamid, 
aslında çok 
yaygın bir 
madde.Şeker 

ya da karbon
hidratı birçok 
gıdada bulunan 
aminoasit ile 
kanştırınca 
ortaya çıkıyor. 
Aşın ısıda 
pişirilen tüm 
nişastalarda da 
ortaya çıka
biliyor.
Akrilamid mad
desinin şimdiye 
değin sadece 
deney 
farelerinde 
kansere yol 
açtığı belirlen
di ama insan
lar konusunda 
hala sağlam 
bir kanıt yok.
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Tankul Oktem'den
en büyük anıt

Ünlü Heykeltraş Prof. Dr. Tankut Öktem’in 
6 yılda tamamladığı 18 metrelik dev 

Türkiye’nin en büyük anıtı Manisa İzmir 
Karayolu’ndaki kaidesine dikildi.

Türkiye’nin en 
yüksek anıtı olan 
Manisa’daki Kuva yi 
Milliye ve Cumhuri 
yet Anıtı’nm 18 
metrelik heykeli, 
üç vinçle kaidesine 
yerleştirildi. 
Zeytin dalı tutan 
genç kız ve Efe 
heykeli, parçalar 
halinde beş 
Tır’a yüklenerek 
Küçük Kumla’dan 
Gediz’e 
gönderilmişti. 
Heykellerin 
montajı Gediz

Planlama Müdür 
lüğü bahçesinde 
tamamlanarak, 
Tır’a yüklenip 
özel eskortla anıtın 
bulunduğu 
yere taşındı.
Üç vincin yardımıyla 
kaldırılan heykel, 
bir günde yerine 
monte edildi.
Prof. Dr. Tankut 
Öktem’in 6 yıl 
boyunca Küçük 
Kumla’daki 
atölyesinde yaptığı 
anıt, 23 Nisan’da 
açılacak.

Deneme 
I sınavları" 
başlıyor

İlçe Milli Eğ it im 
Müdürlüğü koordi
natörlüğünde 
yapılacak Dersane 
öğr e ncile ri den
eme sınavları 
başlıyor.
Doğuş ve 
Yeşilırmak der- 
sanelerinin işbir
liğinde İlçedeki 
tüm lise son sınıf 
öğrencilerinin 
katılacağı deneme 
sınavlarının ilki 
yarın Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemlik Lisesi ve

İmam Hmjç 
Lisesinde 
yapılacak. 
Sabah saat 
09.00 da 
başlayacak 
sınavların 3 
saat süreceği «i 
Üniversite 
sınavları 
statüsünde 
gerceklesece* 
öğrenilirken 
hiçbir oğrenaaa 
kendi ok uduğs 
okulda sınava 
giremeyeceği 
açıklandı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

MRNfiSTIR GAZİNOSU 
v« 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
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rürkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 64. yıldönümü ve Çocuk Bayramı kutianacaic

Yarın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bavramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 84. yıldönümü yarın tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de törenlerle kudenecab. 
Hazırlanan programa göre törenlere yarın saat O9.oo’da Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayacak, hçe Stabndaki törerder 
ise, saat lO.oo’da başlayacak. Törenler, öğrencilerin ve özürlüler Okulu öğrencilerinin yapacağı gösteriler öe soa bulacak. 4’d»

Ankara 1 Mayıs’a 
hazırlanıyor

KESK, Türk-lş, DİSK, Hak-lş. Hm»I 
Sen, TBMMOB gibi bir çok shri! roptum 
kuruluşları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın tut-1 

lamak için hazırlıklara başladılar
Haberi sayfa 8de I

Küçük Kumla eski Belediye Başkanı Ömer Bal, basın toplantısında Eşref Güre’ye cevap verdi

“Belediyenin 3 milyar borcu var"
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış
28 Mart yerel seçimlerinde, Küçük Kumla Belediye Başkanlığını kaybeden DYP’li aday 
Ömer Bal, Belediye Başkanı Eşref Güre’nin kendisi ile ilgili yaptığı konuşmaya sert 
cevaplar verdi. Bal, Kumla Belediyesi’nin 505 milyar lira borcu bulunmadığını belirtirken, 
büyük marketlerin Kumla’da açılması seçim kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorunu
Yann, Ulusal egemenliğimizin ilan edildiği günün 

84, yıldönümü.
Türk halkının, kulluktan kurtularak, egemen bir 

ulusun çocuktan olduğunun ilan edildiği gün 23 
Nisan 1920.

Böyle önemli bir günü kutlarken, yavru vatan 
dediğimiz Kıbrıs’ta 24 Nisan günü Türk ve Rum 
halkının bir devlet çatısı altında birleşmesini içeren 
referandum oylaması yapılacak.

Referandum olalı, Türkiye’yi ve Kıbnsh Türk ve 
Rumları ikiye böldü.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Annan tarafından hazır* 
lanan plana “Hayır" demeleri için Kıbnsh Türklere 
çağrılar yapıyor.

Bunu da Türklerin Kıbrıs’ta egemenlik haklarının 
yok olacağı iddiasına dayandmyor.

Oysa, KKTC Başbakanı Mehmet Ali Talat, ve par* 
tisi CİP' ise referandumda Kıbns halkına AB gir* 
menin yolunu açacak, adaya banşı getirecek olan 
Arman Planına “evet" demeye çağırıyor.

İşin Türkiye yönü ise ilginç..
1974 yılında Türk askerinin Kıbns çıkartmasından 

beri, dünya Kıbrıs’ı Türkiye’den başka (Pakistan 
hariç) hiçbir ülke tanımıyor. 30 yıldır Türkiye 
Kıbrıs’a Türk halkına yapmadığı yardımlan yapıyor. 
An», 30 yıldır da Kıbns sorunu çözüme kavuşmuy
or.

Şimdi çözüm İçin en uygun adım atılmak üzere 
üuoı, Türk sofu ve milliyetçi sağı tek ağız, bu soru* 
mm çözülmemesi için sayın Denktaş İle birlikte 
hareket ediyor. 24 Nisan günü Kıbrıs halkı kendi 
geleceğinin yönünü çizecek.

Doğru olan bu değil mi?

Küçük Kumla eski 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, dün 
düzenlediği basın 
toplantısında, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanlığına seçilen 
Eşref Güre’nin kendi 
dönemi hakkında 
yaptığı açıklamalara 
cevap verdi.
Doğru Yol Partisi 
ilçe merkezinde İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar, Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel’in 
de katıldığı toplantıda 
konuşan Bal, Eşref 
Güre’ye seslenerek, 
“Belediye’nin 505 mil
yar lira borcu var’ 
diye Kumla halkına 
beni yalancı diye 
lanse etti. Kendisi 
iktidara gelmek için 
bir sürü vaatlerde 
bulundu. Bir çok 
kişiye iş vaadi verdi. 
Şimdi ise kadro 
geniş diye işçi 
çıkartıyor” dedi. 
Güre’nin uygula
malarını da eleştiren

Küçük Kumla eski Belediye Başkanı Ömer Bal, dün düzenlediği basm 
toplantısında Eşref Güre’nin açıklamalarına cevap verdi.

Ömer Bal, belediyeyi 
bıraktığından 3 milyar 
lira fidan borcu 
bulunduğunu açık
larken, Küçük Kum 
lada açılan büyük 
marketlerin kendisi 
nin seçim kaybet 
meşinde büyük 
etken olduğunu, 
çünkü Kumla’da 
bu marketlerin 

açılmasıyla bir çok 
küçük bakkalın ve 
ailelerinin kendisine 
oy vermediğini 
söyledi.
Kumla Belediyesi'n in 
haklannı koruduğunu 
da savunan Ömer 
Bal. su parası öde
meyenler hakkında 
yasal işlem başlat
tığını, daha sonra 

taksidendırme kolay 
lığı getirdiğini bebr 
terek Eşref Güre’ye 
şöyle seslendi: 
“Ama siz bunu yapa
mazsınız. Çünkü 
seçim kazanmak 
için vatandaşa 
borçlannoı sileceğiz 
diye söz verdiniz.”

Seyfleflm SEKERSÖZ’ûı» 
Matari ssyfe 3 de

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya rahatsızlığı 
nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

Fakir ülkeye 
para akmıyor

Küresel Kalkınma 
Finansı 2004’te yer alan 
yıllık Dünya Bankası 
Raporu’na göre 
gelişmekte olan ülkelere 
aktarılan net özel ser
maye 2002 yılında 155 
milyar dolar iken 2003 
yılında 200 milyar 
dolara yükseldi. Fakat 
sözkonusu sermaye akışı 
kalkınmakta olan ülkeler 
arasında fakir olanlardan 
çok daha güçlü durumda 
bulunan bir kaç ülkede

I yoğunlaştı.
Dünya Bankası Baş 

I Ekonomisti François 
| Bourguignon konu 
I hakkında yaptığı yorum- 
I da, "Daha büyük 
I ülkelerin bazılarına 

sağlanan sermaye
I akışlarında görülen sıçra- 
I ma cesaret vericidir ve 
I evrensel ekonomik 
I çerçevenin geliştiğini 
I yansıtmaktadır. Ancak en 
I fakir ülkeler açısından 
I hayati önem taşıyan 
I resmi yardımlar 
I konusunda endişe duy- 
I maktayız. Bu yardımlar 
I çok az bir artış göster- 
I miş ve geçen yıl, 
I Milenyum Kalkınma 
I Hedeflerine (MDG) ulaş- 
I mak için gereken 
I seviyelerin çok altında 
I kalmıştır" dedi.
I Dünya Bankası verileri, 
I gelişmekte olan ülkelere 
I yapılan yardımlarda 
I 1990’lann sonlarında 
I Brezilya, Rusya ve Doğu 
I Asya’da yaşanan 
I ekonomik krizlerden 
I sonra altyapı yatırımı 
I finansmanı ölçütüne göre 

yüzde 50 oranında bir 
gerileme olduğu görüldü. 
Rapor kalkınmakta olan 
ülkelerin altyapı 
ihtiyaçlarının halen 
karşılanamadığını 
belirterek gelişmiş 
ülkeleri ve çok taraflı 
kurumlan altyapı 
yatırımlarına ihtiyaç 
duyan ve bu amaçla 
gerekli reformları 
gerçekleştirmeye hazır 
olan ülkelere yardıma 
çağırıyor. Rapor aynı 
zamanda gelişmekte olan

ülkelerde milli gelirin 
yansının ticaretten kay
naklandığına dikkat çek* 
erek, 'Küresel Gelişim 
Finansmanı’ ülkeleri ve 
çok taraflı kuruluşları 
özellikle yoksul ülkelere 
yönelik ticari finansman 
için gerekli tedbirleri 
almaya davet etti. 
Rapor, Doğu Avrupa ve 
Orta Asya (ECA) bölge
sine 2002 yılında 22.7 
milyar dolar olan net 
özel borç akışlarının 
2003 yılında büyük bir 
artışla 36 milyar dolara 
yükseldiğini; söz konusu 
bölgeye gerçekleşen 
doğrudan yabancı ser
maye (DYY) akışlarının 
ise 2002 yılında gerçek
leşen 33 milyar doların 
ardından düşüşe geçerek 
2004 yılında 26 milyar 
dolara gerilediğini vurgu
ladı. Bölgede 
özelleştirme çalış
malarının bir çoğunun 
tamamlanamadığını vur
gulayan rapor, Rusya’da 
DYY’da keskin bir artış 
görüldüğünü fakat söz 
konusu yatırımların 
çoğunluğunun petrol ve 
doğal gaz alanlarında 
gerçekleştiğini bildirdi. 
Rapora göre ECA 
Bölgesine net portföy 
akışları da 0.7 milyar 
dolar ile çok düşük bir 
düzeyde sınırlı kaldı. 
Dünya Bankası, özellikle 
AB’ye giriş sürecinde 
ihracat pazarlarının 
genişlemesi ile büyüme 
oranlarında artış bekle
nen Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan ve Polonya 
gibi rekabetçi maliyet 
yapılarına sahip ülkelerin 
yatırımcıları karargah ve 
AR-GE tesisleri kurmaya 
teşvik ederek hizmet 
sektörlerine daha fazla 
DYY çekmelerinin bek
lendiğini bildirdi. Rapor, 
hafif imalatçıların Roman 
ya gibi daha düşük mali 
yetli ülkeleri tercih ede
bileceğini öne sürerken 
Rusya ve Türki ye’nin de 
gelecek yıllarda daha 
yüksek seviyelerde DYY 
alacağını belirtti.

Basından Saçmalar
Olayların İçinden gurura*

Her ekmek “ekmek değil”
Halkımızın temel gıda maddesi ekmek. 

Prof. Dr. Filiz Ackurt'un verdiği bilgiye 
göre, halkımız günde 100 gr. ile 800 gr. 
arasında (ortalama kişi başı 350 - 400 
gr.) ekmek tüketiyor. (Türk Silahlı 
Kuvvetleri nde kişi başı günlük ekmek 
tüketimi 900 gr.’a kadar çıkıyor.)

Halkımız günlük enerji ihtiyacının 
yüzde 40’ını ekmekten sağlıyor.

Son yıllarda yayılan ve "fast - food" 
denilen "ayaküstü" beslenme alışkanlığı 
nedeniyle ekmeğin önemi daha da arttı.

Halkın "beyaz ekmek merakı" 
nedeniyle kentte ve kırsal kesimde 
ekmekler beyaz undan yapılıyor. Beyaz 
un üretmek için değirmende, buğday 
tanesinin içinden (1) Buğday özü ruşeym 
ile (2) Kaba ve ince kepek ayrılıyor. 
Ayrılarak bir yana konulan bu buğday 
özü ile kaba ve ince kepekte, (1) E vita
mini, (2) Omega 3 ve 6, (3) Protein, (4) 
Karbonhidrat, (5) Zengin vitamin ve mi 
neraller ve (6) Lif var.

Bu vitamin ve minerallere sahip 
olmayan beyaz undan yapılan "sünger 
ekmek", halkımızın açlık duygusunu 
bastırıyor ama, beslemiyor.

Halkımız temel gıda maddesi olan 
ekmekten "alması gereken enerjiyi - vit
aminleri ve mineralleri" alamıyor.

Bunun kötü sonuçlan çocuklarda, 
gençlerde ve yetişkinlerde değişik biçim
lerde ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Sevinç 
Yücecan’ın verdiği bilgilere göre, 
annelerin yetersiz beslenmesi sonucu 
doğan bebeklerde ve çocuklarda ölüm 
oranlan artıyor. Her beş çocuğumuzdan 
birinin boyu yaşma göre kısa. Çocuk
larımızda demir yetersizliği anemisi var. 
Yetişkinler demir yetersizliği anemisi 
sonucu çabuk yoruluyor. İyot yetersiz 
liginden tiroid sorunu ortaya çıkıyor.

Guatr, kemik çarpıklığı hastaHdan artı 
yor. Vitamin ve çinko yetersizhği vücut 
dengesini bozuyor. Diyete bağh Ldp 
hastalıktan, damar haataAddan. yüksek 
tansiyon sorunu önem kazamyoc. Koies 
terol artıyor. Kanser, seker hastabğı, 
ostropoz, lir—dr kırılmaları halt auMudh 
giderek yayılıyor. Sağiakk beslenme 
denilen şey "var olan ue yaşam ioalûem 
ni bozan beslenme alışkanlıklarına* 
düzeltilmesi ve boyiece "protein - enerji 
yetersizliği, demir yetersizliği, nur—, 
iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm. 
diş çürükleri, şişmanlık gibi sorurdona 
en aza indirilmesi ve de koroner Mf 
hastalıktan, hipertansiyon, kanser, 
diyabet, ostropoz gibi hastalıkların 
önlenmesi en aza indirilmesi" demek

Türk halkı için beslenmenin temdi 
ekmek. Ekmek demek un demek, 
un haline getirilirken buğdayın içindeki 
ana besin maddeleri, vitaminler ve mmt 
railer çıkarılıp atılınca, halkın sağtakb 
beslenmesine imkan kalmıyor.

Tam buğday unundan yapılan ekmek 
bile insanın sağlıklı beslenmesi için 
gerekli enerjinin yüzde 40 ını sağlaya
bilirken, buğdayın en önemli bölümleri 
çıkarılarak üretilen beyaz undan yapdom 
beyaz ekmek yiyenler (açlıklarını bastm j 
yor ama) beslenemiyor. Enerji alamıyor 
Sağlıkları bozuluyor.

Halkı bu kadar yakından ilgilendiresi I 
bu konuda, halka bilgi verilmediğinden. I 
halkımız neyin ne olduğunun farkına 
varamıyor. Beyazın da beyazı sünger 
ekmek" yiyerek hem sağlığını hem ener- । 
jisini kaybediyor.

(Suçlu aramıyoruz. Gerçeği anlatı 
yoruz. Bilgisizlik nedeniyle halkın yankı 
beslenmesini önlemeye çalışıyoruz.)
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METRO |
Türkiye’nin yollarında... ®

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Tel : (0.224) 513 12 12
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Küçük Kumla eski Belediye Başkanı Ömer Bal, basın toplantısında Eşref Güre'ye cevap veni

“Belediyenin 3 milyar borcu w”
Tann ve İnsan

28 Mart yerel seçimlerinde, Küçük Kumla Belediye Başkanlığını kaybeden DYP’li aday 
Ömer Bal, Belediye Başkanı Eşref Güre’nin kendisi ile ilgili yaptığı konuşmaya sert 
cevaplar verdi. Bal, Kumla Belediyesi’nin 505 milyar lira borcu bulunmadığını belirtirken, 
büyük marketlerin Kumla’da açılması seçim kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ 

28 Mart seçimlerinde 
Kumla Belediye 
Başkanlığına seçilen 
Eşref Güre’nin 
"Belediye’nin 505 mil
yar lira borcu var" 
şözlerine eski Başkan 
Ömer Bal, yanıt geldi. 
Bal, yaptığı basın 
toplantısında "Beledi 
ye'nin sadece 3 milyar 
lira fidan borcu var." 
dedi.
Doğru Yol Partisi İlçe 
binasında dün düzenle
nen basın toplantısına, 
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, Faruk 
Güzel ve yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre’nin seçildikten 
sonra kendisi hakkında 
verdiği asılsız beyanat
ları cevaplayan Ömer 
Bal, ilginç açıklamalarda 
bulundu.
Ömer Bal, Eşref Gü 
re nin belediye başkan
lığını kazanmak için 
Kumla’da bir sürü 
tavizler verdiğini öne 
sürerek, "Mazbatayı 
alır almaz köy mey
danında açıklama 
yapıyor, ‘belediyenin 
505 milyar borcu var' 
diye. Kumla halkına 
beni ‘yalancı' diye 
lanse ediyor. Kendisi 
iktidara gelmek için bir 
sürü vaatlerde bulun
du. Birçok kişiye iş 
vaadi verdi, şimdi ise 
kadro geniş diye işçi

çıkar tıyor. Beledi 
ye'yi aldığımda 93 
kişi vardı şimdi ise 
104 kişi çalışıyor" 
şeklinde konuştu. 
ARSALAR NEREDE 
Eşref Güre’nin göreve 
tekrar geldiğinde 
65 yaşın üzerin 
dekilerden yolcu 
ücreti alınmayacağını 
ve özelleştirilen oto
büsleri geri alacağını 
söylemesine de cevap 
veren Ömer Bal, 
"Şimdi yan çiziyor, ‘ne 
yapayım otobüsler 3 
yıllık verilmiş' diyor. 
Vatandaşı kandıra
mazsın. 150 vatandaşa 
100’er metre arsa 
vaadinde bulunan 
Eşref Güre'ye soruyo
rum. Nerde bu arsalar, 
vatandaş kazmasını 
küreğim olm»^ arsa 
bekliyor. Çay bahçesi 
ve büfeler vaat ettiniz, 
Damla çay bahçesi 
işgale başladı bile, 
sesiniz çıkmıyor. Hangi 
muhasebe usulüne 
göre 505 milyar borç 
çıkıyor. Sebze pazarı 
sizin zamanınızda yan
daşlarınıza satılmış 
ancak parası dahi alın
mamıştı. Biz sattık, 
parasını kasaya koy
duk, hizmete sunduk. 
Siz borç hanesine 
yazdınız. Zarar eden 
otobüsleri özelleştirdik 
parasını hizmete kattık, 
kar eden duruma 
getirdik, siz borç hane-

Küçük Kumla eski Belediye Başkanı Ömer Bal, dün DYP
ilçe merkezinde basın toplantısı düzenledi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Kumarhane kapitalizmi...
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu 
Türkiye’deki ekonomik 
sistemin adını “Kumarhane 
Kapitalizm’i” koymuş.
Ülkede paradan para kazanmak 
başlıca uygulama olduğuna göre...
Konulan ad yerinde 
Kumarhane kapitalizmi.

sine yazdınız. Taştan, 
ilaçlama makinesin
den, kavşağa dikilen 
fidandan, havadan 
sudan gerçek olmayan 
505 milyar buldunuz. 
Bunu yapmakla bizi 
yalancı konumuna sok
mak size oy Vermeyen 
personen cezalandır
mak ve vaatlerden yan 
çizmek için giriştiğiniz 
siyasi bir oyundur." 
suçlamasında bulundu. 
BELEDİYENİN 
BORCU 3 MİLYAR 
Belediyenin yeni alınan 
ilaçlama makinesinin 
dışında sadece iki yalı 
köprüsüne dikilen 3 mil
yar liralık fidan borcu 
olduğunu öne süren Bal, 
"İlaçlama makinesini 
geri verdiğinizde 
belediyenin sadece 
fidan borcu kalır. Onu 
da ben öderim. Bunun 
yanında hızla devam 
eden taş döşeme işinde 
tahakkuk etmeyen borç 
olabilir, bunlar ise 3 
trilyon bütçesi olan ve 
aylık ödemesi 250 
milyar lira olan bir 
belediye için cep 
harçlığıdır. Şu anda 
eski dönemden kalma 
İller Bankasına olan 
borçlar ödendi, biz 
borç hanesine yaz
madık. Siz yol katılım 
paylarını aldınız, biz 
bedelsiz yol yaptık, 
ödedik, borç hanesine 
yazmadık. Belediyenin 
400 kişiden fazla abo 
neye taksitlendirmesi 
var, bunlan tahsil edin, 
borç kalmaz, ama siz 
onu da yapamazsınız. 
Çünkü seçimi kazan
mak için vatandaşa 
borçlarınızı sileceğiz 
diye söz verdiniz. Bu 
vaatlerden yan çizmek 
için ilk aklınıza gelen 
505 milyar lira oldu." 
şeklinde konuştu. 
Eşref Güre’nin 
konuşmasında "İmar 
planına 50 milyar 
vermişler, yandaşlarına 
göre plan yapmışlar. 
Belediyenin içini

boşaltmışlar" suçla
masına tepki gösteren 
Ömer Bal, "Oysa ne 50 
milyar verdik, ne de 
beledi yenin içini 
boşalttık, tam aksine 
bu kadar hizmete rağ
men bele diye kurul
duğu tarih ten itibaren 
en iyi 
konumdadır. İller 
Bankasına bir lira 
borç yoktur. Bunu da 
açık seçik kabul edin, 
bahane aramayın, 
bu bahaneler sizi 
kurtaramaz, biz 
doğrulan hep 
söyleyeceğiz" dedi. 
BÜYÜK MARKETLER. 
ŞEÇİM1 KAYBETTİRDİ 
Ömer Bal, Kumla’da 
seçimi kaybetmesini 
değerlendirirken, ilginç 
açıklamalarda bulundu. 
Bal, elinde altmışın 
üzerinde bakkalın 
dilekçesi bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
"Kumla 'ya büyük mar
ketleri istemediler, 
ancak vatandaşa 
hizmet için getirdim. 
Doğrusu da buydu. 
Ama, bunun faturasını 
seçimi kaybederek 
ödedim. 400 kişiye su 
parasını ödemesi için 
tebligat yaptım, ama 
rakiplerim su parasmı 
affedeceklerini söyledi 
ler. Bana göre su para 
sini ödeyenler enayi 
değildir, ben doğru 
sunu yaptığıma inanı 
yorum. Seçimi kaybet- 
sem de doğrulan yap
tığım içim mutluyum’’ 
şeklinde konuştu. 
Kumla halkının yapılan 
hizmetleri bir gün 
mutlaka iyi şekilde 
değerlendireceğini 
söyleyen Ömer Bal. 
kendisine hep çamur 
atıldığını, ancak bu 
kişilerin bir gün pişman 
olacaklarını söyledi. 
Bal. son olarak ta 
yapacağı radyo konuş
masını Kumla halkma 
duyurmak için anons 
isteğine ise. engel 
olunduğunu söyledi.

Bazen kime donuyon—.
Tanrıyı w inşam dus—yoruun.
Çağ değışeyor 
insan da değtşayor.
Herhalde tannran şartnanaeaâ de 

değişiyor.
Global çağda. acaba tann nsğft 

çok seviyor.
Ve. Nelerden hoşlanmıyor
Bana göre, insanlara iş * erenleri 

seviyor.
Sakıp Sabancı ölünce hep bam- 

lan hatırladım.
39 bin kişiye iş veren bir adana 

makbul adamdır.
Hem toplum katında.
Hem de tann katında makbul

dür.
Bu çalışanlan dört ile çarpan 

160 bin eder.
Yani. Sakıp Sabancı neredeyse 

bir şehir nüfusuna ekmek vermiş.
Onlar da çalışmışlar tabi.
Ama. Önemli olan yatınm yap

mak.
İnsanlara iş sağlamak.
Hele 15 milyon işsiz olan bir 

ülkede çok önemli.
Bu ülkede öyle zenginler var ki.
Akıllan fikirleri rantta.
Bu ülkeye bir çivi ç alıma—s şiar.
Çivi çakanla, çakmayan bir olur 

mu?
Tabii olmaz.
Herhalde, tann da böyle 

düşünüyordur.
Tann hayır yapanı da sever.
Eğitime destek vereni de sever.
Sabancı nın bu amaçla yapılmış 

118 binası var.
Tann sabırlı olanı da çok sever.
Sabancı nın iki özürlü cocuğu 

var.
Ömür boyu, bu çocuklarla 

uğraştı.
Gezdirdi ve eğitti.
Bu da çok önemli.
Sabancıyı bu konuda anlamak 

için, bir özürlü insanla yaşamak 
lazım.

Acaba çok ibadet etti mi.
Onu bilemem.
Ama. Bildiklerim kadan ile. 

Sabancı iyi kullar arasında yerini 
almıştır.

günün çözü
Kendi kendine yardım et ki. 
Tann da sana yardım etsin. 

“Anonim"
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk! 
Bayramı yarın kutlanacak

Çocuk Korosu 
konseri

24 Nisan’da
Seyfettin SEKERSÖZ

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nm 84. yılı 
tüm yurtta ve dış 
temsilciliklerimizde 
olduğu gibi 
ilçemizde de 
yapılacak törenle 
kutlanacak.
Tören yarın saat 
09.oo’ da Atatürk 
anıtına çelenk 
sunuşuyla 
başlayacak.
Daha sonra mülki 
ve idari makamların 
temsili olarak 
çocuklar tarafından 
üstlenilmesinin 
ardından saat 
10.00 da ilçe 
stadındaki törenler 
kutlamalarla 

başlayacak. 
Öğrenci 
andının okun
masının ardın
dan günün 
anlam ve öne
mini belirten 
konuşma 
yapılacak ve 
şiirler oku
nacak. 
23 Nisan 
nedeniyle, 
okullarda 
düzenlenen 
çeşitli etkinlik
lerde derece 
alan öğrencilerin 
ödüllerini almasın
dan sonra, şiirler 
okunup geçit töreni 
başlayacak. 
Özel Türe Eğitim 
Merkezi çocuk

larının yapacağı 
gösterinin ardından 
ilçe İzci Kurulu 
karma jimnastik 
grubu gösteri 
yapacak. 
İlköğretim okulları 

ortak modern 
halk dansları grubu 
gösterileri ve 
müzikli karma 
grup gösterilerinden 
sonra, törenler 
sona erecek.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk 
Korosu 24 Nisan 
2004 akşamı 
Konser verecek. 
Saat 20.30 da 
Manastır 
Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki 
Çocuk Korosu 
Konserini Şef 
Mehmet Taşpınar 
yönetecek, 
iki bölümden 
oluşan konserin 
ilk bölümü 23 
Nisan Marşı’yla 
başlayacak.
Daha sonra, 
“Emanetine 
Sahibim Atam”, 
“İzmirin dağların
da”, “Okula 

başladık”. “SevgS 
öğretmenim” fle 
“Annem" isimli 
çocuk sarkısıran 
ardından ilk boka 
yabancı çocuk 
şarkısı Th is Oid 
Man’le bitecek. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise 
“Kuş sesleri" 
“Yurdumda", 
“Sevgi Çiçekle 
ri"nin ardından 
solo bölümünde 
seslendirilecek pop 
şarkıları “Küçük 
kız", “Mavi bon
cuk", “Arzu ederdi
niz”, “Hayat 
bayram olsa" ve 
“Memleketim"le 
konser son 
bulacak.

JüDANIS isitmma kampanya
18 AM İM w VADELER7SCHÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

| SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
I KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.

■ Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için
I seçeceğiniz uzun vadelerde.

TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
| cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı S tokerli Kazan Katı Yakıtlı Lmyitamat

.Merkezi Sistem Kazan

(Otomatik Yüklemdi)

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak slding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu» Güneş Enerji Sistemler

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Pencere Tipi. Kanal Tipi Duvar Tipi Klimalar

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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"Emekliler mağdur
olmayacak”

SSK’dan yeni emekli ola
cakların maaşlarının düşe
ceği iddiasına Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Murat Başesgi 
oğlu ndan yanıt.
Başesgioğlu, "SSK 
primlerini ayarlarken, 
emekli leri mağdur 
etmeyeceğiz" dedi.
Murat Başesgioğlu'na, 
IMF’ye verilen niyet mek
tubunda yer alan; SSK 
primine esas alt kazanç 
sınırının asgari ücret seviye
sine indirilmesiyle beraber, 
emekli maaşlarının da . 
azalacağı iddiası hatırlatıldı. 
Bunun üzerine Başesgioğlu 
ş unlan kaydetti:
"Dediğiniz doğru. İki tarafla 
düzenleme düşünülmeli. 
Alt kazancı ayarlarken 
ileride emekli olacakların 
maaşlarında aksama olma

ması için önlem almamız 
lazım. Buna dikkat ediyo 
ruz. Elimizden geleni yapa 
cağız. Emekliler mağdur 
olmayacak." Temmuz ayında 
asgari ücret ile SSK alt ka 
zanç sınırının eşitlene ceğini 
belirten Bakan Başes gioğlu, 
enflasyondaki düşüşe bağlı 
olarak işverenlerin ödeye 
ceği primlerin de 
azalacağını söyledi.

Bakla, üreticinin 
elinde kaldı

Mevsim 
sebzelerinden 
bakla üreticinin 
elinde kaldı.
Yüksek üretim 
maliyetine rağmen 
pazarda rağbet 
görmeyen balda 
Adana 'da kilosu 
250 ile 300 bin 
liradan satılıyor. 
Bakla üreticileri, 
mide ve şeker 
hastalıklarına iyi 
geldiği belirtilen 
sebzenin çok zen
gin bir vitamin 
deposu olduğunu, 
ancak kıymetinin 
bilinmediğini 
söylüyor. Tarlada 
işçi başına 15 mily
on lira yevmiye 
vererek toplattık

ları ürünün, özellik 
le hal fiyatının çok 
düşük olduğunu, 
pazarda ise sem
tine göre 500 bin 
liraya kadar 
satıldığını belirten 
üreticiler, "Bizim 
büyült bir emekle 
yetiştirdiğimiz 
bakla, piyasada 
para etmiyor.

Kasım ayında 
ekip, mart ve 
nisan aylarında 
hasat ettiğimiz 
baklanın bugünku | 
fiyatıyla maIi 
yetini bile kurtar- I 
mak mümkün 
olmuyor. Bu yıl 
da sarara 
boyun eğdik ~ 
dediler

ACOVE 
COMPUTER

AsîRCh
Joysbcfc 
HcOy«

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİVAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

i Tel 1(0.224)51 3 11 69 - 51312 25
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Kapasite kullanımında artış
Üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanımı Martta % 82.3'e çıktı.

İmalat sanayiinde 
üretim değeri ağır
lıklı kapasite kul* 
lanımı, bu yılın 
Mart ayında yüzde 
82.3’e yükseldi. 
İmalat sanayiinde 
kapasite kullanımı, 
geçen yılın aynı 
ayında yüzde 
78.3 olmuştu. 
DİE'nin 767 işy
erinde yaptığı 
"İmalat Sanayi 
Aylık Eğilim 
Anketi" ilk geçici 
sonuçlan açıklandı. 
Mart ayında tam 
kapasite ile çalışa
mama nedenlerine 
bakıldığında, geçen 
yılın aynı ayıyla 
karşılaştırıldığında, 
iç pazarda talep 
yetersizliği, yüzde

Ankara I Mayıs'a hazırlanıyor
1 Mayıs Ankara’da 

KESK, Türk-İş, 
DİSK, Hak-İş, 
Memur-Sen, TBM- 
MOB gibi birçok 
sivil toplum kuru
luşunun yanısıra 
siyasi partiler ve 
öğrencilerin 
katılımı ile saat 
14.00’da Sıhhiye 
Meydanı'nda 
kutlanacak. 
Kamu Emekçileri 
Sendikası (KESK) 
Ankara Şubeler 
Platformu Dönem 
Sözcüsü İsmail 
Sağdıç, Eğitim-Sen 
Ankara 1 No’lu 
şubesinde yaptığı 
basın toplantısında.

67.2 ile yine ilk 
sırada yer aldı. 
Bu dönemde dış 
pazarda talep 
yetersizliğinin payı 
yüzde 11.4’den 
yüzde 16.5’e yük
selirken, mali 
imkansızlıklar 
yüzde 1.5, yerli 
mallarda ham
madde yetersi
zliğinin payı yüzde

KESK, Türk-Iş, 
DİSK, Hak-İş, 
Memur-Sen, TBM- 
MOB, Türk Diş 
Hekimleri Birliği, 
Ankara Tabip 
Odası’nın 1 Mayıs 
kutlamaları için bir 
komite oluştur
duğunu söyledi. 1 
Mayıs’ın sözkonusu 
sendikaların 
yanısıra siyasi par
tiler, kitle örgütleri, 
dernekler, öğrencil
er ve halkın 
katılımı ile kut
lanacağını kayde
den Sağdıç, yer 
olarak da Sıhhiye 
Meydanı'nı seçtik
lerini bildirdi.

2.7, işçilerle ilgili 
meselelerin payı 
yüzde 2.8, ithal 
mallarda ham
madde yetersi
zliğinin payı ise 
yüzde 1 oldu. 
Beklentiler Neler? 
Bu arada işyerlerin 
üretim, yurtiçi 
satış, satış fiyattan 
ve hammadde fiy
atları konusunda

Kutlamaları saat 
14.00’da Sıhhiye 
Meydanı’nda yap
mak için Ankara 
Valiliği’ne bugün 
başvuruda bulu
nacaklarını belirten 
Sağdıç, "Kutlama 
larda, Ankara halkı 
ve onların örgütleri 
yoksulluğa, işsi
zliğe, kamu hizmet
lerinin ticaretleştir- 
ilmesine karşı, 
başta parasız 
eğitim ve sağlık 
talepleri olmak 
üzere iş emek tale
plerini, bağımsız, 
demokratik bir 
ülke talepleriyle 
birleşecek" dedi.

görüş ve beklenti
leri de ortaya çıktı. 
Buna göre işyer
lerinin büyük 
kısmı, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre 2004 yılı 
M a rt ayı nda, üre
tim ve ha m madde 
fiyatlannın arttığı, 
yurtiçi satışlarının 
azaldığı, satış fiyat
larının gerilediği 
yönünde görüş 
bildirdiler. Aynı 
işyerlerinin 2004 
yılı Nisan ayında 
ise üretim ve yur
tiçi satışlarının aza
lacağı, satış fiyat
ları ve hammadde 
fiyatlanndaki 
artışın ise gerileye
ceği beklentisinde 
oldukları gözlendi.

Ote yandan. Kamu- 
Sen’in Kıbrıs 
konusunda diğer 
sendikalar ile 
yaşadığı görüş 
ayrılığı yüzünden 
komitede yer 
almadığı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, geçen hatfa 
komitenin hazırlık
ları için yapılan 
toplantıya katıl
mayan Kamu-Sen, 
kutlamalarda 
Kıbns konusunda 
hükümetin eleştir
ilmesini istedi. 
Kamu-Sen, talebi 
kabul görmeyince 
de komite içinde 
yer almadı.

Danimarka 
Türk İş 
Forumu

Prens Joachim "Ekonomik ve bcan 
ilişkileri geliştirmek istiyoruz.*

Danimarka 
Prensi 
Joachim 
Türkiye'yle 
ekonomik 
ilişkileri 
geliştir 
mek iste
diklerini 
belirterek, 
"Amacımız, iki 
ülke arasında 
ekonomide bilgi ve 
vizyon alış veriş i 
sağlamaktır” dedi. 
Dan im arka-T ürk İş 
Forumu İstanbul’
da başladı. Prens 
Joachim açılışta, 
iki ülke arasındaki 
işbirliğine büyük 
önem verdiklerini 
belirterek, 
Türkiye’de yatırım 
yapan Danimarka 
firmalarının her 
geçen gün 
büyüdüğünü 
söyledi.
Prens Joachim 
şunları kaydetti: 
"Danimarka, özel
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1^ ve evtere patet seren artı

likle enerji w 
çevre seki orundt 
du nyadaiu & 
s ı rala rda yer Üş- 
or Buna 
Türkiye’yle psyİı 
mak istiyoruz 
Önümüzde 
karşılıklı fayda w 
işbirliği için omadl 
bir potansiyel 
var." 
Danimarka 
Sanayicileri 
Konfederasyona 
Başkanı Johaa 
Schroeder de, 
Türkiye’de yapdaş 
Avrupa Birliği 
yatırımlarının 7 
milyar Euro'ya 
ulaştığını bekrtti

Süreyya’nın 
hedefi 

Olimpiyat

Avrupa Şampiyonu ve 
dünya İkincisi milli atlet 
Süreyya Ayhan Kop, Atina 
Olimpiyat Oyunları 
öncesinde hiçbir yarışmaya 
katılmayacağım belirterek, 
"Başka bir yarışmaya 
katılmadan Olimpiyat 
Şampiyonu olmak 
istiyorum" dedi.
Olimpiyat Oyunlan hazırlık
larını Antalya'da sürdüren 
Ayhan Kop, 5 aydır 
ABD’de 1750 metre yük

seklikte çalıştığını. 1 ay 
süreyle de Antalya'da 
çalışacağını bildirdi.
Sporda uzun soluklu 
başanlann önemli olduğu
nun altım çizen Ayhan 
Kop. en az 10 yıl daha 
atletizm yapacağım ve bu 
süre içinde de Türkiye'ye 
en az 2 olimpiyat, 3 dünya 
şampiyonluğu kazandırmak 
istediğini söyledi. Başardı 
olmak ve Türkiye'ye 
şampiyonluklar yaşatmak 

istediğine değmen milli 
atlet, "Başardı olmak için 
elimden gelen herşeyi 
yapıyorum. Yine bir terslik 
olursa çok üzülürüm. Ama 
ne yazık ki. her zaman risk 
vardır. O nedenle iyi hazır
lanmanın yanısıra, önlem
lerimizi de iyi atıyoruz 
dedi. Süreyya Ayhan'm 
hem eşi. hem de antrenörü 
olan Y ücel Kop. Süreyya 
Ayhan ’m dünyanın en iyi 
sporcularından biri oldu 

ğunu belirterek. "Sorana, 
en az 10 yd daha adodbaı 
söz ettirir’’ diye konuşta. 1 
Süreyya'nın sabah teaoL 
öğlen mekank. aksan db 
özel artrenmanbr otaah 
üzere günde 6-8 saat 
çalıştığım da hanriata 
Kop. "Ona gmematat, 
ama baskı altma da ahaa ı 
smlar. O bunu basara. 
Çünkü herkesten çok 
başarmayı biz LüuuMİ* 
dedi.
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Kolesterol batta biteniz gerekenler
Sağlıklı ve uzun bir 
yaşam için, pek çok 
diğer etkenin yanı sıra 
nasıl yaşadığımız ve 
neler yiyip içtiğimiz de 
çok önemlidir.
Yağlı ve şekerli besin
leri çok fazla tüket
mek, özellikle hareket
siz bir yaşantınız
varsa kilo artışına ve 
şişmanlığa yol açabilir. 
Şişmanlık ise kalp 
hastalıkları ve şeker 
hastalığı gelişmesini 
kolaylaştırır.
'Yağ' olarak 
adlandırılan maddeler 
arasında kolesterol 
büyük önem taşır. 
Kolesterol vücudu
muzdaki bütün hücrel
erde bulunan bir 
maddedir. Bazı önemli 
işlevler için vücudun 
bir miktar kolesterole 
ihtiyacı vardır.
Karaciğerimiz vücudu
muz için gerekli koles
terolü üretebilir, 
ancak kolesterol et, 
süt, yumurta gibi 
yediğimiz hayvansal 
gıdalarda da büyük 
miktarlarda bulunur. 
Gerekli olan miktarlar
daki kolesterolün 
üzerindeki yüksek 
kolesterol değerleri 
sağlığımız için zararlı 
olabilir. Kolesterol, 
zamanla dokulara 
besin maddeleri ve 
oksijen taşıyan damar
larda birikebilir ve 
diğer bazı maddelerle 
birlikte damarların iç 
yüzeyine yapışır. Bu, 
normalde esnek olan 
damarlarımızın esnek
liğini azaltır ve damar 
boşluğunu daraltır. 
Damar sertliği ya da 
tıkanıklığı olarak nite
lendirilen bu duruma 
’ateroskleroz’ 
adı verilir.
Kan damarlarının 
daralması ya da tıkan
ması sonucunda doku
lara besin ve oksijen 
taşınması bozulur. Bu 
durum ise göğüs 
ağrıları, kalp krizi, 
inme ve felç gibi çok 
ciddi sonuçlara yol 
açabilir. Kan basıncı 

, sürekli olarak yüksek 
olduğunda damar 
duvarları, kanı 
kalbimiz, beynimiz, 
böbreklerimiz ve 
karaciğerimiz gibi hay
ati önem taşıyan 
organlara iletmek İçin 
daha da kalınlaşır ve 
sertleşir.
Damarlardaki daralma

ve tıkanma, içinde 
bulunduğumuz yaşa
ma ve beslenme 
koşullarıyla, aynca 
yaşın ilerlemesiyle hız 
kazanır. Sigara da 
damar sertliğinin 
başlamasında ve iler
lemesinde çok önemli 
bir etkendir.
Damarlarda meydana 
gelen daralmalar ve 
damar sertliği gelişimi 
dışandan takip edile
mez. Damar sertliği 
gelişmesini kolay
laştıran etkenler 
olarak kandaki koles
terol miktarı ve kan 
basıncının yüksek olup 
olmadığı da, bu 
durum çoğu kez bir 
şikayete yol 
açmadığından, farkına 
varılmayabilir. Bunun 
için kan kolesterol 
düzeylerinin ve kan 
basıncının ölçülmesi 
ve kontrol altında 
tutulması çok önem
lidir. Kan basıncının 
farklı zamanlarda 
ölçüldüğünde 149/90 
mmHg’nın, ya da 
alışılmış ölçülerle 
14/9’un üzerinde 
bulunması halinde 
'yüksek tansiyon’ veya 
tıp dilindeki adıyla 
‘hipertansiyon’ var 
demektir.
Tehlikesiz sayılan 
kolesterol miktan ise, 
çeşitli kolesterol tür
lerinin tümü olan 
toplam kolesterol mik
tarının 100 santime- 
treküp kanda en çok 
200 mg olmasıdır. 
Toplam kolesterolün 
içinde birbirinden 
farklı yapıda ve etki
leri farklı kolesterol 
türleri vardır.
Bunlardan biri, damar 
sertliğini kolay
laştırdığı gibi ‘kötü 
kolesterol’ olarak da 
bilinen 'düşük yoğun
luklu lipoprotein 
kolesterolü (LDL)’dür. 
Diğeri ise LDL’nin 
olumsuz etkisini azalt
tığı için ’İyi kolesterol’ 
olarak anılan 'yüksek 
yoğunluklu lipoprotein 
kolesterolü (HDL)’dür. 
Bu yüzden HDL koles

terolünün yüksek 
olması kalp sağlığı 
açısından istenen bir 
durumdur.
Yüksek kolesterol, 
yüksek tansiyon ve 
sigara kullanımı yanın
da yakın aile birey
lerinde 50 - 55 yaşın 
altında iken görülen 
damar sertliğine bağlı 
kalp hastalığı da, kalp 
hastalığı riskini art
tıran bir etkendir. 
Elli yaş öncesinde 
erkeklerin kadınlardan 
daha çok damar 
sertliğine uğradıkları 
da bilinir. Aile yük
lülüğü ve cinsiyet 
etkenleri değiştirile
mez. Fakat erkeklerin 
ve 50 yaşın üstündeki 
kadınlarda ve aile yük
lülüğü olanlarda 
kolesterol yüksekliği 
ve hipertansiyonun 
tedavisi, sigaranın 
bırakılması daha 
büyük önem taşır. 
Kalp Sağlığı Açısından 
- Kan kolesterol 
düzeyini istenen düz
eye indirmek ve bu 
düzeylerde tutmak için 
kolesterol içeren yiye
ceklerden kaçın
malıyız.
- Beden hareketleri 
bakımından daha aktif 
bir yaşam sürmeli ve 
önerilen egzersizleri 
yapmalıyız; egzersizin 
çeşitli yararlan yanın
da kilo kontrolü gibi, 
kan kolesterol düzeyin 
ve kan basıncını nor
mal düzeylere 
indirmek bakımından 
yararlannı unutma
malıyız.
- Sigara veya başka 
biçimlerde tütün kul
lanmaktan kesinlikle 
vazgeçmeliyiz.
- Stres yaratan durum
lardan uzak kalmak ve 
huzurlu bir yaşantı 
sürdürmek için çaba 
göstermeliyiz.
- Tansiyon yüksekliği 
varsa gereği gibi 
tedavi görmeli ve tuz
dan uzak durmalıyız. 
Kolesterol Düzeylerim 
Kontrol Altında 
Tutmak İçin Nasıl 
Bir Beslenme?

Yemek ve besinlerle 
atanan yağ mfloanm. 
özellikle doymuş yağ 
oranını kmtlamak 
gerekir Tereyağı, yağı 
çıkarılmamış sut ve 
yoğurt, krema, içyağı, 
doymuş yağ oranı 
azaltılmamış mar
garinler yüksek mik
tarda doymuş yağ 
içerirler. Hayvansal 
ürünlerin çoğunda yağ 
ve kolesterol fazladır. 
Zeytinyağı, ayçiçek 
yağı, mısırözü ve soya 
yağlan gibi bitkisel 
yağlar ise yüksek mik
tarda doymamış yağ 
içerirler ve doymuş 
yağlara tercih 
edilmelidir.
Bitkisel besinlerde 
kolesterol bulunmaz.
Lifli yiyecekler ve yeşil 
sebzeler bağırsaklar
dan kolesterol 
emilmesini azaltarak 
kan kolesterolünü 
düşürmeye yardım 
ederler. Gereken 
durumlarda kandaki 
kolesterol miktannı 
düşürmek için dok
torunuz naç vereonıT. 
Tüketimi Azaltılması 
Gereken Besinler 
- Yağ (özellikle doy
muş yağ) doymuş yağ, 
oda sıcaklığında katı 
halde bulunan yağlar 
ve kırmızı ette, piliç 
ve hindi etinin koyu 
renkli bölümleri ile 
derilerinde, böbrek, 
yürek gibi iç organlar
da bulunan yağ 
türüdür.
- Kalamar, karides, 
ıstakoz gibi deniz 
ürünleri (bu yiyecekler 
hem kolesterol hem 
de bir başka zararlı 
madde olan ürik asit 
içerirler)
- Yağı çıkarılmamış 
süt, yoğurt ve peynir 
- Hamur işleri, şekerle 
hazırlanmış tatlılar, 
beyaz ekmek 
- Kızartmalar ve yağlı 
hazır yiyecekler 
- Şeker 
- Tuz
Tüketimi Arttırılması 
Gereken Besinler 
- Yeşil Sebzeler 
- Meyveler
- Lifli besinler, tahıllar, 
kuru baklagiller ve 
kepekli ekmek 
- Balık, tavuk 
- Yağsız mandıra 
ürünleri
- Doymamış (oda 
sıcaklığında sıvı 
halde bulunan) yağlar

Yılan sokmaları bu
mevsimde artıyor
Fırat
Tıp Merkezi Phstfc 
Cerrahi Ana BŞfan 
Data Öğreten 0 ye** 
Yrd. Doç.Drhuı 
Okur. bahar w yaz 
aç lamda ydan 
sokma oiaçlamm 
daha adı yaşandbğmı 
belirterek, çdanm 
ısırdığı bölgeye 
ağızla emme eşlemi 
yapılmaması 
gerektiğini 
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Okur, 
konuya ilişkin çaptığı 
açıklamada, yılan 
sokması durumunda 
yapılacak emme 
işleminin doku tahri
batı ve enfeksiyon
lara neden olduğuna 
bildirerek, çılanın 
soktuğu kişinin, 
hareketlerini 
mümkün olduğunca 
kısıtlayıp, zehirli böl
genin kalp 
seviyesinde veya 
daha aşağıda tutul
ması gerektiğini 
ifade etti. Dr. Okur, 
bu tür durumlarda 
yapılması gereken
leri şöyle sıraladı: 
"Zehirli bölgenin 
üzerine elastik bir 
bandaj sarılır. 
Bandaj en fazla, 
burkulan ayak 
bileğine uygulanan 
sıkılıkta olmalıdır. 
Bandaj hastaya anti- 
serum verilene kadar 
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çdkardmnt Ufenm- 
ızdekı zefeefae»- 
metamn cnfemdn 
gönden tmgmdk mm 
ydanm mfem. btagflb 
nddaferin <dng- 
mfrrndm. fand ytduy*

üzerim sarmak, 
zehrin genri dfifeğr 
ma katfennann gndfe 
tirdiği iri* faydaidtar.. 
Atardamar akmam 
boamı tnrmhr vygn- 
lanulart yapdma- 
mahdv Mmobm İt 
zehrm vücuda gnyd* 
ması huianacağm 
dan yaralanan ini 
veya bacak bareferi 
ettiriimemeikbr. 
Kesme ve ağu de 
emme işlem*. banla 
soğuk uygulaman 
yapdatamahda * 
Bahsedilen uygula
maların tedavi 
amacıyla zaman 
zaman yapddbğr 
ancak çoğu kez 
yarar yerine zarar 
getirdiği, doku harar 
biycti ve enfekriyon* 
lara yol açtiğaa 
kaydeden Yrd. Doç. 
Dr Ihsan Okur, ydan 
•okmaamda verile
cek olan aatnenr 
mun, zehnienmram 
etkisini giderdiğim 
ve kişinin en

goturutanesı gerek 
tiğini söyledi
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Pembiş Pet Shop Avukat Halil Ya

bugün açılıyor
Balık, kuş, 
köpek ve tavşan 
sevenlerin 
ihtiyaçlarını 
karşılayacak 
Pernbiş Pet 
Shop ve Bahçe 
Ekipmanları 
satış yeri 
bugün açılıyor. 
Şermin 
Demirci’nin 
işletmeciliğinde 
Kayhan Mahallesi 
1 Nolu Cadde 
öğretmen evi 
karşısında saat 
12.oo de açılacak 
işyerinde köpekler 
için şampuan 
dahil her şey 
satışa sunuluyor. 
Balık ve 
akvaryumlar, 
kuş ve kafesleri, 
tavşan ve kafes
leri, papağan,

konuşan 
muhabbet kuşlan, 
ötücü kuşlar ile 
yem ihtiyaçları 
ve bahçe 
ekipmanları 
bulunuyor.

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, Nişan 

Sünnet cemiyetleriniz 
özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

NBT AU ÇW UHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

I DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTI
I TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK
1 DAVETİYELERİ EN UYGUN
| FİYATLARLA...

I Fatura & Gider Makbuzu
Sevk İrsaliyesi & Taşma İrsaliyesi

Iİrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & C i İt & Kitap & Dergi 1

Iltl TİILİ IITBM İÇIEBİBİZ 
içil BİZİ BUTU

3S YILLIK TECBÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ı Körfez Ofset
I MATBAAClUK-YAYINCîUK-REKLAMCfiJK

I İstiklal Cad. Bora Sok Akta* Arak» No: 3 B GEMİ
Tel:(0124)5139683 Fa:(0-224)513 35 95 ;



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün bütün yurtta coşkuyla kutlanacak.

Egemenlik Bayramını kutluyoruz
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 84. yıldönümü bugün bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizle törenlerle kutlanacak. İlçemizde- 
ki törenler bugün saat O9.oo’da Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayacak. İlçe Statyumu’nda yapılacak olan törenler ise saat lO.oo'da 
başlayacak. Yann saat 20.30’da ise Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Çocuk Korosu tarafından Kültür Merkezinde konser verilecek.

23 Nisan 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Kamu personeli Seçme 
Sınavı formları tükendi

10-11 Temmuz tarihlerinde yapılacak 
olan Kamu personeli seçme sınavları 
için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüme gelen 
1200 adet form ve kılavuz bitti. Syf 2 de

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel dershaneler tarafından deneme sınavları dün gerçekleşti
II

OSS deneme sınavları yapıldı
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmaii.com

23 Nisan
Birind Dünya Savaşandan çıkmış olan Osmanlı 

İmparatorluğu, müttefiki Almanların yenilmiş olması 
nedeniyle. İttifak Devletleri karşısında ağır bir anlaş* 
maya imza atmak zorunda kalmıştı.

Sevr Antlaşması, bir anlamda Osmanlı İmparator* 
tuğunun sonu oldu.

Bu anlaşmadan sonra, İngflizler, Fransızlar, İtalyan* 
lar ve onların desteklediği Yunanlılar, Osmanlı 
topraklarını paylaşarak, 600 yıllık İmparatorluğu 
sonunu hazırladılar.

I Egemenliğini kaybetmiş olan Türk ulusunu yeniden 
örgütleyen Mustafa Kemal ve arkadaşları, 23 Nisan 
1920 günü, Ankara da, yeni bir Türk devletinin 
temellerini attılar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün toplandı. 
Anadolu’nun bağrından Türk ulusunun bağımsızlık 
mücadelesi de bu tarihte başladı.

I 23 Nisan 1920’de yakılan meşale, yeni Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin doğmasına neden oldu.

I Mustafa Kemal, bir kral, bir İmparator, bir diktatör 
olabilir, yeni devleti tek başına yönetebilirdi.

Bunun Örnekleri çağında çoktu.
Ama o, ülkesini halkıyla birlikte yönetmeyi tercih 

etti.
“Egemenlik kayıtsız koşulsuz halkındır” diyerek, 

gerçekleştirdiği devrimlerle bunu pekiştirdi.
“Egemenlik ve bağımsızlık benim karekterimdir. “ 

dedi.
Ulusal Bağımsızlığımızın 84. yıldönümünde, ege- 

menlik kavramlarında değişiklikler olduğunu görü 
çoruz.

Bv konudaki düşüncelerimi bir başka yazıda belirte* 
ceğhn.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

2004 ÖSS sınavlarına katılacak olan orta öğretim öğrencilerinin ilk deneme 
sınavı dün yapıldı. Gemlik Lisesi, Celal Bayar Anadolu Lisesi ve İmam Hatip 
Liselerinde gerçekleştirilen deneme sınavının aslına uygun olarak 
yapıldığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, öğrencilerin 
asıl sınavda yapabilecekleri hataları önlemek ve sınav ile ilgili korku ve 
endişelerini gidermek için deneme sınavlarının önemli olduğunu söyledi.
20 Haziran 2004 
Pazar günü ÖSS 
Sınavlarına hazırlık 
olmak üzere, İlçe 
Milli Eğitim Müdür 
lüğü tarafından orta 
öğretim öğrencilerine 
yönelik yapılan 
ÖSS deneme sınavla 
rı dün ilçemizin 
üç merkez 
lisesinde yapıldı. 
Yeşilırmak 
Dershanesinin 
sponsorluğunda 
gerçekleştirilen ilk 
deneme sınavında, 
öğrenciler ÖSS’nin 
heyecanını yaşadılar.

Haberi sayfa 3’de

DENEME SINAVI 
CEVAP 

ANAHTARINI 
3. SAYFAMIZDA 
BULABİLİRSİNİZ

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya rahatsızlığı 
nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

Üniversitelilere 
af geliyor

Okudukları okullar 
dan her ne sebep 
te olursa olsun 
atılan 60 bin civa 
nnda üniversite 
öğrencisine af geli 
yor. Yasa teklifin 
deki, ‘Sınavlara 
gireceklerin hak
lan hukuk dışı 
herhangi bir sebe
ple engellenemez’ hükmü 
nede niyle türbanlı öğren
cilerin de bu haktan 
yararlanabileceği belir
tiliyor. Ayrıca belirtilen 
başvuru süreleri 
içerisinde askerlik süresi 
gelmiş olanlar ve tecil 
durumundan mahrum 
bulunanlar, haklannı kul
landıkları süre içerisinde 
tecilli sayılacak.
Halen askerlik görevini 
yapmakta olanların ter
hislerinden sonraki iki ay 
içerisinde başvuru haklan 
saklı kalacak. Gözlem 
altında veya tutuklu bulu
nanlar, bu hallerinin sona 
ermesini takip eden iki ay 
içerisinde başvuruda bu 
lunduklan taktirde, hak 
lannı elde edebilecekler. 
Türkiye genelinde çeşitli 
nedenlerle üniversiteler
den ilişiği kesilmiş 60 bin 
civarında öğrencinin mağ
duriyetinin giderilmesi 
amacıyla hazırlanan yasa 
teklifini dün TBMM 
Başkanlığı’na sunuldu. 
Teklifte şu maddeler 
bulunuyor 
"• Sınav haklarından 
yararlanacak öğrenciler
den katkı payı, harç, vakıf 
yardımı gibi isimler altın
da herhangi bir para 
talep edilemeyecek.
• Öğrencilerin vize sınav 
lanndan muaf tutulacak. 
• Öğrencilerin sınavlarda 
başarılı olmaları halinde, 
öğrenciliğe intibaklarının 
geciktirilmeden yapılacak. 
- Ara sınıftakiler için, 
sınavlarda başarılı olup 
yeniden öğrencilik hakkı 
kazanıldıktan sonra, bu 
öğrencilerin azami öğre 
nim sürelerinden daha 
önce kullanmadıkları 
süreleri kaldıkları yerden

kullanmaya devam ede
cekler ve bunun yanı sıra 
ek iki yıl süre tanınacak. 
- Öğrenimlerine devam 
eden öğrencilerden 
2003-2004 yılı sonunda 

. ilişiği kesilecek olanlarda 
bu haktan yararlanacak. 
Bu öğrencilere istemeleri 
halinde derslere devam 
hakkı tanınacak.
- Son sınıftaki öğrenciler 
için ise, sınav haklarını 
kullanıp bitirmiş olan
ların, bu sınavların sonu
cunda başarılı olsun veya 
olmasın, hemen ilgili yük
seköğretim yasalarının ve 
ilgili üniversite mevzuat
larının öğrenci lehine tanı 
dığı tüm öğrencilik hak
larının, sınavları ve kolay 
lıklanndan geciktirilme
den yararlandırılacak. 
- 2003-2004 öğretim 
yılında yıllık eğitim-öğre- 
tim yapan yükseköğretim 
kurumlannda, sınav hak
larını, devam eden 
2003-2004 eğitim-öğre- 
tim dönemindeki tüm 
sınav larda ya da 
2004-2005 eğitim- 
öğretim dönemindeki 
tüm sınavlarda başlatıp, 
kullanabilecekler.
- 2003-2004 öğretim 
yılında yan dönem 
esasına göre öğretim 
yapan yükseköğretim 
kurumlan iki sınav ve iki 
bütünleme hakkını kul
lanan öğrencilere herhan
gi bir geciktirmede bulun
mayacak. Bu öğrencileri 
hemen sınava alınacak. 
Bu öğretim kurumlan, 
iki sınav ve iki bütünleme 
hakkını, başvuru süre 
sinin bitiminden üç ay 
sonra ilan edecek ve 
15’er gün aralıklarla 
uygulamaya sokacak".

Kamu personeli Seçme 
Sınavı formları tükendi

Seyfettin SEKERSÛZ

10-11 Temmuz 
tarihlerinde 
yapılacak 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
kılavuzları bitti. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
gönderilen 
1200 adet 
form ve kılavuz 
kitapçıklarının 
tamamının bit
tiğini bildiren 
yetkililer, ek 
olarak istenilen 
500 adet form 
ve kılavuz 
kitapçığının 
29 Nisan 
Pazartesi 
günü tekrar 
dağıtımının 
yapılacağını 
açıkladılar.
İlçemizde ilk 
kez dağıtılan 
form ve kılavuz

kitapçığına 
olan talebin 
memnunlukla 
karşılandığına 
değinen İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü yet 
kilileri, 10-11 
Temmuz tarih
lerinde yapıla

cak sınavlar için 
doldurulan 
formların
30 Nisan 
akşamına 
kadar İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
teslim etmeleri 
gerektiğini

belirttiler.
Öte yandan 
81 il ve 63 
ilçede gerçek
leştirilecek 
Kamu Personel 
Seçme Sınav 
farı nda Gem 
lik’in de bulun
duğu öğrenildi.

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Tel : (0.224) 513 12 12



23 Nisan 2004 Cuma Sayfa 3
— HABER -

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel dershaneler tarafından deneme sınavları dün gerçekleşti

OSS deneme sınavları yapıli
Evet mi ? - Hayır mı?

2004 ÖSS sınavlanna katılacak olan orta öğretim öğrencilerinin ilk deneme 
sınavı dün yapıldı. Gemlik Lisesi, Celal Bayar Anadolu Lisesi ve İmam Hatip 
Liselerinde gerçekleştirilen deneme sınavının aslına uygun olarak yapıldığını 
söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, öğrencilerin asıl sınav
da yapabilecekleri hataları önlemek ve sınav ile ilgili korku ve endişelerini 
gidermek için deneme sınavlarının önemli olduğunu söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Valiliğinin izni 
ile Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
gü nce orta öğrenim 
okullarında okuyan 
ve ilk kez Üniversite 
giriş sınavlarına 
katılacak öğrencilere 
yönelik "2004-OSS 
Deneme Sınavı" 
dün yapıldı.
Deneme sınavları 
Gemlik Lisesi, Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
ve İmam Hatip Lisesi 
binalarında bütün 
şartlan, ile 
2004-ÖSS kuralları 
uygulanarak yapıldı.
Sınavlar hakkında 
bilgi veren üçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
sınavlann amacının 
adayların asıl sınavda 
yapabilecekleri hata- 
lan önlemek smav 
ile ilgili korku ve 
endişelerini 
yenebilmeleri ni 
sağlamak, bire-bir 
sınav düzenini kendi
lerine yaşatmak 
olduğunu söyledi. 
Bu yıl yapılması 
planlanan deneme

sınavlannın ilkinin 
gerçekleştirildiğini 
söyleyen Ercümen, 
ikinci sınavın ise 
7 Mayıs 2004 
Cuma günü yapıla
cağını bildirdi. 
Birinci deneme sına 
vının soru kitapçık
larının basımı ve 
değerlendirilmesi 
Yeşilırmak Dershane 
si tarafından, ikinci 
deneme sınavının ise 
Özel Doğuş Fen 
Dershanesi tarafın
dan karşılandığını 
söyleyen Mehmet 
Ercümen, buna 
karşılık öğrenci 
lerden herhargi 
bir ücretin alın
madığını belirtti. 
Bu deneme 
sınavlarının her yıl 
iki kez uygulandığına 
dikkat çeken 
Ercümen. diğer 
yıllarda bu görevi 
Özel Körfez Fen 
Dershanesi ile 
2000 Dershanesi’nin 
üstlendiğini söyledi. 
Dün uygulanan 
deneme sınavının 
herhangi bir aksaklık 
olmadan başarı ile 
tamamlandığını

bildiren İlçe Milli yaşayacaktan heye-
Eğitim Müdürü canı tattılar, tam bir
Mehmet Ercümen, tecrübe yaşadık-
“Öğrencilerimiz lannı memnunlukla
gerçek sınavda gördük" dedi.

22/04/2004 GÜNÜ UYGULANAN 2004-ÖSS 
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

TAŞI 
GEDİĞİNE

Allem-kallem....
Kıbrıs benimdir.
Türkler ortak edilemez.
HAYIR!
Ondokuzyıl sonra 
Güney Kıbnsındır.
Evet!
Allem-kallem vereceğiz
Kıbrıs’ı çözülecek problem....

A KİTAPÇIĞI
SÖZEL SAYISAL

1. A 31. B i 61. B 1. C I 31. C I 61. D
2. D 32. B 62. D 2. D 32. B 62. C
3. D 33. C 63. C 3. C 33. D 63. E
4. A 34. E 64. C 4. D i 34. D 64. D
5. C 35. D 65. A 5. C 35. E 65. C
6. A 36. D 66. C 6. C 36. B 66. B
7. B 37. B 67. B 7. D I 37. C I 67. D

8. E 38. A | 68. A 8. A I 38. B j 68. E

9. D 39. D I 69. B ' 9. D I 39. A 69. A

10. E 40. E I 70. E । 10. C I 40. C ' 70 A
11. D 41. A j 71. E । 11. C 1 41. A 71. B
12. A ı 42. B 72. C 12. A i 42. B ı 72. B

3. B , 43. D 73. A 13. D | 43. E 73. C
14. B 44. B 74. C | 14. B 44. C 74. E
15. C 45. C I 75. C । 15. D 45. D 75. B
16. E 46. A 76. D I 16. E 46. B 76. B
17. B 47. D 77. B 17. B 47. E 77. D
18. E 48’. B 78. D 18. B 48. A 78. E
19. B 49. E 79. D 19. B 49. A 79. C
20. C 50. C 80. E 20. A 50. B I 80. A

21. B 51. D 81. B 21. E 51. D 81. D
22. E 52. B 82. E | 22. C 52. B 82. B
23. D 53. A 83. B 23. B 53. D 83. D
24. E 54. B 84. E | 24. E 54. D I 84. E

25. C 55. A 85. E I 25. D 55. C 85. D
26. D 56. C 86. C | 26. B 56. B 86. A

27. E 57. E 87. A । 27. A 57. A 87. C
28. A 58. B | 88. B | 28. C 58. E 88. B

29. D 59. D 89. D I 29. A 59. E 89. C
an R I sn E I pn R I 30 D I 60. C I 90. D

___ __ —

B KİTAPÇIĞI ______ 1
SÖZEL i SAYISAL

1. c 31. C I 61. E 1. C |3İ. B | 61. A

2. B 32. B 62. B 2. A 32. D ı 62. A
3. D 33. B I 63. D 3. B 33. E 63. E

4. B 34. A 64. A 4. D 34. D 64. B
S. A 35. D I 65. E 5. E 35. B | 65. E

6. E 36. E 66. D 6. B 36. D 66. D
7. D 37. D I 67. D 7. C 37. B 67. B

8. A 38. E ’ 68. B 8. E 38. C 68. B

9. B 39. B 69. D 9. A 39. C I 69. E

10. D 40. A I 70. C 10. B 40. A i 70. C

11. D 41. C 71. C 11. B | 41. A 71. B

12. E 42. A 72. A I 12. B | 42. E I 72. B

13. C 43. D I 73. C 13. E I 43. B ; 73. A

14. B 44. D I 74. E 14. D ! 44. D ' 74. A

15. B 45. A 75. E 15. B 45. C j 75. E

16. B 46. C 76. B j 16. D 46. D t 76. D

17. D 47. C 77. A 17. A | 47. E | 77. B

18. A 48. D 78. B | 18. C I 48. C । 78. C

19. E 49. B j 79. C | 19. C I 49. D 79. D

20. D I 50. E 80. A 20. D 50. C , 80. C
21. C ।I 51. D | 81. B 21. A Si. E j 81. A
22. E ' 52. B | 82. D । 22. D j 52. E 82. B

23. D 53. E 83. B 23. C 53. A j 83. C

24. E 54. C. ! 84. A j 24. C i 54. B 84. A

25. B | 55. A i 85. C i 25. D j 55. C 85. B

26. C j 56. B 86. E ; 26. C i 56. D 86. D

27. B ı 57. A 87. E I 27. D I 57. D 87. E

28. E 58. B 88. B 28. C 58. S 88. D

29. B 59. D 89. E 29. C ' 59. D 89. O

30. E 60. C . 90. B 30. A 60. B 90. C

Af fandı, Kitinsin saulmadağam 
herkes cok iyi bifeyoc

Carantnrfaiiı, wya»ı eşitfik w sena 
tor sayısındaki eşitliği pek ala jom 
yor.

Ama. Knnnyn bdancfa olarak peri 
yor.

Ve. Bu gerginlikten bir ofcar 
umuyor.

- Öncelikle. ne pahasma otarsa 
olsun bu hükümetten kurtulmak 
istiyor.

- Ve. Avrupa Birliği uyebğânr mani 
olmak isityor.

Çünkü (AB) üyeliğine girdikten 
sonra cok şey değişecek.

Daha üyelik m uzakeresine 
madan bile, hayli değişiklik oldu.

Bana göre, Sayın Denktaş ı en 
çok paniğe sevkeden konu Rum mal
landır.

Bu yüzden bir Rum kadına, bir 
milyon dolar ödendi.

Henüz sırada bekleyen 4 bin 
dava, Denktaş’ı telaşlandırdı.

Artık, Annan Planına evet diyenler 
çoğaldı.

- Türkiye kökenli Kıbns lılann oy 
oranı % 56 .

- Kıbns kökenli Türklerin oy oram 
% 63

İşin perde arkasında, Avrupa 
Birliği üyeliği var.

- Çözümsüzlük isteyenler, aynı 
zamanda Avrupa Birliği karşıtlan.

Bu Kıbns tartışması m fandı çok 
iyi oldu.

Yetkilililere ve uzmanlan da, bu 
vesile ve uzmanlan da, tanımış 
olduk.

Ama. İki kişiyi yadırgadık.
- Avrupa düşmanlığı pompalayan, 

Ankara Ticaret Odası Başkanmı 
kınadık.

- Çözümsüzlüğe çanak tutan. eski 
bir Dış İşleri Müsteşan Onur 
Öymen'e de şaşırdık.

Bir ticaret erbabı ile bir diplomat
tan çözüm için gayret beklerdik.

(AB) üyeliği, bizim için bir manda 
yönetimi değildir.

AB üyeliği;
- Bir siyasi ortaklıktır
- Bir ticari ort ıh faktır
- Bir askeri ortaklıktır.
30 Devletli bir ortaklıkta, söz 

sahibi oolmaktır.
24 Nisan bir dönemeçtir.
30 yılhk bîr kilidi ay ar ahtw.

Demokrasi. hal km halk 
tarafından, halk için idaresidir.

Lincolin”
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11 ^lül ilköğretim Okulu sergisi Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından ayn ayn açıldı

İki açıhşlı sergi
SîYf#ttin_$EK£BSOZ
11 Eylül İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin 
hazırladığı resim ve 
el işi sergisi büyük 
ilgi görürken, 
açılışın iki kez 
tekrarlanması 
dikkat çekti.
Belediye Sergi 
Salonu ’nda açılan 
11 Eylül İlköğretim 
okulu öğrencileri ve 
özel eğitim sınıfının 
yıl içinde hazırladığı 
resim ve el işi ser
gisinin açılışını ilk 
önce Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yaptı. 
GEMPORT yönetim 
kurulu toplantısına 
katılacağını 
belirterek, sergi 
salonundan erken 
ayrılan Turgut’un 
ardından sergiye 
gelen Kaymakam 
Sadettin Genç, 
ikinci kez İlçe Milli

Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile birlikte 
tekrar açılış 
yaptılar.
Okul Müdürü 
Mehmet Duran 
yaptığı açıklamada, 
öğrencilerin yıl 
içinde iş eğitimi ve 
ev ekonomisi 
öğretmenleri 
Nurgül Erdem ve 
Aylin Kılıç gözeti
minde evlerinde atık 
malzemelerden ve 
hiçbir 
para har
camadan 
yaptıkları 
resim ve 
el iş ürün
lerini ser 
giledik- 
lerini 
söyledi. 
Açılışın 
ardından

öğrenci velileri ile 
vatandaşlar, küçük 
öğrencilerin öğret -

büyük başarılar
menleri eşliğinde

göstererek, üre'tik
leri resim ve el işleri 
ürünleri sergisini
büyük ilgi göste 
rerek gezdiler.

“İnsan Hakları 
ve Sivil 

Toplum” 
konulu sergi

İnsan Haklarına 
duyariılığın arttığı 
ve sivil toplumun 
güçlendiği bu 
dönemde, karşılıklı 
anlayış, demokrasi 
ve uygarlık 
yönündeki ortak 
yürüyüşüne 
katkıda bulunmak 
amacıyla, 
hazırlanan 
“Hikayemi 
dinler misin?
Tanıklıklarla 
Türkiye’de İnsan 
Haklan ve Sivil 
Toplum” konulu 
sergi açılıyor.
26 Nisan 2004 
Pazartesi günü 

saat 15.30 da 
Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi ad* 
açılacak olan 
serginin 30 Sna 
2004 tarihine 
kadar ziyarete 
acık kalacağı 
bildirildi.
Türkiye onalı 
ve Toplumsal Tarih 
Vakfı tarafından 
gazetemize yapdaa 
yazılı açıklamada, 
bu projenin Avrupa 
Kom i syonu ’ nun 
mali desteği Üe 
yürütüleceği ve 
Gemlik halkının 
davetli olduğu 
belirtildi.

ı \SADANIS isitmma ?ok kampanya
| TECRÜBE VE KALİTENİN AONES^^ IS AYA YARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

Gâaeş Eıeıp Scaemter

Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemdi)

► Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
>■ Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden amca uzun vadeler.
► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
► Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN görüşelim, anahtar teslimi 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Nam Tipi, Kari Dav* Tipi Kfinakr

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23



Engürücük 
Köyü’nde yak
laşık 2 ay önce 
babasını döven 
Osman Oğuz’u 
bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia 
edilen Mehmet 
Ertürk’ün (23) 
yargılanmasına 
başlandı. 
Bursa 3. 
Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
‘Adam öldürmek’ 
suçundan ilk kez 
hakim karşısına 
çıkan Mehmet

Ertürk, hakkında- 
ki iddiaları 
kabul etmedi. 
Olay tarihinde 
bahçeden eve 
geldiğini anlatan 
Ertürk, "Eve 
geldiğimde 
Osman Oğuz’un 
aldığı uyuşturu
cunun etkisiyle 
kahvede darp 
edildiğini duy
dum. Kahveye 
gittiğimde 
babam Halil 
Ertürk’le 
Osman’ın kavga 

ettiklerini göre 
rek ayırmaya 
çalıştım. Gücüm 
yetmeyince 
kahveden 10 
metre uzağa 
park ettiğim 
traktörün 
üzerinde bulu
nan ekmek 
bıçağını alarak 
geri döndüm" 
dedi.
TEHDİT 
EDİYORDU 
Bu sırada, cinayet 
kurbanı Osman 
Oğuz’un babas^;

yere düşürdü 
ğünü anlatan 
Ertürk, "Babamı 
da beni de 
öldüreceğini 
söylüyordu.
Bu esnada şuu
rumu kaybet
mişim. Bıçakla 
birkaç darbe 
vurdum" dedi. 
Duruşmaya 
müşteki olarak 
katılan acılı anne 
Ayşe Oğuz (68) 
ise sanığın 
ölen oöl»—n 
yanında zeytin

yükleme işinde 
çalıştığını 
söyledi.
Duruşma mahke 
m e ha kimi 
tarafından ilerki 
bir tarihe 
ertelendi.

işte sandık sandık 28 Mart 2004 Umurbey Belediye Başkanlığı sonuçlan
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Kredi faciası yaşanabilir
J Bankaların, 
j tüketici kredi* 
J İlerine göre iki- 
.] üç kat daha 
J yüksek faiz 
i uyguladıktan 
1 kredi kartlan 
r‘ yeniden sorun 
J olmaya başlı 
-yor. Kredi kartı 
1 [kullanımında 
j gözlenen 
I büyümeye 
1 paralel olarak 

■ (bankaların 
| sorunlu hale 

gelen kredi 
kartı alacakları, 
ilk üç ayda 
yüzde 20’ye 
yakın büyüye 
irek 350 tril 
yonu geçti. 
Merkez Bankası 
verilere göre, 
bankaların 
"batık" duruma 
gelen tüketici 
kredileri ile 
kredi kartı 
kredilerinin 
toplam tutan, 2 
Nisan itibariy le 
576.4 trilyon 

| lira olarak

gerçekleşti. 
Bu kredilerde, 
ilk üç aylık 
dönemde yüzde 
11.8 oranında 
60.9 trilyon 
liralık artış 
gözlendi. 2003 
yılı sonunda 
tüketicilerin 
batık hale gelen 
kredilerinin 
tutan 515.5 
trilyon lira 
olmuştu.
BÜYÜK 
BÖLÜMÜ 
KREDİ KARTI 
ALACAKLARI 
Batık tüketici 
kredilerinin 
büyük bölümü 
nü kredi kartı 
alacakları oluş
turuyor.
Bankalann 
tüketicilerden 
zamanında tah
sil edemedikleri 
için sorunlu 
hale gelen kre 
di kartı alacak
larının tutan, 
ilk üç ayda 
yüzde 16.3

büyüyerek 
351.2 trilyon 
liraya çıktı.
Bunun 306.1 
trilyon liralık 
bölümü özel 
bankalara ait 
bulunuyor. 
Kamu banka 
lannın batık 
kredi kartı ala
caktan 24.8 tri
lyon lira, 
yabancı banka 
ların batık kre 
di kartı alacak
tan 20.3 tril 
yon lira olarak 
gerçekleşti. 
ORANTISIZ 
KULLANIM VE 
YÜKSEK 
FAİZLER ETKİLİ 
Batık kredi 
kartı alacak- 
lannda son 
dönemde gözle
nen hızlı artış
ta, kart kul
lanımının gide 
rek gelire oran
tısız olarak yay 
gınlaşması 
önemli bir rol 
oynadı. Kredi

Toplu işten 
| çıkarma kalbi 

etkiliyor

kartı faizlerinin 
hala yüksek 
düzeyde bulun
ması da 
sözkonusu 
artışta etkili 
oldu. Bankalar, 
kredi kartlarına 
yüzde 5.75- 
9.95 gibi 
tüketici kredi
lerine göre 2-3 
kat daha fazla 
faiz uyguluyor. 
BATIK 
TÜKETİCİ 
KREDİLERİ 
105 TRİLYON 
Bankalann tas
fiye kapsamına 
aldıkları tüketi
ci kredilerinin 
tutan ise 105 
trilyon lira 
olarak gerçek
leşti. Batık 
tüketici kredi

lerinde, ocak- 
mart döne
minde yüzde 
12-8 oranında 
11.9 trilyon 
liralık artış 
gözlendi.
Tasfiye edilen 
ya da satılan 
bankalar 
nedeniyle 
Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu'na 
(TMSF) devrolu- 
nan bireysel 
takipli alacak
ların tutan ise 
2 Nisan 
itibariyle 120.3 
trilyon lira 
oldu. Bu kredi
lerin, üç ayda 
yalnızca 149 
milyar lira 
azaldığı 
belirlendi.

Bir iş 
yerinde 
çok sayı
da kişi 
nin işine 
son ve 
rilmesi 
nin, ka 
lan çalı
şanlann kalp ve 
damar hastalıktan 
riskini artırdığı 
belirtildi.
Alman ”Bild der 
VVissenschaft ’ ’ 
dergisinin Mayıs 
sayısında yayım
lanan haberde, iş 
arkadaştan işten 
çıkarılan kişilerin 
sağlığındaki bozul
manın nedeninin, 
daha fazla çalış
mak ve işini kay
betme korkusu 
olduğu kaydedildi. 
Helsinki’deki 
Finlandiya Mesleki 
Sağlık Enstitüsü 
tarafından yapılan 
araştırmada, iş 
arkadaşlarının 
yüzde 18’i işten

cı kanlan caltsan- 
la nn 4 yıl içinde 
kalp hastalıklann- 
dan ölme riskinin 
çok yüksek olduğu 
tespit edildi.
Bilim adamı Jussi 
Vahtera başkan
lığındaki ekip, 
araştırma çerçeve . 
sinde 22 bin 430 { 
çalışanın 1991 ve 
2000 yıllan arasın 
daki dosyalannı 
inceledi. Bilim 
adamlan, özellikle I 
işsizlik oranının üç I 
katına çıkarak 
yüzde 16,6 ’a 
ulaştığı 1991 ve 
1993 arasındaki 
dönemin dikkat 
çekici olduğunu 
kaydettiler.

TASFİYE İLANI
Beta Vapur Acenteliği Ticaret Limited Şirketi 05.03.2004 

tarihinde tasfiyeye girmiş olup borçlu ve alacaklılarının 
vesikaları ile birlikte bir yıl içinde tasfiye memuruna müracaat 
etmeleri önemle rica olunur.

Dr. Ziya Kaya Kumsal Sok. 
Kafoğlu Apt. 45/17 GEMLİK

TASFİYE MEMURU 
Nimet IŞILMAN

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı * GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

§

I

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

1/ Al/IR 1957-1958 yılında Bursa özel Sanat Enstitüsü nden aldığım 
KAYIP mezuniyet diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
1V'111 HALİL AYKUT TÜRKGİL

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

SICACIK BİR MEKAN
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Sağlık Bakanlığı, 
sağlık ocaklarının 
parasız hizmet ver
mesi için çalışma 
başlattı. Aile hekim
liği sisteminin uygu
lanacağı pilot 
illerde sağlık ocak
ları parasız hizmet 
verecek.
Sağlık Bakanlığı, 
Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetlerinin 
Yeniden 
Yapılandırılması 
Yasa Taslağı hazır
ladı. Aile hekimliği 
sisteminin düzen
lendiği taslağa 
göre, aile hekimliği 
sistemine kademeli 
olarak pilot uygula- 

I malarla geçilecek.
2004 yılı içinde 3

ilde başlatılması 
öngörülen sistemde 
her 3 bin kişiye 
bir aile hekimi 
düşecek.
HERKESİN AİLE 
DOKTORU 
OLACAK
Pilot uygulamaya 
geçilen illerde, 
aile hekimi sevk 
sisteminin ilk 
halkası haline 
gelecek. Hastalar 
önce aile hekimine 
başvuracak, eğer 
uzmanlık gerektiren 
bir hastalığı 
varsa hastaneye 
sevk edilecek.
Her aile doktoruna 
belirli sayıda 
hasta kayıtlı olacak. 
Aile doktoru

kayıtlı hastaların 
dosyasını tutacak 
tüm sağlık 
bilgilerini kaydede
cek. Herkesin 
aile doktorunu 
seçme hakkı 
olacak. Doktorun 
hizmetinden 
memnun olmayan 
başka bir doktoru 
seçebilecek.

ÜCRETSİZ SAĞLIK 
HİZMETİ İÇİN 
NÜFUS CÜZDANI 
YETERLİ
Taslağa göre, 
birinci basamak 
sağlık hizmetleri 
tamamen ücretsiz 
olacak, nüfus cüz
danı olan her 
vatandaş ücretsiz 
sağlık hizmeti

alabilecek.
Aile hekimine 
başvuran 
hıstılırm cebmden 
para çıkmayacak 
Sosyal güvencesi 
olsun ya da olmaun 
her v atandas sağkk 
orıklanndan 
ücretsiz yarar
lanacak.
Verilecek ücret siz 
sağlık hizmetleri 
için kamu 
kaynaklı bir fon 
oluşturulacak.
Oluşturulacak 
bu fon Hazine 
kaynaklarından 
karşılanacak. 
AİLE HEKİMİ 
PRİMLERLE 
GEÇİNECEK 
Aile hekimi olmak 

çalman doktor, 
maaşasdan 
vazgeçecek» Afte 
bekanı «dacahiann 
kamudaki oehA 
haklan dandunde* 
cak w geçauum 
kayıt ettiği hasta 
basma alacağa 
primlerle sağlana
cak. Aynca. yaptığı 
koruyucu sağkk 
hizmeti bayma 
alacağı puanlarla 
da ek gehr 
kazanacak. AA* 
hekimi olarak 
çahstığı surede 
sözleşmeli pervo 
neide olduğu gibi 
istediği sosyal 
güvenMı kuruluşu 
ile ihskilendırikrr  ek

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK •
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 4
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT »ÇM*

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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“Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz”
Öte yandan,Boğaziçi üniver

sitesi Kandilli 
Rasathanesi 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Gülay 
Barba r osoğl u, 
Türkiye’nin bir 
deprem bölgesi 
olduğunu hatır
latarak, ülke 
nüfusunun yüzde 
90’ının deprem 
riski altında 
yaşadığına 
dikkat çekti.
Prof. Dr. Gülay 
Barbarosoğlu, 
"2003 yılında şid
deti 2’den düşük 
olan 3 bin 820; 
4’den büyük olan 
149 deprem kay 
dedilmiştir. Depre 
me hazırlıklı 
olmalıyız. Bunu 
bir yaşam tarzı, 
yaşam kültürü 
olarak değer
lendirmeliyiz" 
dedi.
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü öğretim 
üyeleri Prof. Dr. 
Niyazi Türkelli ve 
Prof. Dr. Nuray 
Aydınoğlu da, 
"Doğu Anadolu’ 
da yer kabuğu

"Dünyanın Ekonomik Görünümü" Raporu
Uluslararası Para 
Fonu’nun (IMF) 
"Dünyanın Ekono 
mik Görünümü" 
raporunda, 
Türkiye’de bu yıl 
9612 olarak gerçek
leşmesi öngörülen 
enflasyonun, 2005 
yıhnda %10.6 ola
cağı tahmininde 
bulunuldu.
Raporda, 
"Türkiye’de finans 
piyasası şartlarının 
iyileşmesi ekono 
mik faaliyetlerde 
olumlu etki yarattı" 
denildi.
Özel yatırımlar ve 
biraz da özel tüke
timle desteklenen 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılanın (GSYH)

hareketleri" ve 
"Güvenli bina 
yapımı ve deneti
mi"
konularında 
bilgi verdi.
Prof. Dr. Niyazi 
Türkelli, Aşkale 
Depremi’ne sebep 
olan fay hatlarının 
en fazla 5.5 büyük
lüğünde deprem
lere yol açabile
ceğini belirterek, 
Erzurum için en 
riskli fay hattının 
Doğu Anadolu Fay 
Hattı olduğunu 
söyledi.
Prof. Dr. Türkelli, 
şehre 100 kilome
tre uzaklıktaki bu 
fay hattının 6’dan 
şiddetli depremler 
üretebileceğine 
dikkat çekerek, bu 
fay hattı üzerinde 
olması muhtemel 
depremlerin 
Erzurum’da yıkıcı 
olmaması için, 
binaların depreme 
dayanıklı inşa 
edilmesinin çok 
önemli olduğunu, 
vurguladı.
Prof. Dr. Nuray 
Aydınoğlu da, yerel 
yönetimlerin kendi 
bölgelerinde 
deprem röntgenleri 
çekmeleri ve

2003 yılında 965.8 
arttığı, büyüme 
oranının ise 
2004’te ve 2005’te 
ortalama 965 
olmasının bek
lendiği belirtildi. 
Enflasyon 
baskısının, TL’nin 
değer kazanması ve 
dış pozisyonunun 
güçlenmesiyle 
kayda değer şek
ilde azaldığı ancak 
yüksek petrol fiyat
ları ve terör 
bağlantılı belirsiz
liklerin turizme 
yansımasının 
cari açığı olumsuz 
etkileyebileceği 
belirtildi.
IMF raporunda, 
genel pozitif 

deprem riskine 
karşı kent bina 
envanterleri ve alt 
yapı envanterlerini 
tespit etmesi 
gerektiğini ifade 
ederek, Türkiye’de 
sadece birkaç 
şehrin yaptığı bu 
çalışmanın 
Erzurum’da da 
yapılmasının 
zorunluluğuna 
dikkat çekti. 
Deprem riski 
taşıyan tüm 
kentlerde bu çalış
manın yapılması 
gerektiğini kayde
den Prof. Dr. 
Nuray Aydınoğlu, 
"Bugün 
Erzurum’da 
yaşanan 5.1 
büyüklüğündeki 
bir depremin 
ardından köyler 
enkaz yığınına 
dönüşüyorsa, bu 
geri kalmış yapı- 
teknolojisinin 
eseridir. Erzurum 
eski bir yerleşim 
yeri. Çok eski 
binaların ola
cağını düşünerek, 
binalardaki 
gerekli çalışmanın 
yapılmasının 
faydalı olacağına 
inanıyorum" 
diye konuştu.

görünüme 
karşılık, bazı 
riskler bulun
duğuna işaret 
edildi. 
Raporda, 
kamu borcu 
dinamik
lerinin, finans 
piyasalarında 
olası güven 
kaybına karşı zayıf 
olduğu ve bu yüz
den de GSMH’nin 
%6.5’i olarak 
öngörülen faiz 
dışı bütçe fazlası 
hedefinin 
tutturulmasmm 
önemli olduğu 
belirtildi.
Raporda, Avrupa 
Birliği (AB) üyeliği 
yolunda

"Deprem Dede"
lakaplı Kandilli 
Rasathanesi eski 
Müdürü Prof. Dr. 
Ah met Met e 
Işıkara'nm emekli 
olmasından sonra 
bu göreve getirilen 
Prof. Dr. Gülay 
Barbarosoğlu: 
kendisine 
"Deprem Anne'* 
denilmesi konusun
daki görüşü sorul
duğunda, Prof. Dr. 
Ahmet Mete 
Işıkara’nm 
"Deprem Dede" 
şeklinde adlandırıl
masının doğru ve 
çocuklarla olan 
ilişkilerinin bu 
yakıştırmada 
etkili olduğu 
karşılığını verdi. 
Prof. Dr. Gülay 
Barbarosoğlu, 
"Önemli olan 
yapılacak iştir. 
İşi başardıktan 
sonra bu tür 
yakıştırmalar 
olabilir. Deprem 
anne veya baba 
olarak anılmaktan 
da rahatsız 
olmuyorum. 
Kamuoyu böyle 
görüyorsa 
söylenecek bir 
şey yok" dedi.

gerçekleştirilen 
yasal reformların, 
finans piyasasında 
güvenin oluşmasına 
yardım ettiği belir
tildi ancak finansal 
sektörde denetleme 
ve yasal çerçeveyi 
güçlendirecek 
reformları artıracak 
tedbirlere hala 
ihtiyaç duyulduğu 
ifade edildi.

[ Tüketici 
güven 

endeksi 
düştü

Devlet İstatistik 
Enstitüse (DİE) 
Başkanlığı veriler
ine göre, Tüketici 
Güven Endeksi 
Mart ayında yüzde 
0.8 oranında 
düşüş gösterdi. 
DİE iİe Merkez 
Bankası nın işbir
liği çerçevesinde 
yürütülen Tüketici 
Eğilim Anketi 
sonuçlandı. Aylık 
olarak uygulanan 
Tüketici Eğilim 
Anketi çalışmasıyla 
tüketicilerin harca
ma davranışları ve 
beklentileri değe- 
lendirildi. Buna 
göre, 2004 Şubat 
ayında 111.9 olan 
Tüketici Güven 
Endeksi Mart ayın
da Şubat ayına 
göre yüzde 0.8 
oranında azaldı. 
Endeksdeki 
düşüşün, tüketici
lerin gelecek 
dönem satın alma 
güçlerine, genel 
ekonomik duruma 
ve iş bulma 
olanaklarına dair 
değerlendirmelerin 
kötüleşmesinden 
kaynaklandığı 
belirtilen ankette 
göre, 2004 yılında 
satın alma gücü

(mevcut doneu| 
Şubat avında 
99.5, Mart ayanda 
99.8, satın atan* 
gücü (gtdeotb 
dönem) Şubat 
ayında 106.5, 
Mart açında 
106.1. gemi 
ekonomik dunun 
(gelecek donea| 
Şubat açında 
115.1, Mart ajw 
da 113.1, iş buta* 
olanakları (gelecek 
dönem) Şubat 
ayında 100.4, 
Mart açında 95.6 
ve mevcut döne
min dayanıkh tulse- 
tim malı satın 
almak için uçgua- 
luğu ise Şubat 
ayında 137.9. 
Mart ayında 
140.2 olarak 
gerçekleşti. 
Ankette, endeks» 
100 den buyuk 
olması tüketici 
güveninde iyananr 
durum, 100 den 
küçük olması 
tüketici güveninde 
kötümser duranı 
ve 100 ohnasaan 
ise tüketici 
güveninde ne 
iyimser ne de 
kötümser oldu 
ğunu gostertfcjna 
ifade edildi.
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Sigarayı bırakma rehber
Sigara içen insan
ların hemen hemen 
hepsi bu dertten 
kurtulmak ister. 
Bu gruptakilerin 
tamamı, sigaranın 
sağlıkları için ne 
büyük tehlike oluş
turduğunu, çocuk
larına veya sevdik
lerine ne kadar kötü 
örnek olduğunu, 
sigara içmeyenleri 
ne kadar rahatsız 
ettiğini ve de ne 
kadar çok parayı 
‘havaya duman’ 
olarak savurduğunu 
bilir. Sigaradan 
kurtulmak gerçekten 
kolay bir iş değildir. 
Ama sonuçta, 
milyonlarca insan da 
sigarayı tamamen 
bırakmayı başar
mıştır. Birazcık 
iradesi olan bir 
insan, bu milyon
ların arasına çok 
rahat girebilir. 
Uzmanların belirt
tiğine göre, sigarayı 
bırakabilmek için 
önce, ‘Karar verme, 
hazırlanma ve 
devam etme’ 
basamaklarınla 
sırayla geçilmesi 
gerekiyor. Kişinin, 
sigarayı neden 
bırakmak istediğini 
düşünmesi gerek
tiğini vurgulayan 
uzmanlar, "Herke 
sin kendine göre 
sebepleri vardır ve 
bırakabilmek için 
gerçekten iste 
meniz gerektiğini 
unutmayın. Eğer 
daha önce birkaç 
kez bırakmayı 
denediyseniz ki 
çoğu insan dene
miştir, bilirsiniz ki 
insan yeniden 
başlamak için bin
lerce anlamsız, 
gerçekte hiç de 
mantıklı olmayan 
bahaneyi çok akla 
yatkın hale getirir 
ve tekrar başlar. 
Bunu engellemek 
İçin motivasyo 
nunuzun çok iyi 
olması gerekir. 
Kendinizi böyle 
bir başarısızlıktan 
(buna tecrübe de 
diyebiliriz) alıkoy
mak İçin bırakma 
sebeplerinizi

kağıda dökün. 
Dayanamayacağını 
zı düşünüp tekrar 
başlamayı çok iste
diğinizde, önce 
bunları okuya
cağınıza kendi ken
dinizi ikna edin. 
Eğer daha önce 
bırakmayı denediy
seniz neden tekrar 
başladığınızı da 
yazabilirsiniz. Ama 
şunu da akılda tut
makta yarar var. 
İlk iki haftadan 
sonra dayanmak 
çok daha kolay
laşıyor ve yeniden 
başlama ihtimali 
büyük ölçüde 
azalıyor" diyorlar. 
SİGARAYI 
BIRAKMA İLANI 
Uzmanlar, sigaranın 
hangi sebeplerden 
dolayı bırakılmak 
istendiğinin bir kağı
da yazılmasını öne 
rerek, "Kafanızda 
herhangi bir tarih 
belirleyin ve bunu 
da kağıda yazın. 
Bu tarihe kadar, 
asla elinizdeki 
sigara paketi tama
men bitmeden yeni 
bir paket almayın. 
Yanınızda çakmak 
taşımayı bırakın. 
Kül tablanızı 
boşaltmayın.
Sigarayı bırakma 
tarihinden bir gün 
önce içebildiğiniz 
kadar çok sigara 
için. Ailenize, 
arkadaşlarınıza ve 
sevdiğiniz herkese 
sigarayı bıraka
cağınızı ilan edin. 
Sigarayı bırakmayı 
ilan ettiğiniz günde 
elinizde kalmış 
olan bütün sigara 
paketlerini, kibrit
leri ve de çakmak

ları çöpe atın, 
kül tablalarını 
boşaltın. Sürekli 
olarak sigara 
içmemekle 
kazanacağınız şey
leri düşünün. 
Devamlı bir şeyler
le meşgul olun. 
Sinemaya, tiya
troya gidin, uzun 
yürüyüşler yapın, 
lokantanın sigara 
içilmeyen bölü 
münde yemek 
yiyin. Dişçiye gidip 
dişlerinizi temiz 
letin" tavsiyesinde 
bulunuyor.
Sigaranın bırakıl
masının hedeflendiği 
ilk günde ve sonraki 
günlerde, mümkün 
olduğunca sigara 
içmenin yasak 
olduğu yerlerde 
bulunulması gerek
tiğini ifade eden 
uzmanların diğer 
tavsiyeleri ise şöyle: 
"Günde yaklaşık 4 
litre su için. Her 
sigara içme isteği 
geldiğinde bir bar
dak su veya başka 
bir içecek için. 
Kahve ve de alkol 
den de kaçının. 
Elinizde sizi 
oyalayacak kalem 
veya başka bir 
şeyler tutun. 
Şekersiz sakız 
çiğnemeye çalışın. 
Dişlerinizi yemek 
yedikten hemen 
sonra uzun süre 
fırçalayın. Bir 
anda gelip giden, 
sizi sigara içmeye 
aşın derecede 
teşvik eden 
durumlarla 
mücadele edin. ** 
SİGARASIZ 
YENİ DÜNYA 
Uzmanlar, sigara

içmemekle ulaşıla
cak yeni dünyanın 
düşünülmesini öne 
rerek, "Bir kaç 
gün sigara 
içmeyen arkadaşla 
nnızla birlikte 
bulunun. Başkaları 
nın sigara içmesi 
ve sizin de buna 
seyirci kalmanız, 
sizi de teşvik ede
cektir. Bunu bi 
Ierekten sigara' 
içen arkadaştan 
nızın yanına gidin. 
Düzenli olarak eg 
zersiz yapın. Sigara 
içenlerin yapmakta 
zorlandığı aktivite 
leri yapmaya çalı 
şın. Bol bol din
lenin. Dış görünü 
şünüze çok önem 
verin. Bol bol ayna 
da kendinize bakın. 
Hiç kimsenin 
evinizde sigara 
içmesine müsaade 
etmeyin" diyor. 
Şayet sigara içme 
krizi gelirse, hemen 
bir şeyler içilmesini 
veya yenilmesi 
gerektiğini kayde
den uzmanlar, 
"Sakız çiğneyin 
veya bir elma yiyin 
veya biraz çekirdek 
çıtlatın. On kere 
çok derin nefes 
alın. Aldığınız 
onuncu nefesi bir 
süre tutun. Bu 
esnada bir kibrit 
yakın. Yavaşça 
kibriti üfleyerek 
söndürün. Kendini 
zi serbest bırakın 
ve çok hoşunuza 
giden şeyler 
düşünün. Sadece o 
huzur dolu görün
tüye konsantre 
olun. Hiç bir za 
man, ’bir taneden 
bir şey çıkmaz ve 
bir tanenin kims
eye zaran olmaz’ 
diye düşünmeyin. 
Geri dönüşü 
olmayan bir hata 
bütün çabalarınıza 
son verebilir.
Sigarayı bırakma 
sebeplerinizi yaz 
mış olduğunuz 
kağıda, bu sefer 
de sigarayı bırak
makla ne kadar 
memnun 
olduğunuzu 
yazın” diyorlar.

Alkoliklere
alkol plasteri

Nature dergisinde 
yayımlanan habere 
göre, Duke 
Üniversitesi ’ nde 
görevli Jed Rose 
ve ekibi tarafından 
geliştirilen plaster, 
alkoliklerin bey
nine etki ederek, 
içki içme isteğini 
köreltiyor.
Eskiden yüksek 
tansiyona karşı 
kullanılan 
" me camy lam i n " 
maddesinin, 
alkollü içki içtikten 
sonra salgılanan 
ve mutluluk veren 
dopamin hormo
nunun salgılan
masını bloke 
ettiğini belirten 
bilim adamları, 
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daha Önceki 
araştırmalarda. bu I 
maddenin. alkolik
lerin içtikleri 
alkol miktarını 
azaltmalarında 
yardımcı olabile- 
ceğinin ortay a çA- I 
tığını hatırlattılar 
Bu çerçevede, 
plasterin, 

maddesini 
peyderpey sal
gıladığı için 
haplara göre 
daha olumlu sonuç I 
vereceğini ifade 
eden bilim 
adamları. alkol 
plasterinin çok 
yakında 
deneneceğini 
kaydettiler.
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PembişJ’etShop açıldı
Bursa ve çevresinde 
dahi eşine az rast
lanılan balık, kuş, 
tavşan, köpek ve 
çeşitli hayvanların 
ihtiyaçlarını karşı 
layacak Pempiş 
Pet Shop açıldı. 
Kayhan Mahallesi 1 
Nolu Cadde Öğret
menler evi karşısın
da Şermin Demir 
ci’nin işleticiliğini 
yaptığı işyerinin 
açılışını Kaymakam 
Sadettin Genç yaptı. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ve 
Ünlü Heykeltıraş 
Prof. Tankut 
Öktem’in de katıldığı 
açılışta misafirler 
Gemlik’te ilk kez 
açılan bu yerin 
gecikmiş ihtiyaç 
olduğunu söylediler. 
İki katlı olan iş 
yerinin ilk katında 
hayvanların her türlü 
ihtiyaçlarını karşıla 
yacak malzemenin 
çeşitleri bulunurken 
ikinci katta bahçe

ekipmanları 
bulunuyor.
işyerinin iç dizaynını 
kendisinin yaptığını 
söyleyen Heykeltıraş 
Tankut Öktem, 
hayvan ihtiyacı 
için açılan bu iş 
yerinin Gemlik için 
kazanç olduğunu 
söyledi. Balık ve kuş 
cinsi ile köpek ve 
tavşan cinslerinin 
her türlü ihtiyaç 
malzemelerinin 
satıldığı işyerinin 
açılışını yapan 
Kaymakam

Sadettin Genç ise 
böyle bir yerin 
Bursa’da dahi bulun
madığına dikkat çe 
kerek işyeri sahibi 
Şermin Demirci’ye 
bol kazanç diledi.

Doğalca? ihalss- 
diinvapıkM

Gemliki de 
kapsamına alan 
doğalgaz ihalesinin 
dün Ankara'da 
yapıldığı öğrenildi. 
Daha önce. Aralık 
ayında ihaleye 
çıka rtılan Gemlik 
doğalgaz 
özelleştirme ihalesi 
Gemlik'in Bursa 
Büyükşehir sınırlan 
içine alınması ile 
ilgili Belediyeler 
Yasasının 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından 
veto edilmesi 
nedeniyle

yapılım ı—l* 
Enerji Ydusk 
K u ruiu tar afaadn 
yeniden feateje 
çıkartılan w da» 
gerçekleştirme» 
ihalenin sooectaB 
açıklanmadı 
Be led iye Barka» 
Mehmet Turgst I 
Ankara ik i 
görüşmelerde, 
ihalenin 
sonuçların ddtal 
sonra a. İlilir» 
söyledi.
Gemlik doğalgn 
ihalesinin hM0 i 
Firmada kalacafr ! 
merakla bdJtn»

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdurtüğftâl 

aldığım nüfus cüzdansa | 
kaybettim. Hükümsüzsfa.
 FİLİZ KURUR J

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, Nişan 

Sünnet cemiyetleriniz 
özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT Aİlf W BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

| DAVETİYE SEZONUNU BA$LATTI|(
(TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ EN UYGUN 1
I FİYATLARLA... I

I Fatura & Gider Makbuzu
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi

Iİrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi |

İRER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİMİZ I 
İÇİN RİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Kıbrıs’ın geleceğini belirleyecek olan Annan Planı için Türk ve Rum kesimlerinde referandum oylaması yapılacak

Dünya’nın gözü bugün Kıbrıs’ta
1 Mayıs tarihinde Avrupa Birliği’ne katılacak olan Kıbrıs Rum Kesimini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından Kıbns'ffi Tûfk ve to fes» 
ni tek bir federe devlet çatısı altında birleştirmek amacıyla sunduğu plandan sonuç alınamayınca, bugün Kıbrıs'ın Türk ve Rum kesimlerinde hai oytinasao 
gidiliyor. Kıbnslı Türk kesimin plana “evet” demesi, Rum kesiminin ise “hayır” demesi bekleniyor. Dünya bugün Kıbrıs'taki referandum sonuçtim bekfyor
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MHP hükümeti
protesto etti

Milliyetçi Hareket Partisi Gemlik Üçe 
yönetimi, hükümetin Kıbrıs konusun
da tavizler verdiği için Başbakan, 
Meclis Başkanı ve Bursa Milletvekil 
terine faks çekti. Haberi sayfa 4'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı dün ulusça törenlerle kutladık

Coşkuyla kutladık
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Egemenlik üzerine
I Düniui yazanda, dünyada egemenlik kavramlarında
I detpsüdik olduğunu yazmıştım.
| Bu konudaki tezler ve karşı tezler, bizde de 
! dünyamn birçok ülkesinde de tartışılmakta.
! Dünyanın egemen iki devinden biri olan Sovyetler 
I Bertiğinin yıkılmasından sonra, bilgisayar ve genetik 
bttmindc yasanan büyük değişimler, dünyayı da 
değiştirdi.

! Bilgisayar ve internet adeta dünyayı küçülttü.
Bitişimde ve haberleşmede yaşanan bu hızlı 

değişinin önüne geçmek mümkün görünmüyor.
Bu durum, globalleşme adı altında yeni bir kavramı 

ortaya akardı.
: Gbbafleşen, yani bütünleşen dünyada, egemenlik 
kavramlarında da farklılıklar doğdu.

fetişimdeki değişim, ülkelerin sınırlarını yakın* 
iaştmrken. ticarette de dev değişikliklerin yaşanması
na neden oldu.

i Güçlü ekonomilere sahip uluslar, bütünleşen dünya
da avantajlı konumlara geldiler.

Teknolojinin getirdiği yenilik, üretim ve pazarlama 
[şekflerini de değiştirdi. Kalite ve ucuz üretimi 
I başaranlar, bu pazarda kendilerine yer edinmeye 

başfeddar.
Ticaretteki bu yenilikler, ulusal sınırlan da zorladı.
Demokrasi anlayışında, İnsan haklan konusunda 

ortaya konan normlara, kalitede, yaşam biçiminde 
giderek getişmiş toplumlarm standartlan egemen 
olmaya başladı.

Ya bumm içinde okmac^c veya dışında kalınacak 
bir durum ortaya çdtti.

fete bu nokta, ulus ve egemenlik kavramlannın 
giderek değişmesine yol açıyor.

Bu kavramlar üzerinde daha çok konuşulacak ve 
tvtadacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayraminın 84. Yıldönümü dün ilçemizde 
Atatürk Anıtında ve Atatürk stadyumunda ki törenlerle kutlandı. Öğrenciler, kısa 
bir süre için İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
görevini yürüttüler. Daha sonra Atatürk stadyumundaki törenlerde, ilköğretim 
okulu öğrencilerinin gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi.
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 84. 
yıldönümü ilçemizde 
coşkuyla kutlandı. 
Atatürk Anıtı’nda 
başlayan kutlama 
törenleri, İlçe 
Statyumu’nda 
düzenlenen gösteri
leri ile son buldu. 
Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
nedeniyle, düzenle
nen yarışmalarda 
derece alan öğren- ■ 
çilere armağanları da 
törenle verildi.

Haberi sayfa 3’de

Çocuk Bayramı nedeniyle, dün minik öğrenciler, ilçe yöneti
mini bir süre sembolik olarak ele aldılar ve yönettiler. Minik 
öğrenciler, İlçeye okul yapmak ve sağlıklı bir çevreye 
kavuşturmak İstediklerini söylediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Cetinkaya rahatsızlığı 
nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

u Haftadan Haftaya
Yyimaz AKKMJÇ

23 NİSAN

MEB, burs 
yönetmeliğini 

değiştirdi

Parasız yatılı okuyan 
öğrencilere verilen bazı 
ayni yardımların mik
tarları yeniden 
belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
okullarda burslu ve 
parasız yatılı öğrenci 
okutulmasına ilişkin 
yönetmeliğin bazı mad
delerini değiştirdi. 
Resmi Gazete’nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren yönetmeliğe göre, 
okullarda parasız yatılı 
öğrenim gören öğren
cilere her yıl 3'er adet 
gömlek, 3’er adet takım 
iç çamaşırı, 4'er çift 
çorap, 2'şer adet el ve 
yüz havlusu verilecek. 
Engelli öğrenciler, bu 
amaçla açılmış özel 
eğitim ilköğretim 
okullarında, sınava 
girmeden parasız yatılı 
okuyabilecekler. Bu 
durumdaki öğrencilerin 
velileri, belirlenecek 
eğitim-öğretim yılı 
takvimine göre en yakın 
il milli eğitim müdürlük
lerine başvurabilecek. 
Bu öğrenciler ayrıca,

Devlet Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı'na 
da girerek, burslu 
okuyabilecek ya da iste
dikleri bir özel eğitim 
okuluna veya kaynaştır
ma eğitimine devam 
edecekleri okula kayıt 
yaptırabilecekler. 
KONTENJANLAR 
YENİDEN DÜZENLENDİ 
Yönetmelikle okullarda
ki parasız bursluluk ve 
yatılılık kontenjanları 
da yeniden düzenlendi. 
Kontenjanların yüzde 
15'i Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu kap
samına giren öğren
cilere, yüzde 10’u otur
dukları yerde ilköğretim 
okulu bulunmayan 
öğrencilere, yüzde 25'i 
öğretmen çocuklarına, 
yüzde 50'si de diğer 
öğrencilere ayrılacak. 
Eski yönetmelikte 
"oturdukları yerde 
ilköğretim okulu bulun
mayan öğrenciler” için 
yüzde 30, diğer öğren
ciler için yüzde 30 
oranında kontenjan 
ayrılmıştı.

23 Nisan 1920 ye kolay gelinmedi 
dost okurlarım. Yunanlıların 15 May* 
1919’da İzmir’i işgal etmesi, yedi yıl 
boyunca cephelerde vuruşmaktan 
yorulmuş Türk insanını kalkışmaya 
yönelten en etkili olay olmuştur 
kuşkusuz. Eğer o dönemde “düve Fi 
muazzama” diye tanımlanan Bağlaşık 
Devletler bu aptallığı yapmamış 
olsalardı, sanırım bağımsızlık ateşini 
ateşlemek daha zor olabilirdi.

19 Mayıs ta Samsun’da Anadolu’ya 
ayak basan Mustafa Kemal, her türlü 
olasılığı düşünmüş ve kendince önlem
lerini almayı planlamışsa da, çelimsiz 
öküzleri ve kınk sabanıyla tarlasını 
sürmekte zorlanan yüreği yanık Türk 
köylüsünü harekete geçirmekte güçlük
lerle karşılaşabilirdi.

Söylemek istediğim; öyle kitaplarda 
okutulduğu kadar ya da kimilerinin 
küçümsemeye çabaladığı kadar kolay 
olmadı Anadolu’nun “kıyam”ı, son 
derece ciddi bunalımlarla yüklü bir 
süreçle gerçekleşti.

Anımsatmak gerekirse, İzmir’in işgal 
edileceği haberi duyulacağı bu kentte 
ilk “Reddi-i İlhak” oluşumu gerçek
leştirildi. Bunu, işgal* yakın Batı 
Anadolu il ve ilçelerindeki örgütlenme 
ler izledi. Bursa Rrdd-i İlhak Cemiyeti, 
daha geç, 56. Tümen Komutanı Albay 
Bekir Sami’nin gelişi ve İstanbul yanlısı 
valinin firar edişinden sonra Temmuz 
1919’da kurulabildi. Hemen ardından 
Soma’da düzenlenen savunmayı 
desteklemek amacıyla ilk “milis 
gücü"nü gönderdi.

4-12 Eylül tarihleri arasnda 
Türkiye’nin kader toplantılarının 
yapıldığı “Sivas Kongresi”ne Osman 
Nuri (Ozpay) ve Ahmet Nuri Beyler 
katıldılar -gerçi bir önergenin altında 
Bursa temsilcisi bir Asaf imzası bulun
makta ise de, bu kişinin kimliği kesin- 
leştirilememiştir.-

Kongrede ABD mandasından yana 
olanlara karşı Mustafa Kemal’e en 
büyük desteği veren Ahmet Nuri 
Bey’di; kongre salonunda “Ya ölürüz, 
ya istiklal-i tam sahibi oluruz" diye 
haykıran ilk kişi o idi.

Kongrenin ardından 10 Ekim’de 
“Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ Bursa 
Şubesi kuruldu. İstanbul’la vardan 
anlaşma gereği mebus (milletvekili) 
seçimlerine geçildiğinde, Ocak 1920 
başında ilk kez Bursa seçimini tamam
ladı: Osman Nuri Bey ile Hacı İlyas ve 
Haşan Fehmi efendiler mebus seçildi 
ler.

Mustafa Kemal’in bütün uy anlarına 
karşın, yakın arkadaştan Osmanlı

Med»-i Mebuı mm mn İstanbul da 
toplanmasında direndiler

Ama 16 Mart 1920 de fogikrirr te I 
merini basar ak bazı mebusları tmte 
ladılar Meclis çalışmalarına ara mm& I 
kısa sure Padişah Mehmet Vahdette 
bir buyrultu ile meclisi dağıttı

Hemen ardından yeni ırruteıı 
gidildi; lif—baldan hac— Osman ten I 
Bey ile Haşan Fehmi Efendiler sesı 
lerek. Buçuk Millet Meclisi ne katdte* I 
-Türkiye sözcüğü 192 İ de ekleorcrri I 
tir-

Türkiye’de halk iradesini vamMaa I 
ilk meclis 23 Nisan 1920 de «dm 
Büyük Millet Meclisi dir. (Meclis 
Kebir-i Milli) Peki ya önceki Son 
Osmanlı Meclisi, ya daha önceki 
Meşrutiyet meclisleri?

Son Osmanlı Meclisi de. önceki 
Meşrutiyet meclisleri de sonuç otar* 1 
“i ra d e-i sen iye ”, yani “padişah trodr i 
si/buyrultusu ” ile toplandılar ve yter I 
onun iradesiyle kapatıldılar. Ovsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. îmA 
halkının mutlak iradesini temsil • 
du; onu hiçbir güc kapatamazdı 
nitekim bütün uğraşlarına karsın t 
patanındılar parcalayamadil.il-

O donemde de şimdiki AB ’4J i 
yandaşlan gibi İngiliz Muhipl* • |
Mandacıları vardı; simdiler*!* kate I 
lerinin adlandırıldığı üzere . o 
dönemde de Batı'ya veya dinel laar I 
zamaya teslim olmayı öğütI*-ren, 
bunun propagandasını yapan 
“mütareke basını" çalakalemdi

Ama onlar, TBMM Orduları n* I 
İzmir’e vardığı 9 Eylül 1922’den I 
yurtdışına kaçtılar, ya da "150 ' * I 
fistesi’nde yer alarak Türkiye ti* e I 
kovuldular -sonraları bağışlandı» •» 
önemli bölümü kuyruk kulak duMn* 
halde döndüler-

Bugün ulusal egemenlik gün»
Faşizmin ağababası Italyan d< 1 

tatörü Benito Mussolini'nin torum» te I 
densizin, geçmişinden utanıp sıkıl 
madan DEP lileri yargılayan DGM •• 
“Bu mahkeme faşizmin bir 
parçasıdır” diyebilecek denli fmurste I 
dayanabilmesine ve de buna tezaa^fl 
şanlı yetil üiic rimizin ses çıkar am^aate1 
na. o rezil suçlamayı sineye erk •’ --mbi 
karşın....

Biz yine de her türlü olumsu/ < 4te»- 
mun üstesinden gelerek 23 Nisan 
1920 de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ni açmış bir kusağm tocute*» 
olmakla övünebiliriz.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramınız kutlu olsun sevgili 
okurlarım.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ 
" 513 96 83
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23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını dun ulusça törenlerle

Coşkuyla kutladık Erol GURÇAY

F«bokla $aâ>efi
Donem

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ının 84. Yıldönümü dün ilçemizde Atatürk Anıtında ve Aötai stadımda b um 
lerle kutlandı. Öğrenciler, kısa bir süre için İlce Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlce Milli Eğitim Müdürlüğü jûeni vütfe. Data 
sonra Atatürk stadyumundaki törenlerde, ilköğretim okulu öğrencilerinin gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğenMe Üai
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Seyfettin SEKERSOZ 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın 84. 
yıldönümü tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde 
de törenle kutlandı. 
Dün, saat 9.00’da 
Atatürk anıtına çelenk 
sunmayla başlayan 
törenler, idari makam
ların öğrenciler tarafın
dan üstlenilmesiyle 
devam etti. Bu yıl idari 
makamları üstlenen 
öğrencilerin kız olma 
lan dikkat çekerken 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu 5 C sınıfı öğren
cisi Özge Akdemir, 
Kaymakam Sadettin 
Genc’in makamına

oturdu. Bir süre de 
olsa Kaymakamlık 
görevi yürüten Özge 
Akdemir, öncelikli 
olarak okullara otobüs 
seferinin konulmasını 
isterken, ilçede sosyal 
faaliyetlere önem verip 
spor salonlarının 
çoğaltılarak, çocuklara 
bisiklet alanları yarat
mak istediğini söyledi. 
Küçük Kaymakam 
Akdemir, ayrıca kör
feze atılan kirli atık
ların önlenmesi için 
çaba gösterip, 
fabrikaların zehirli 
hava salmasının 
önlenerek insanların 
temiz ortam da yaşa
malarının gerektiğini

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı AtatürkStadında 
coşkuyla kutlandı fotoğrafta bayraklı geçit törenininden bir an.

TAŞI
GEDİĞİNE I

dile getirdi.İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
makamına oturan 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim okulu 6-C 
sınıfı öğrencisi 
Seda Karaaslan ise. 
ilk işinin okullardaki 
hizmetli kadrosunu 
artırmak olduğunu 
söyledi.
OKUL YAPACAK 
Çevre yolunun dışına 
öncelikli olarak 
ilköğretim okulu yap
tırmak istediğinin de 
altını çizen Karaaslan, 
öğrencilerin okulların
da daha iyi eğitim ala
bilmeleri için tekli 
eğitime geçmek için 
çalışmalar yapabile
ceğini sözlerine 
ekledi.
Daha sonra ilçe stadın
da başlayan törenlerde

ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen günün 
anlam ve önemini 
belirten bir konuşma 
yaptı. Kaymakam 
Sadettin Gene. 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Selami Saruhan ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
öğrencilerle, törenlere 
katılan halkın bayra
mını kutladılar. Öğren
cilerin okuduğu şiir
lerin ardından bilgi, 
santranç ve spor 
yarışmasında derece 
alan öğrencilere 
Kaymakam ve 
garnizon komutanı 
tarafından armağan
ları verildi. Kutlamalar 
öğrencilerin gösteri
leriyle son buldu.

Söyleyemezler...
Kurduğu Cumhuriyetin ekmeğini yiyen adam, 
kutsal mabet kürsüsünden, 23 Nisan’ı konuşuyor... 
Tüm yurda genelge gönderilmiş.
Kim göndermiş? Ad yok!
Sanki gökten inmiş.
O genelgede ne belirtilmiş?
Meclisin 23 Nisan Cuma günü açılacağı.
Ne istenmiş?
Tüm yurtta Kuranın hatedilmesi ve 
dualar edilmesi. Meclisin dualarla açılışı. 
Açılış öncesi Kur'aran meclis önünde okunması. 
Bunları öneren, isteyen, uygulayanlar kim? 
Yine ad yok. Bir kez olsun söylemek yok. 
Söyleyemezler.
Yıllarca o kişiye ve arkadaşlarına dinsiz, 
imansız, deccal dediler çünki.
Bunları İsteyen, yapan Mustafa Kemal 
Atatürk ve arkadaşları..
Söylesenize be hoca Dinden mi çıkarsınız.

Yukarıda : Özel Türe Özürlüler Okulu Öğrencileri göster
ilerini sunarken.aşağıda ise Kaymakam Saadeft» Genç 
yarışmalarda ödül alan öğrencilerle birlikte gonriuvorUr

Bir sureden beri temdi prmn 
suçlamaları * ar

Kulup bazında olmasa bdr bam 
fut bok ulara çengel atdaMkyor

Kalan ban maçlarda sdur bdr 
olabilir.

Para dönmese bdr. batar sdhrsa 
olabilir.

Şimdi batım gözler, Karadeniz 
takımlarına dikildi

4 Karadrnir takımından Trabzon 
şampiyonluğa gidiyor.

Akçaabat-Sebatspor ise can 
çekişiyor.
Sebatspor ve Bursaspor. amnau 

bir mücadeleye girdi.
İki takımdan biri, küme düşecek.
Sebat spor’un iki karedeniz 

takımı ile maçı var.
Biri Trabzonspor la.
Diğeri Rizespor la
Bu maçların, çok iyi denetim 

mesi şartı.
Hatır şikesi, her dönem g»n~ 

demdedir.
Kulüpler devrede olmasa bdr, 

futbolcular etkdenebdır
Futbol Federasyonunun alarma 

geçmesi lazım.
Şampiyon adayiarmm 

maçlarının, iyi gözlenmesi lanm
En tarafsız hakemlerin 

göreviendmbneei taamı.
Küme düşecek takmderm 

maçları da onendL
Bursaspor da tehfihek bölgede 

bulunuyor.
Her amçmrn kasete alammeı 

lazım.
Paftamı nteritrin de madara ge 

lerek de «teli vermesi lazım.
Son 4 haftada. Bursaspor de 

Sebatspor arasaedaki rekabet nefes 
kesecek.

İnandıkların.
Duyduklarının yanında. 
Hiç kalsın. Quaries ’
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Ülkü Ocaklı gençler Atatürk Anıtına siyahMHP ve Gemlik Ülkü Ocakları Hükümetin Kıbrıs’taki politikayı faksla protesto ettiler

MHP hükümeti protesto etti
lı I

SfiifettınSEKERSOZ
Kıbrıs konusunda 
haksız tavizler 
verildiğini öne 
süren MHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve yönetim kurulu 
üyeleri basın açık* 
laması yaparak 
hükümeti 
protesto ettiler. 
Minibüs garajı 
içinde bulunan 
Telekom 
bayiinden 
Başbakan, Meclis 
başkanı ve Bursa 
Milletvekillerine 
faks çeken 
MHP'liler sesle 
rinin duyulması 
istediler.
Hazırladıkları basın 
bildirisini okuyan 
ilçe başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
"Türk milletini 
Anadolu'ya 
hapsetme senar 
yosuna hükümet 
izlediği söylem ve 
tavırlarla 
adeta damat Ferit

hükümetini 
anımsatmaktadır. 
Bugün Anan pla 
ntna evet diyen
lerin iyi niyetli 
dahi olsalar, meşe 
leye bakış mantığı 
son Osmanlı 
mebusan meclisin 
de bulunan Ameri 
kan mandası veya 
İngiliz mandası 
olalım diyenler
den farklı 
değildir.
Bizler Türk mil
liyetçileri olarak 
teslimiyetçilik 
dayatmalarına 
dün Mustafa____

Kemal ve 
arkadaşlarının 
hayır dediği gibi, 
bu günde Annan 
planı denen tesli 
miyet belgesine 
bizde onlardan 
aldığımız ruhla 
hayır diyoruz" 
diye konuştu. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
ve bir grup MHP’yi 
üye daha sonra 
Başbakan, Meclis 
Başkanı ve AKP 
Bursa Milletvekil 
terine içeriğinde 
"ABD ve AB 
istedi, diye bugün

Yavru Vatanı 
peşkeş çekiyor
sunuz. Yarın 
da Ana vatan ’ı 
isterlerse onu da 
verecekmisiniz?
Annan planı 
diye önümüze 
konulan Kıbrıs 
Türklüğünün 
yok edilmesi ve 
Türkiye'nin 
Anadolu’ya 
hapsedilmesi 
planına EVET 
diyenleri yüce 
Türk milleti 
ve tarih affet
meyecektir. 
demin, ur.

Hükümetin Kıbns 
politikasını eleştiren 
ülkü Ocakları Gemlik 
Temsil dlîği Atatürk 
anıtına siyah çelenk 
koydu. Dün saat 
14.30 sıralarında 
büyük bir Türk 
bayrağı açarak 
Atatürk Anıtına gelen 
bazı MHP liier ve 
Ülkü Ocağı üyeleri 
anıta siyah çelenk 
koyarak basın açıkla
masında bulundular. 
Açıklamayı okuyan 
Ülkü Ocakları temsil
cisi Osman Durdu, bü 
yük Atatürk’ün Kıbns 
ile Türkiye arasındaki 
ilişkiye daha o gün
lerde dikkat çektiğini 
belirterek, "Ulu önder 
Atatürk’ün ortaya 
koymuş olduğu stare 
tejiyi görmezden gelip 
Kıbns Türkünün yok 
olması pahasına basi 
retsizliği çözüm zanne 
denlerin bu günkü 
Kıbns politikaları 
üzüntü vericidir" dedi. 
Güvenlik önlemlerinin 
alındığı eylemin ardın
dan konvoy yürüyerek 
AKP’nin bulunduğu

Batum İs Merkezi 
önüne geldi.
AKP YE MAREŞAL 
ÜNİFORMALI 
ATATÜRK RESMİ 
Burada da basın açık
laması yapan Osman 
Durdu, bugün Kuzey 
Kıbns'ta yapılacak 
Referandum için ulusça 
hayır denmesi gerek
tiğini savundu.
Osman Durdu, okudu 
ğu basın açıklamasında 
şu görüşlere yer verdi: 
"Şehit kanlarıyla yoğ 
rulmuş vatan toprak
larının Rumlara 
verilmesine hayır 
demek için, Yunanis 
tan’ın genişleme poli
tikasına, arkasında 
bulunan Avrupa 
Birliğinin dayatma ve

oşunlarma Tfapr 
demek km.
den sonra öofM. 
ikinci bagmuuTut 
Devleti Kıaeş 
Türk CundttmfMT^ı 
ortadan kaldvİM» 
na. Enosts'n 
leştirilmesine.
Yunan AıukafhjBi 
hacir demek ça. V 
hükümetinin Anam.
kurtarma plamm 
'hayır duana* 
Daha sonra W* 
binasına çıkan Oaa 
Durdu ve arkadktan 
partide gorni 
yönetim kurak npen 
Şükrü Karadahe 
Mareşal unıforeb 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün resai» 
verdiler.

! &DANISISITMADA ŞOK KAMPANTA
I TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ 5 18 /iy/1 VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERİM 0DİNA1MİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde

Katı Yakıth Lana*Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemeli)

Sm ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

►

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.

Kombi

> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar. 
► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

Güneş Enerji Sisttafer

Pencere Tipi, Kanal Tipi. Duvar Tipi Klimalar

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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Elma jfei minikleri Çocuk Bayramı’nı MM
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı en 
çok çocuklarını 
sevindirdi.
23 Nisan Çocuk

Bayramı nedeniyle, 
ilçemizde bulunan 
Elma Şekeri 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’ndeki 
minikler, Çocuk

Bayramı’nı Bursa 
AS Merkez de 
bulunan Mc 
Donalds’a giderek 
kutladılar.
Öğretmenleri 
eşliğinde Mc 
Donalds’m 
mönülerini yiyen 
minik elma 
şekerliler, daha 
sonra AS Mer 
kez’de eğlenerek, 
bayramlarının 
tadını çıkardılar. 
Elma Şekeri Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi Müdürü 
Erkan Akıncı,

“Çocukla rtmıztn 
bu mutlu gününü 
değişik bir ortam
da kutlamaktan

mutluluk duyduk 
Güzel bir 
gün geçirip, 
bayram sevincini

arikoda>ian 
ile birlikte 
va*odıh>r~ 
dedi

İşte sandık sandık 28 Mart 2004 Kurşunlu Belediye Başkanlığı sonuçlan
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Mesleğiniz sizi “astım ” yapabilir
Çalışma günlerinde 

artan, izin günlerinde 
tamamen ortadan kalkan 
astımı bulunanlarda, 

ı "mesleksel astım" ola
bileceği bildirildi.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim Küçükusta, 
çalışılan işyerinde maruz 
kalınan etkenlere bağlı 
olarak ortaya çıkan 
hastalığa "mesleksel 
astım ” denildiğini söyle-

' j di. Günümüzde sayısı 
! 300’e varan maddenin 

astıma yol açabileceğinin 
' bilindiğini vurgulayan
i Prof. Dr. Küçükusta, 
i şunları kaydetti:

"Mesleksel astım, 
mesleklere bağlı 
akciğer hastalıklarının 
en sık rastlananıdır. 
Meslek astımın görülme 
sıklığı, çeşitli istatistik
lere göre yüzde 2-15

I arasında değişmektedir. 
Mesleksel astımın tipik 
bulgusu, belirtilerin

( çalışma günlerinde
1 görülmesi, tatil gün- 
' terinde azalması veya 
। tamamen ortadan kalk

masıdır. Astım belirti
leri, bazı hastalarda 
işyerinde ortaya çıkıp iş 
bitiminden sonra hafi
fleyebilir veya kaybola
bilir. Bir kısım hastada

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

ELEMAN
İ 
i 

lisıl 

Matbaamızda çırak olarak 
yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

■ Yeni Pazar Cad. ■
I Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELSİ 3 78 07 ।

ise işyerinde başlayan 
belirtiler bir süre sonra 
azalabilir, fakat eve gid
ince tekrar meydana 
gelebilir. İş bitiminden* 
sonra evde geceleri 
daha ağır astım krizler
ine giren hastalar da 
vardır. Astım belirti
lerinin aynı işyerinde 
başka kişilerde de 
görülmesi, 'mesleksel 
astım' tanısını 
destekleyen bir 
bulgudur. ” 
MESLEKSEL ASTIMIN 
TÜRLERİ 
Prof. Dr. Küçükusta, 
mesleksel astımın, 
alerjik ve alerjik olmayan 
olmak üzere başlıca 2 
türü bulunduğunu 
anlatarak, alerjik meslek
sel astım türünde iş 
ortamında karşılaşılan 
maddeye tepki olarak 
yüksek miktarlarda ’TgE 
sınıfından” antikor 
yapımının bulunduğunu, 
bu kişilerin de duyarlı 
oldukları maddenin çok 
küçük miktarları ile 
karşılaşsalar bile ciddi 
astım krizlerine girdiğini 
dile getirdi. Hayvansal 
proteinler, bitkisel enz
imler ve mikroorganiz
malar başta olmak üzere 
birçok yüksek molekül 
ağırlıklı maddenin de 
alerjik meslek astımma

yol açabildiğin! ifade 
eden Prof. Dr.
Küçükusta, şöyle dedi: 
"Veteriner, jokey, kuş 
bakıcısı, evcil hayvan 
satan dükkan işçi
lerindeki mesleksel 
astımın nedeni, hayvan
ların tüy, tükürük ve 
idrarlarındaki çeşitli 
proteinlerdir. Unda 
bulunan alerjenler, 
fırıncıların yüzde 
9'unda astıma yol 
açmaktadır. Çay, sarım
sak, yumurta, soya 
fasulyesi, kahve çekird
ekleri, odun tozları, 
astım nedeni olarak 
bilinen aler- 
jenlerdir.
Hububatla

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

SICACIK BİR MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN

FAN İLE CŞh S7R YA2^ S83KFR

S

uğraşanlar, 
çiftçiler, kümes 
çalışanları ve 
deterjan 
endüstrisi 
işçileri de. 
risk altındaki 
meslek gru- 
plarındandtr. " 
Alerjik olmayan 
mesleksel 
astıma da 
dikkat çeken 
Prof. Dr.
Küçükusta, 
düşük molekül 
ağırlığına sahip 
kimyasal mad
delerin, toksik 
etkilerle hava 

yollarındaki hücreleri 
hasara uğratarak ve 
buraya iltihap 
hücrelerinin toplanması
na neden olup veya 
doğrudan hava yolların
daki kasların kasıl
malarıyla astıma yol aça
bildiğin! belirtti.
Prof. Dr. Küçükusta, 
şunlan kaydetti: 
"Poliüretan, yapıştırıcı, 
ve boyaların hazırlan
masında kullanılan 
izosiyanatlar, mesleksel 
astıma yol açan mad
delerin başında gelir.
Asit anhidritler, 
nikel, platin, krom ve 

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

lanad^um da. 
mesleksel astımın 
iyi bilinen neden- 
lerindendir.
Kuaförlerde lal ağartra 
persülfatlar ile kimya 
işçilerinde astım oluşa
bilir. Lastik eldiven 
lerde bulunan lateks 
maddesinin neden 
olduğu astım ise 
daha çok hemşire 
ve doktorlarda rast
lanan bir durumdur." 
ASTIMLI C OCUKLARIN 
MESLEK SEÇİMİNE 
DİKKAT
Küçükusta, astımlı 
çocukların meslek 
seçiminin önemine de 
işaret ederek, 
“Astim/ı çocuklarda 
meslek seçimi bilinçli 
olmalı ve bu 
çocuklar kimyasal 
maddelere ve gazlara 
maruz kalmayacaktan 
mesleklere 
yöneltilmelidir.
Kuaförlük, fırıncılık, 
araba boya ve 
tamirciliği, mobil 
yactlık, marangozluk, 
maden işçiliği, 
veterinerlik gibi 
meslekler, astımlı 
çocuklar için 
uygun değildir" dedi.

JAPON SOBALARI 
MERKEZİ

SATIS & SERVİS 
GAZ YAĞI SERVİSİ

1+8 AY
1+9 AY 
1+10 AY

1
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Tüketici Eğilim 
Anketi sonuçlarına 
göre tüketici 
güven endeksi 
Mart ayında önceki 
aya oranla yüzde 
0.8 oranında 
azalarak 111 
olarak gerçekleşti. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile 
Merkez Banka 
sı’nın ortaklaşa 
düzenlediği anket 
sonuçlarına göre, 
güven endeksinde
ki düşüş, tüketici
lerin "gelecek 
dönem satın alma 
güçlerine, genel 
ekonomik 
duruma ve 

iş bulma olanak 
larına dair 
değerlendirme 
lerinin 
kötüleşmesinden” 
kaynaklanıyor. 
Mevcut dönemde 

satınalma gücü 
endeksinde yüzde 
0,30 artarak 99.8, 
mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim 
malı satın alma 
için uygunluğu 
endeksi ise yüzde 
1,67 artarak 
137.9’a ulaştı. 
Gelecek dönem 
için satın alma 
gücü endeksi 
yüzde 0.38 aza
lışla 16.1, gelecek 
dönem genel 
ekonomik durum 
endeksi yüzde 
1.74 azalmayla 
113.1, gelecek

dönemlerde iş 
bulma olanakları 
endeksi ise yüzde 
4.78 azalmayla 
95.6’ya geriledi. 
Endeksin 100’den 
büyük olması 
tüketici güveninde 
'iyimser durum’, 
100’den küçük 
olması tüketici 
güveninde 
'kötümser 
durum’, 100 
olması ise tüketici 
güveninde 'ne 
iyimser ne de 
kötümser durum' 
olduğunu 
gösteriyor.

Söz dinleyen M
kartı geliyor

Kullanıcısının sesi
ni tanıyan yeni bir 
kredi kartı 
geliştirildi. ”New 
Scientist" 
dergisinde yayım
lanan habere göre, 
ABD’nin Santa 
Monica kentindeki 
"Beepcard” şir
ketinde görevli 
mühendisler, içinde 
hoparlör, mikro
fon, pil ve ses tanı
ma çipi olan kredi 
kartı üretmeyi 
başardılar. 
Ses tanıma çipi 
sayesinde kredi 
kartının başkaları 
tarafından kullanıl
masının engel
leneceği belirtilen 
haberde, kredi

ka rt mm kullamost 
t a ra tından söyle
nen şifreyle 
calıstığı kaydedakfa 
Haberde, boylece 
dolandırıcıların 
şifreyi bi İse ler dahi 
kartı kullanamaya
cakları ifade edildi. 
Kartın içindeki 
pilin omrunun.
günde 10 kullanım 
i 1 e 2 yıl olduğu 
belirtildi. Haberde,

kavdetMda

şirketinin
yöneticisi A*m

geliştirmeyi 
hedefledKklerira 
söyledi

ACCİVE
COMPUTER

Elıelmpımu

il

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİH

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKMOLOJİ EM ÎVİ FİYAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Akaryakıt dağıtım paylan yükseldi
Akaryakıt dağıtım 
payları, benzinde 
11 centten 13 
cente, motorinde 
ise 9 centten 11 
cente çıkarıldı. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açık
lamada, Haziran 
2003 tarihinde 
akaryakıt dağıtım 
paylarında bir artış 
yapıldığı, ancak 
geçen süre içinde 
dolar kurunun 1 
milyon 450 bin 
liradan, 1 milyon 
300 bin lira civarı
na gerilemesinin, 
özellikle satış

potansiyeli düşük 
olan Anadolu'daki 
akaryakıt bayilerini 
güç durumda 
bıraktığı belirtildi. 
Sektörde akaryakıt 
kaçakçılığının, 2 
milyar doların 
üzerinde vergi 
gelirinin kaybol
masına sebep 
olduğubildirilerek, 
güç durumdaki 
akaryakıt bayi
lerinin, en azından 
dürüst davran
malarını 
sürdürmeleri ve 
artan maliyetler 
çerçevesinde işlet
melerini devam 
ettirebilmeleri 

açısından, Mart 
2004 tarihinden 
beri, sektör temsil
cileri ve Bakanlık 
arasında, akaryakıt 
dağıtım paylarının 
yeniden düzenlen
mesi için görüşmel
er yapıldığı ifade 
edildi.
Açıklamada, Mart 
2004 döneminde, 
Mart 2003 dönem
ine oranla, 
akaryakıt 
satışlarında yüzde 
15’e yakın bir artış 
gerçekleştiği ve bu 
artışın sektörde 
vergi kaçağını 
önleme açısından 
akaryakıt sektörü

çalışanlarının da 
katkısı ile daha da 
yükseleceğinin 
öngörüldüğü 
kaydedildi. Vergi 
gelirlerinin de bu 
sebeple arttırıla
cağı anlayışı ve 
sektörün de bu 
zararlı durumdan 
kurtulması için, 
akaryakıt dağıtım 
paylarının, ben
zinde 11 centten 
13 cente, 
motorinde de 9 
centten 11 cente 
çıkarılmasına karar 
verildiği ve işlem
lere başlandığı 
bildirildi.

TÜSİAD ve BDI'den ortak bildiri
Bildiriyle, Türkiye'nin AB sürecine destek kararı açıklandı

Yıl sonu 
TÜFE 

beklentisi 
Yüzde 

11.4
Merkez Bankası beklenti anketi 

sonucu açıklandı.

Alman sanayiciler
den Türkiye’nin 
Avrupa Birliği 
üyeliğine destek. 
TÜSİAD ve Alman 
Sanayi 
Federasyonu 
BDİ’nin ortak 
bildirisinde, 
"Türkiye, 
Kopenhag siyasi 
kriterlerini yerine 
getirdiği takdirde, 
Aralık 2004'te 
toplanacak Avrupa 
Birliği Konseyi, 
tereddüt etmeden 
önceki taahhütler
ine uygun hareket 
etmelidir." denildi.

Ortak bildiride; iki 
kuruluşun, 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği ile bütün
leşmesinin iş 
dünyasına büyük 
kazanımlar getire
ceği görüşünü pay
laştığı vurgulandı. 
Türkiye’de 
temaslarda bulunan 
Alman Sanayi 
Federasyonu 
Başkanı Michael 
Rogovvski ve 
TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ömer Sabancı 
ortak bildiri yayın
ladılar.

Kritik bir 
dönemde 
Türkiye’yi ziyaret 
ettiklerini hatırla
tan Rugowski, 
"Türkiye’ye 
kapıların kapatıl
masının yarata
cağı sonuçlan 
düşünmek 
istemiyorum" 
dedi.
Ömer
Sabancı: "Avrupa 
Birliği’nin çok iyi 
düşünmesi lazım. 
Türkiye yönünü 
batıya çevirdi.
Müzakereler zaman 
alabilir ama tarih

psikolojik olarak 
rahatlamamızı 
sağlar. Kişisel 
fikrimi söylüyorum. 
Umanm
Türkiye’yi dışlamak 
hatasına 
düşmezler" 
diye konuştu.

Merkez Bankası 
anketinde, yıl 
sonu Tüketici 
Fiyatlan Endeksi 
(TÜFE) beklentisi 
yüzde 11.4 olarak 
belirlendi.
Merkez
Bankası nın ayda 
iki kez yapılan 
beklenti anketinin. 
Nisan ayı ikinci 
dönem sonuçtan 
açıklandı.

Buna göre TUR. 
beklentisi, aya A 
dönemine göre 
değişmezken 
yüzde 11.4 okta 
Gelecek 12 aça 
enflasyon beklen
tisi ise yüzde 
10.4’ten yüzde 
10.5’e çıktı. 
Ankete göre, 
cari açın TÜFE 
tahmini ise yüzde 
İ den 1.1’e cdrfc

BURSA HAKİMİYE1 
VE KENT 

GAZETELERİNE
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Vejetaryen daha sağlıklı
Kolesterolü, tansiyonu düşük, kansere yakalanma riski daha az...

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahi 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Fahri Özcan, 
vejetaryen beslen
menin insan sağlığı 
açısından faydalı 
bir yöntem 
olduğunu 
söyledi.
Vejetaryenlerin 
kolesterol 
seviyesinin düşük 
olduğunu ifade eden 
Özcan, bu nedenle 
kalp krizi geçirme 
risklerinin daha az 
olduğunu belirtti.

Kabakulak hastalığında artış
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalık 
lan Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Yakup Aslan, 
kabakulak teşhisiyle 
hastanelere başvu
ran hasta sayısında 
son bir ay içinde 
önceki dönemlere 
göre en az 10 kat 
artış olduğunu 
söyledi.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Prof. Dr. 
Aslan, bu hastaların 
hemen hepsinin 
okul çağındaki 
çocuklar olduğunu 
belirterek, 
"Kabakulak 
hastalığı genellikle 
çocuklarda görülen 
bir virüs hastalığıdır. 
Mikropla bulaştıktan 
2-3 hafta sonra bul
gulan ortaya çıkar. 
Kabakulak hastalığı; 
çene ve kulak altın
da şişlik, ağrı, ateş 
ve kızarıklık belirti
leriyle ortaya çık
maktadır. Bunların 
dışında beyin ilti
habı, testis iltihabı, 
pankreas bezi ilti
habı, kadınlarda 
yumurtalık iltihabı, 
eklem ağrısı, 
karaciğer ve kalp 
iltihabı gibi ikincil 
hastalıklar 
görülebilir, Özellikle

Doç. Dr. Özcan, 
vejetaryen beslenen
lerin tansiyonlarının 
diğerlerine oranla 
daha düşük olduğu
na da dikkati çekti.

beyin iltihabı 
kabakulak olan 
çocukların yüzde 
10-15’inde görülür 
ve baş ağrısı, kusma 
ve ateş ile kendini 
gösterir. Pankreas 
iltihabında karın 
ağrısı ve kusma ön 
plandadır.
Test isler de görülen 
iltihap ise özellikle 
ergenlik çağına 
gelmiş çocuklar ve 
erişkinlerin yüzde 
15 ila 35'e yakın bir 
kısmında görülür ve 
bu hastaların yüzde 
30 ila 4O’hk bir kes
iminde de testis 
lerde küçülme ve 
nadiren kısırlık 
görülmektedir" 
dedi. Kabakulak 
hastalığının bir virüs 
hastalığı olması 
nedeniyle kesin bir 
tedavisinin 
olmadığını ifade 
eden Prof. Dr.

Özcan, "Vejetaryen 
beslenme, günlük 
diyetteki sodyum 
miktarını azalt
manın yanı sıra 
yüksek tansiyonla

Yakup Aslan, 
"Hastalığa yaka
landıktan sonra 
tükürük bezlerinde 
çiğneme veya yemek 
yeme sırasında 
oluşan ağrıyı azalt
mak için ağrı kesici 
ve ateş düşürücü 
kullanılabilir. Ancak 
ekşi, acı, çok sıcak 
ve soğuk besinler
den de kaçınmak 
gereklidir. Eğer has
tada beyin veya 
pankreas iltihabı 
ortaya çıkmışsa has
tanın yatırılması 
lazımdır" diye 
konuştu. Prof. Dr. 
Yakup Aslan, 
hastalık geliştikten 
sonra tetkik ve 
tedavisi için birçok 
masrafın yapılması 
gerektiğini kayded
erek şunları söyledi: 
"12-15 aylıktan 4-6 
yaslarına kadar 
bugünkü fiyatlarla 

mücadeleye de 
destek olmaktadır. 
Yüksek tansiyon 
hastası birçok kışı, 
vejetaryen diyeti 
tercih ettiği 
takdirde tansiyon 
ilacına ihtiyaç 
duymamakta " 
şeklinde konuştu. 
Doç. Dr. Özcan, 
vejetaryen beslenme 
alışkanlıklarının 
yaygın olduğu 
ülkelerde göğüs ve 
kalın bağırsak 
kanserine yakalan
ma riskinin de 
çarpıcı şekilde 
düştüğünü 
kaydetti.

35-40 milvon hra 
tutarındaki bir ası 
ile bu hastalıktan 
korunmak mümkün. 
Bu şekilde aşılanan 
kişilerin ömür boyu 
kabakulak, kızamık 
ve kızamıkçık 
hastalığından korun 
ması mümkündür. 
Bu aşılar ithal olup 
bütün eczanelerde 
bulunabilmektedir. 
Aşı sonucu hem 
masraftan hem de 
işgücü kaybında: 
korunulmus olur Bu 
arada hasta kişi ile 
temas eden ve daha 
önce kabakulak 
geçirmemiş olan bîr 
çocuğunda hemen 
astlanması veya 
imimin globalin 
isimli iğnenin yapıl
masıyla hastalığa 
karsı bir korunma 
sağlanabilir. 
Kabakulak hastalı 
gıııdan korunmak 
için yapılan iğne 
yerinde hafif ağrı, 
kızarıklık ve alerji 
dışında bir çan etk
isi yoktur, (»elısmıs 
ülkelerde butun 
çocuklar 12 av hk 
olduktan sonra bu 
ası ile aşılanmak 
tadır. Bizim ülkem, 
izde kabakulak asısı 
devlet tarafından 
karşılanan rutin 
asılar grubunda 
değildir

Akneyi virüsle yok
etme çalışma an
Uzmanlar, (bakteri yiyen vrvs1 

içeren bir jel gebşbrmeyı amaçbyor

Normalde deride 
bulunan bir 
virüsün, akneye 
neden olan bakter
ileri öldürdüğü 
tespit edildi. 
Ingiltere'deki 
Leeds Üniversite- 
si nde görevli 
m ikrob iy< »loğlar.

I vuksek miktarda
. bakterivof.»i (hak

leri yiyen sirus)
I keren hır jel
1 geliştirmeyi 

amaçladıklarını.
I klinik denerlere bu 

vaz baslavabılecek-
I lerini umduklarını 

belirttiler 
Uzmanlar. virüs 

ı ciltte bulunduğu 
I için toksık van etki 
j beklemediğini kav-

NÖBETÇİ ECZANE
24 Nisan 2004 Camırteıi 

SEDA ECZANESİ
25 Nisan 2004 Pazar 
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Minikler bayramlarını kutladı
Seyfettin SEKERSOZ
Manastır da bulunan

Kumlalı öğrencila
Çanda» Çocuk Evi nin 
Özge Optik’in spon
sorluğunda düzen
lediği 23 Nisan 
eğlencesi renkli geçti. 
Dilek Çaj/ Bahçe 
si nde dün yapılan 
çocuk eğlencesinde 
Candaş Çocuk Evi 
minikleri hazırladık
ları birbirinden güzel 
göste rilerle velileriyle 
birlikte misafirleri de 
coşturdular. Candaş 
Çocuk Evi’nde 25 
çocuğun öğretmen
lerinden öğrendikleri
ni sergi (edikleri 23 
Nisan eğlencesinin 
beklenenden fazla ilgi

İznik’! gezecekler

gör meşinden mem
nun olduklannı belir 
ten kreş sahibi Nilgün

Beşe, ikinci yılını dol 
durdukları Candaş 
Çocuk Evi olarak-

misafirlerini ağırla
maktan mutluluk duy
duğunu söyledi.

Okul gezden icm < 
| Otobüsü tahsis eder
I KüçhIi Kumla
| AK Kütahya 

ilköğretim dudu
I öğrencileri her ay

| Alî Kütahya
I ilköğretim Okulu 

Müdürü Metin 
Şanlı, eski 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal 
zamanında öğren
cilere tahsis edilen 
otobüsün yeni 
Başkan Eşref Gure 
tarafmdan da tah
sisin devam et tir- 
ildiğine ’

| "Her iki Başka 
nımıza da okul 
öğrencilerim İze 
yaptıkları katkı 
lanndan dolayı 
teşekkür edi 
yoruz” dedi.

grmtdrrr Bühdigl 
BaskanAarakeMİ

Körfez Ofset

MHEÎİYE SEZONUNU BA$U11
TÜRKİYE'NİN EN EKONOMİK I

DAVETİYELERİ EN UYGUN I
FİYATLARLA

Fatura 4 Gider Makbuu 
Sevk İrsaliyesi i Taşma trsafeymi 

İrsa Iryelı Fatura i B tanı a Broşr j
Kartvizit i Kaşe i Cli Ktap ı

IHIİIIİ IATBAA İIUIİIİZ
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)• TULU TECIÖIEMH 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir
servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Tel : (0.224) 513 12 12
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Mbi Cad. Ben Set Aktaâ Aaığ V. 3 B GBM
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eledlye Başkanı verdiği sözü tuttu Coşkun Sabah*a konser verdirdi

»Coşkun Sabah Gemliklileri coşturdu
28 Mart yerel seçimlerinden önce, seçildiği takdirde Coşkun Sabah'ı Gemlik e tekrar konser /ermeye şeMceğ» soyktyo* MMM 
Başkanı Mehmet Turgut, sözünü tuttu ve Coşkun Sabah Gemlikte ikinci konserini verdi. Iskee Ikeydanndatn konsan jMfrt İMİM 
coşkuyla izlerken, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, "Biz beni yeniden başkan seçtiniz Ben de sözümü taMar* dM MM aş* J de
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama yönetmeliğini değiştirmesi nedeniyle mudur atamaları geçmiyor

Okullar vekiller ile yönetiliyor
ndefi.

Güne Bakış

M

I

d^

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Beklenen çıktı
Cumartesi günü Kıbrıs'ta Türk ve Rum kesimlerinde 

Birleşik Kıbrıs Devletinin temelini atacak olan Annan 
Planı için halk oylaması yapıldı.

Seçimlerin sonuçlan referanduma gidilmeden önceki 
gibi çıktı.

Kuzey'de yaşayan Türk’lerin yüzde 65’i Rumlarla bir
likte yeni bir devlet kurmaya ve AB girmeye EVET dedi.

Güney'deki Rumlar ise, Annan Planına HAYIR dedi.
Adada 1970'li yıllarda yaşanan olaylardan sonra 

garantör devlet sıfatıyla Türk Ordusu, rumlann Kıbns’ı 
ele geçirmesine “dur dedi" ve adaya çıktı.

1974 çıkarmasından beri ada da iki ayn kesim oluş
tu.

Ada da Kuzey Kıbns Türk Devleti ve Rum Devleti 
olmak üzere iki devlet kuruldu.

KKTD’ini, Birleşmiş Milletler dahil, hiçbir ülke tanı
madı.

KKTD Türkiye dışında hiçbir yerde temsilcilik aça
madı, uluslararası hiçbir etkinliğe katılamadı.

Türkiye bile adaya bir futbol takımını gönderemedi.
Cumartesi günkü oylamada, Türk tarafının barıştan 

yana olduğu dünyanın gözü önüne serildi.
Ulusal gelirleri Türklerden çok olan Rum kesimi 

“Hayır” derken, ençok adadaki Türk askerinden 
çekindiğini belirtiyor ve güvenlik sorununu öne çıkan 
yor.

Türkiye'nin başında sürekli sonın olan Kıbns’ta halk 
banş ve refah istediğini açıkladı.

Bundan sonraki gelişmeler, Türklerin lehine gelişe
ceği düşüncesindeyim.

Adada ki referandumda “Evet” diyenlere “hain" 
damgası vuran fanatik sağcı ve sokulan gördük.

Rumlar "Hayır” dediği için şimdi seviniyorlar.
Kıbns sorunu banşçı yollarla mutlaka çözülmeli.
İlk adım atıldı.

Endüstri Blestafc

Hanım A '^rJü

Minik sanatçılar, Çocuk Bayramı nedeniyle verdi* e ~ 
konserde birbirinden güzel eserler sundular.

//A oğre bm Oftuta

Ssvta 8%fe

İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 7 
okulda asil müdür yok. Okullar, vekil müdür 
yardımcıları tarafından yönetiliyor.

ArAflM

İlçemizde bulu
nan Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı 
devlet okullarının 
7 sinde müdür 
bulunmuyor. 
Çeşitli nedenler
den dolayı görev
lerinden ayrılan 
okul müdürlerinin 
görevlerini müdür 
yardımcıları 
yönetiyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Ahmet İşler.
Hamidiye İlköğretim 
Okulu Fatih Garder, 
Lale Kemal Kılıç

İlköğretim Okulu 
Tamer And il. 
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu Metin Şanlı. 
Engürücuk

Çocuk Korosu 
ilk konserini verdi

23 Nisan UlusaI Egemenlik ve Çocuk Bayramı ne 
den/y/e, Gemlik Belediyesi Sanat ve Küttür Deme ı 
ği Çocuk Korosu. Şef Mehmet Taşpmar yönetimm I 
de ilk konserini Kültür MerkezTnde verdi
Minik sanatçılar, beğeni ile tzıertö Sayfa 4 de I

Kamuda şeffaflık 
dönemi başlıyor

Yükse* Karvta tan

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Değişim Rüzgarı
Bilal SUSAM

Kıbrıs'ta evet-hayır....
24 Nisan'da Kıbrıs’ta ortaya çıkan sonuç 

Kıbrıs’a elini atanlara çok önemli mesajlar 
gönderiyor.

“Siz karışmayın”
Şimdi kuzey Kıbrıs’ta elimize geçen fırsatı 

çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Rum tarafının hayınndan “hayır’’çıkarmak 

Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne düşüyor.

Akıllı ve akılcı politikalarla Kuzey Kıbrıs’ı 
artık sorun olmaktan çıkarabiliriz.

Annan Planı gerçekten Türkiye için sakın
calıydı.

Her şey bir yana Türk Gemilerinin Akdeniz 
Karasularında yeni kurulacak Birleşik 
Devletten izin alma zorunluluğu bile sindirile- 
mez bir maddeydi.

Onun için Annan Planı’nın ortadan kalkması 
aslında her iki ülke açısından da son derece 
yararlı oldu.

Annan planının çözümden uzak olduğu 
.Rauf Denktaş’ın şu açıklamasıyla da daha net 
anlaşılıyor:

“İki tarafın mutabık kaldığı bir anlaşmayı 
değil .iki tarafın mutabık kalmadığı bir belgeyi 
oylamakta ve dolayısıyla iki tarafın kabul
etmediği ne varsa ileride kavga konusu olarak 
ortaya konmaktadır.

Mal-mülk meselesi hak ve adalet 
çerçevesinde değil, bireyler arsında kavga 
olarak ortaya konmaktadır. Uyumu, barışı, 
uzlaşmayı değil uzlaşamadığımız şeyleri oyla
maktayız. Zorla dış dünyanın baskısıyla oyla
maktayız.”

Uzlaşıdan yana tavrını gösteren Türkiye’nin 
ve yavrusunun ABD’den de AB’den de Türk 
toplumunun çıkarlarına dönük beklentileri var.

Neyse ki dünkü sonuçların ardından AB’den 
ve ABD’den yağan vaat yağmurları “eğer 
toprakta ürüne dönüşürse umut veriyor.

Birlik ve beraberlik içinde atılacak adımlar 
adada her iki tarafı da “mutlu“edebilir.

Şu son referandum da gösterdi ki “ada"da 
çözüm Türklerin ve Rumların ortak çıkarlarının 
bir noktada buluşması sonucunda elde edile
cek.

Aslında en hayırlısı da ;
Kıbrıs’ta iki devletli çözüm.
Sınırları doğru çizilmiş,”hak” ve “hukuka” 

sonuna dek uyulmuş, sadece ve sadece Kıbrıs 
adasında yaşayanların yani Türklerin ve 
Rumların “yaşam haklarına saygı" gösterilmiş 
bir çözüm Kıbnsa barışı getirecek.

Son referandum taşıma suyla değirmenin 
dönmeyeceğinin de somut bir göstergesi.

Dışarıdan yapılan müdahaleler yanlış 
sonuçlara doğru götürebilir.

Bugüne dek olduğu gibi..

“Başarıya giden dört basamak!”
1. Ne istediğinizi kesin olarak 

ortaya koyun.
2. İstediklerinizi hayata geçirmek 

için hareket tarzı uygulayın (strateji)
3. Stratejilerden elde ettiğiniz 

neden-sonuç ilişkilerinizi tanımak 
için hedeflerinize ulaşmadaki basan 
ya da başarısızlığı gözlemleyebilmek.

4. İsteklerinizi elde edinceye 
kadar, davranışlarınızı değiştirebilme 
ESNEKLİĞİ.

Başanya ulaşanlar, istedikleri ha 
yatı elde edene denk, değişmek ve 
esnek olma zorunluluğu hissederler.

Başarı; sürekli daha iyiye ulaşmak 
için sürekli çaba göstermektir.

Başan; ulaşılması gereken bir 
sonuç değil sürekli gelişen bir çalış
madır.

Her büyük başarıyı perçinleyen 
şey, EYLEMDİR. Eylem sonuçlan 
hazırlayandır. Eğer eyleme geçemi 
yorsanız, potansiyeliniz ne olursa 
olsun sıfırdır.

Bilgi ise, insanın eline geçtiğinde 
iyi kullanırsa yararlı bir potansiyel 
güçtür.

Yaşam bir nehire benzer, nehir bir 
yöne doğru akar ve siz daha önce
den belirlediğiniz bir yöne doğru git
mek için bilinçli, aynntılı eylemler de

bulunmuyorsanız; nehrin varlığı sbb 
mennun edebilir.

istediğiniz sonuçların zihinsel ve 
fiziksel tohumlarını ekemezseniz 
yabani otlar kendiliğinden buyvye> 
çektir.

Hiç bir başan TESADÜFEN ette 
edilemez.!

Olumlu sonuçlara ulaşanlarla 
ulaşmayanlar arasındaki fark, 
paranın yazı ya da tura gelmesi 9b 
basit raslantısal olaylarda oluşmaz.

Hepimizin içinde ulaşılabilir «A- 
lıkta; bizi MÜKEMMELE götürecek 
uyumlu, mantıklı ve özel yollara 
bulunduğu bir göç bölgesi vardır.

İÇİNİZDEKİ O SİHİRLİ GÜCÜ 
AÇIĞA ÇIKARIN!

Öğrenmeniz gereken şey, vücuda* 
muzu ve zihnimizi en güçlü ve en 
yararlı biçimde harekete geçirmek* 
kullanmaktır. (NLP)

Unutmayın ki; “Ya yapmak iste
diğiniz şeyleri yaparsınız ya da 
başkalarının sizin için hazırladtk- 
lan planlara uyarsınız."

Evet! Sevgili Dostlar;
Mutluluğu, başanyı ve hayatı 

tanımıyorsanız onlarda size asla ver
mez!

Başarılı, sağlık ve mutlu günler.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Tel : (0.224) 513 12 12
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Belediye Başkanı verdiği sözü tuttu Coşkun Sabah’a konser verdirdi

Coşkun Sabah
Gemliklileri coşturdu

Seyfettin SEKERSOZ 

ünlü ses sanatkarı, 
bestekar ve udi 
Coşkun Sabah, 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı 
için üçüncü 
kez ilçemizde 
konser verdi. 
Kasım ayındaki 
konser sırasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
tekrar Belediye 
Başkanı 
seçildiğinde Coşkun 
Sabah'ı konser 
için ilçeye tekrar 
getireceği sözü 
vermişti. Başkan 
sözünü tutarak 
Coşkun Sabah'ı 
23 Nisan şenlik 
lerine davet etti. 
İskele Meydanı’nda 
düzenlenen 
konsere Kaymakam 
Saddetin Genç ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut

katıldı. Turgut 
konserde yaptığı 
konuşmada, 
28 Mart seçim
lerinde Gemlikli 
lerin kendisine 
destek vererek, 
tekrar seçilmesini 
sağladıkları için 
teşekkür etti.
İskele Meydam’m

dolduran yaklaşık 
5 bin kişi Coşkun 
Sabah'ın sarkıla 
rıyla coşarken, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
torunuyla birlikte 
bol bol oynayarak 
eğlendi.

Mutluluğunun 
büyük olduğunu 
söyleyen Mehmet 
Turgut, "Bu tür 
eğlenceli kon 
serleri devamlı 
olarak yapacağız" 
diye Gemliklilere 
söz verdi.

TAŞI
GEDİĞİNE

o
-

Haddini bil

Rfdv.

Ero4 GURÇAY

Doğalgaz Kapıda

Adam ülkemde DGM’lere 
hakaret yağdırıyor. 

Vatandaşının en küçük 
bir eleştirisine tahammül 
edemeyip tepki 
gösterenler $us*pus. 
Haddini bil Makarnacı! 
Fasit, senin babandır!

Evet ( absmakla onrmttdbr .
Ama. En onemii özettik caueğtt&m 

tesbrt" etmektir
Vaktiy le Bursa da bir Başkan »mü

Adı Erdem Saker dİ
Kucağında duran Borsarav • brs 

sene oyaladı
Tuttu. Hayvanat Bahçesi yaptı.
İkisi de Bursa için onemüydi
Ama. Halkın önceliği Bursaray d»
Çünkü ulaşım konuşkanda haBun 

anası ağlıyordu.
Gelelim Gemlik'e.
Gemlik in birinci önceliği doğal- 

gazdır.
Üstelik temini de cok kolaydır
Ana depolara cok yakındır
Tecrübeli bir Belediye Başkam 

vardır.
Ve. Bu başkan. Başbakan a bık* 

yakındır.
Başkan Mehmet Turgut, bu yeni 

döneminde unutulmayacak islere imza 
atacaktır.

Bîr diğer öncelik de, sağlık hizmet
leridir.

Hem Devlet Hastanesi, hem de 
Sigorta Hastanesi en mükemmel hale 
getirilmelidir.

Hastaların üniversite hastanesine 
gidiş ve dönüşleri, kolay hale getı 
rilebilir.

Yenişehir Belediye Başkan inin. deya 
liz hastalarını Yenişehir'den Bursa ya 
ücretsiz getirip götürdüğünü duyduk.

İyi bir hizmettir.
Ha İka bir hizmettir
Gemlik'te böyle bir sorun yoktur.
Ama. Hastalar için Fakülte Gemltt 

hattı kurulabilir.
Başkan Turgut’un doğalgaz komisi® 

daki ısrarlı girişimlerini takdirle izü 
yoruz.

Onun tuttuğu isi koparacağına cam 
gönülden inanıyoruz.

Hattın üc onemk önceliği;
- Doğalgaz
- Sağ lık
- Ve ulaşımdır.
Başkanın da bu önceliklere önem 

verdiğini cok iyi biliyoruz.

£(/*/(/& <OZ(/
Ekmeğini, terine 
banıp yiyeceksin. 

“İncil"



Minik sanatçılar, Çocuk Bayramı nedeniyle verdikler i konserdi birbirinden güzel eserler sundular

Çocuk Korosu ilk konserini verdi
Styfttlln ŞEKERSOZ
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği İlköğretim 
okulu 4 ve 5 sınıl 
öğrencilerinin 
oluşturduğu Çocuk 
Korosu ilk konserini 
verdi.
Belediye Kültür 
Merkezindeki kon
sere Kaymakam 
Sadettin Gene, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
(Jmurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura 
katılırken, minik 
sanatçıların aileleri 
ise çocuklarını bol 
bol alkışladı. 
Konseri Müzik 
hocası Şef Mehmet 
Taspınar yönetirken 
sunuculuğu Hatice 
Çakır v«ıptı.

İki bölümden 
oluşan konserin 
İlk bölümü 
23 Nisan marsıy
la başladı, 
daha sonra , 
” Emanetine 
sahibim Atam", 
İzmirin dağların
da", “Okula 
başladık", 
“Sevgili öğret
menim" ile 
"Annem" İsimli 
çocuk şarkılarının 
ardından ilk bölüm
yabancı çocuk 
şarkısı This Old 
Man’le bitti.
Konserin ikinci 
bölümünde ise, 
"Kuş sesleri", 
"Yurdumda", 
"Sevgi Ciçek- 
leri'nin ardından 
solo bölümünde 
seslendirilen 
pop şarkıları 
"Küçük kız", 
"Mavi boncuk",

Zeytinspor Kulüb 
: yaz spor okulu 

kayıtları başladı

"Arzu ederdiniz", "Memleketim" adlı
"Hayat bayram eserle konser sora
olsa" ve erdi.

! ^DANIŞ
| receüae ve kalitenin Aonesl ~

İlçemizde faaliyet 
gösteren Zeytin 
spor Kulübü, 
spora yeni gençler 
kazandırmak 
amacıyla açtığı yaz 
spor okulu kayıt
larına başladı.
Futbolda 1990- 
1994 doğumlu
ların kayıt yapıldı 
ğı yaz spor oku- 
lu'nda Hentbol, 
Basketbol, 
Voleybol, Masa 
Tenisi ve Atletizm 
branşlarında ise 
her yaş grubundan 
kayıt yapılacak.
Zeytinspor Kulübü 
Başkanı İhsan 
Ünlü, yaptığı açık
lamada, branşlar

da oluşturulacak 
takımlarla verd 
Bursa liglerinde 
mücadele edecek
lerini bildirerek.

Sporcu gende 
rimize ıht fçadaaı J 
olan şort, todak, 
çorap ve çantalar ' 
kulüp tarafından 
verilecektir dedi 
Yaz spor okulun 
müracaatların 30 
Mayıs 2004 Paaar 
gününe kadar 
kulübün Kav+ıan 
Mahallesi 2 \ob 
cadde 2 1'deiâ 
Kulüp Genel 
Sekreterliğine 
aileler tarafından , 
yada bizzat yapd* 
ması gerekn*»r. 1

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AM l/AMN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemdi)

Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar 
> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu.

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Kombl > Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 

► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

İstiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 ■ 513 34 H
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Fethiye idmanyurdu’nun baskısıyla geçen m

S<yt«WnJJ&K£R30Z 
Bursa ikinci küme 
de mücadele eden 
Gemlik Körfez 
spor, Cumartesi 
günü Umurbey 
sahasında oynanan 
maçta Fethiye 
İdmanyurdu karsı 
sında tutunama 
ymca 9-0 yenilmek 
ten kurtulamadı. 
Baştan sona ko 
nuk takım Fethiye 
İdmanyurdu ’nun 
baskısıyla geçen 

nuca ilk yarıda at 
tığı 6 golle ulaştı. 
13 ve 16 dakika 
larda Erdoğan, 18 
de Bahtiyar ve 22 
ile 25 dakikalarda 
Ramazan la 5-0 
öne geçen Konuk 
takım, 35 dakika
da Necmi’nin attığı 
6 ncı golle 
ilk yarıyı 6-0 
önde bitirdi.
İkinci yarıyada 
hızlı başlayan

du. 60 dakikada 

dakikada Erdoğan 
ve 90+3 de 
Volkan'm ayağın
dan kazandığı 
gollerle maçı 9-0 
kazanmasını bildi. 
İkinci yarının 
80’ine i dakikasın
da ise Körfez 
spor dan Erol 
penaltı atışından 
yararlanamadı. 
Takımlar, sahaya 
şu kadro ile çıktı 
Saha : Umurbey 
Hakemler : Muhsin 
Şahin (***) Osman 
Bükülmez (***) Vol 
kan Karabulut (***) 
KÖRFEZSPOR : 
Mahmut (*) Ceylan 

(*) Kazım (*) Erol
(**) Kamil (*)

()
FETHİYE 
IDMAVHKDt 
Göksel (") İrfan

f!

(•*> (Mustafa **)

(***) Nedim (*) 
(Volkan ”) Necm 
(***) Baht icar ( ) 
Erdoğan (”’) 
Ramadan (**•) 
Goller : Dk. 13- 
16-66 Erdoğan, 
Dk. 18 Bahtiyar. 
Dk. 22-25 
Ramadan. Dk. r®
Dk. 90*3 
Volkan (Fethiye 
İdmanyurdu) 
Kırmızı kart : 
Dk. 80 Hüseyin 
(F. İdmanyurdu)

Kumlaspor:

kadro ik' çıktı 
Saha :
t murbey

Hakemler(hm«ınSeyfeltin.SEKERSÖZ 
Bursa ikinci ama 
tör kümede müca 
dele veren Kumla 
Belediye spor, 
grubunun lideri 
İnegöl Gençler 
gücü nden bir 
puan almasını 
bildi. 0-0 
Kümede 10 puan
la haftaya giren 
Kumla Belediye 
spor ile 21 puanlı 
lider İnegöl Genç 

lergücü maçında 
iki takımda kazan 
dığı penaltıyı 
gole çeviremedi. 
Maça hızlı 
başlayan Kumla 
spor, geliştirdiği 
ataklarda bir 
türlü sonuca 
ulaşamadı. Maçan 
34'ncü dakikasın
da kazanılan 
penaltıyı 
Hakan gole 
çeviremey ince,

ilk yan golsüz 
kapandı. 
İkinci yarıya da 
maçı kazanmak 
için rakibine 
üstünlük kuran 
Kumlasporlular, 
76'ncı dakikada 
bu kez kendi 
kalesinde gördü 
ğü penaltı kara 
rıyla adeta yıkıldı. 
Rakip oyuncu 
Muhammet' in 
penaltısını

sağ direk 
dibinde 
yakalayan 
Kumla kalecisi 

■ Murat, 
maçın golsüz 
bitmesini 
sağladı.
Takımlar,

Volkan 
Karabulut (***) 
Osman 
Bükülmez (**’) 
KUMLASPOR . 
Murat (***) 

(**) Hakan f’) 
Ferdi (**) 
Atahan (**) 
Gökh— (**) 
Fatih (**) 
A İp irimi (**) 
Memduh (**) 
Cünevt (*) 
İNEGÖL 
GENÇLERGL €V : 
Bîrgün f“) 
Afi (**) Özden 
O Haşan C*) 
Lütfi (**) 
Tuğrul (**) Eren

Saban ) 
Emin O (İbra 
him ') His mi (") 
Muhammet (”]
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Çocııta özerlik duygusu verin
Özerklik duygusu verilen çocukların daha başarılı oldukları belirtildi

Anne ve babaları tarafın
dan özerklik duygusu 
verilerek yetiştirilen 
çocukların, yetişkinlik 
dönemlerinde daha 
başarılı oldukları 
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Üre, yap
tığı açıklamada, ailelerin, 
çocuklarını yetiştirirken 
geleneksel bir yol izledik
lerini söyledi.
Genellikle çiftlerin, anne 
ve baba gibi önemli bir 
pozisyona sahip olmadan 
önce bir eğitimden 
geçmediklerini belirten 
Üre, "Çiftler geleneksel 
olarak kendi anne ve 
babalarından gördükleri 
sekliyle çocuklarını 
yetiştirmeyi tercih ediy
orlar" dedi. 
Çocuk yetiştirme 
konusundaki yanlış uygu
lamaların sosyal açıdan 
kusurlu çocukların 
yetiştirilmesi sonucunu 
doğurduğunu kaydeden

Üre, yapılan en büyük 
yanlışın ise çocukların 
üzerine aşın derecede 
düşülmesi ve sürekli 
koruma duygusuyla 
hareket edilmesi 
olduğunu anlattı.
Bu tür davranışların 
çocukların geleceği 
üzerinde olumsuz etkileri 
olacağını ifade eden Üre, 
şunları söyledi: 
"Çocuklarda merak duy
gusu çok fazladır. Bu 
duyguyu kimse önleye
mez. Ama çocukların 
merak duygusu, korkutu
larak veya şartlı bir şek
ilde sevgi gösterilip, 
(uslu olursan seni sever
im, iyi çocuk ol) diyerek 
yok edilmemeli. Uslu 
çocuk sakatlanmış çocuk
tur. Çocuğun doğasında 
uslu durmak diye bir şey 
olamaz. Çocukların bu 
dünyayı acele keşfet
meleri gerekiyor. Uslu 
duran çocuk iyi terbiye 
edilmiş gibi geliyor ama 
bu doğru değil. Bu çocuk

korkutulmuş çocuktur. 
Çocuklar özerk yetiştir
ildiği ve sevildikleri his- 
settirildiğinde kendilerine 
güven duyguları daha 
çok gelişir."
"Çocuğa Çocuk Olmayı 
Öğretmeyin"
Annelerin çocuklarına 
"çocuk olmayı" öğret
memeleri gerektiğini vur
gulayan Üre, "Çocukların 
yetenekleri sınırsızdır 
ama anne ve babalar 

kendi istedikleri çocuğu 
yaratmak için sınırlar 
koymamalı. Çocuğun o 
yaşlarda yaptığı her şey 
doğrudur" dedi. 
Çocuğa istediği gibi 
davranma özgürlüğü ver
ildiği zaman (yapabilirim) 
duygusunun geliştiğini 
dile getiren Üre, özerklik 
duygusunun kesinlikle 
çocukluk çağında 
kazandırılması gerektiği
ni kaydetti.

Çocukluğunda özerklik 
duygusunu yeterince 
yaşamamış kişilerin, 
gelecekte hep bililerinin 
kendisini yönetmesini 
isteyeceğini anlatan Üre. 
"Kendi iradesiyle bir şey
lerin üstesinden gelmeyi 
öğrenmeyen çocuklar 
bağımsız iş yapamazlar. 
Birilerinden yardım, 
destek ve onay beklerler. 
Bu yapılan onlan 
yöneten değil, yönetilen 
yapacağı için memur 
olmak için çalışırlar. 
Özerklik duygusu gelişen 
çocuklar ise kendini 
bağımsız hissedeceği 
isler yapmayı tercih 
eder" dive konuştu. 
Üre, kendisiyle bansık, 
güleryüzlü, kendi sorun
larım kendisi çözen, 
basanlı çocuklar yetistir- 
ilebilmesi için en önemli 
görevin öncelikle 
ailelere, daha sonra ise 
öğretmenlere düştüğünü 
sözlerine ekledi.

ELEMAN ARANIYBR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

JAPON SOBALARI 
MERKEZİ 

SATIŞ & SERVİS 
GAZ YAĞI SERVİSİ

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor
KÖRFEZ OFSET

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

I i I
i
I ı!

YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+8 AY 
1+3 AY 
1+10 AY
MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN
BSZ KOKUSUZ DUMANSE W

PENCREDt TÎLB.'E. ORTAMDA RUTUBET YAPM/ 
FAN İLE KŞMSnR. YAZIN S8MEİİR

Yeni Pazar Cad. _
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TEL:513 78 071



26 Nisan 2004 Pazartesi Sayfa 7

Kuzey’c/e W Güney'de 'hayır’ Çernobil virüsü
Kıbrıs'ta, BM Genel 
Sekreteri Kofi 
Annan ın sunduğu 
çözüm planı için 
yapılan referandum
larda. Kıbnsh Türkler 
yüzde 65 oranında 
-evet” derken.
Rumlar yüzde 76 
oranında "hayır" 
dedi.
KKTC Yüksek Secim 
Kurulu "ndan alınan 
bilgiye göre. KKTC 
genelindeki 563 
sandığın tamamı 
acildi. Seçmenlerin 
yüzde 64.91'inin 
plana "evet", yüzde 
35.09'unun da 
"hayır" dediği 
belirlendi.
Annan planı için 
düzenlenen referan 
duma katılım oranı, 
KKTC’de yüzde 
84.35 oranında oldu. 
Rum kesiminde ise 
Secim Kurulu Başkanı 
Kin. akos 
Triyaııd.ıt । ı<lıs, kesin- 

"hnvır" oranının

yüzde 75.83, "evet" 
oranının ise yüzde 
24.17 olduğunu 
açıkladı.
Triyandafilidis, Rum 
kesiminde 313 bin 
704 seçmenin 
"hayır”, 99 bin 976 
seçmenin ise "evet" 
dediğini ve referandu
ma katılım oranının 
yüzde 96.53 
olduğunu söyledi. 
KKTC'de ve Rum keşi 
minde, meydanlarda 
toplanan kalabalıklar 
bayrak ve pankartlar
la gösteriler yaptılar. 
Siyasi gözlemciler, 
Rum yönetiminin özel
likle Avrupa Birliği nin 
beklenenden daha

sert bir tepki vermesi 
endişesini yasadığını 
belirttiler.
DENKTAŞ: "HAYIR 
KAMPANYAMIZ MAK
SADINA 
ULAŞMIŞTIR”
KKTC Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş, Annan 
Planı na karşı yürüt
tüğü "hayır” kampa
nyasının maksadına 
ulaştığını belirterek, 
"Annan Planı ortadan 
kalkmıştır" dedi. 
Cumhurbaşkanı 
Denktaş, referandum 
sonuçlarının belli 
olmasının ardından 
Lefkosa Saray Otel'de 
düzenlediği basın 
toplantısında, uhıs-

lararası toplululuğun 
Rum tarafından 
"hayır", Türk tarafın
dan "evet” çıkması 
halinde tanınma ve 
ambargoların kaldırıl
ması yönünde vaadde 
bulunduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi: “Bu.
Rumlar için bir 
tehditti, dinlemedil
er, takmadılar, 
'hayır' dediler. Bizim 
için çok önemli açık
lamalardı. 40 yıl 
ambargo altında 
yaşayan insanlara 
bu sözler senetti, 
istenilen bir şeydi, 
'evet' demişler dir.
Ve böylelikle, bu söz
leri verenlere, 
’buyrun sözünüzü ye 
rine getiriniz’ demek 
hakkını kazanmış 
bulunmaktayız. 
Dolayısıyla, bizim 
hayır kampanyamız 
maksadına ulaşmış 
tır. Annan Planı 
ortadan kalkmıştır"

uyarısı
kuJİMUCI

nob«l
V ırusu ne

uyarıldı 
KO
BID den 
çapılan

lamada.
her yıl 26

aktif hale 
gelen 
Çernobil 
virüsünün 
bilgisa
yarlara 
zarar 
verdiği ve 
bilgi kaybı
na neden 
olduğu 
bildirildi.
Bu yıl 26

qurHjrw

önemlerin 
unutul 
masına 
neden ola 
bileceği 
belirtilen 
açıklamada, 
bilgısavar 
kullanırda 
nnın hizmet 
aldığı fir
malarla 
gorusııp 
sorunun

gibi deri 
bir tarih? 
almaları 
ger ek t Mfi <

AûcüVe [iLiiMiwrrmA 
M COMPUTER r-=a^».
bilişim hizmetleri

YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKMOLOJİ EM İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 

L Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Hâzineden borç ödemeleri
Gelecek hafta,126.5 milyon $ dış, 5.6 katrilyon TL 

de iç borç ödenecek

Petrol fiyatları 
yatay seyirde

Hazine, gelecek 
hafta, 126.5 mily
on dolar tutarında 
konsolide bütçe ve 
Hazine garantili dış 
borç, 5 katrilyon 
608 trilyon lira da 
iç borç ödeyecek. 
Hazine, haftanın en 
büyük dış borç 
ödemesini 111.3 
milyon dolar ile 29 
Nisan Perşembe 
günü yerine 
getirecek.

Hazine 26 Nisan 
Pazartesi günü 1 
milyon dolar, 27 
Nisan'da 8.4 mily* 
on dolar, 28 
Nisan’da 5.8 mily
on dolar dış borç 
servisi yapacak. 
Ocak ayında 996.3 
milyon dolar, Şubat 
ayında 2 milyar 
69.8 milyon dolar, 
Mart ayında 1 mil
yar 837 milyon 
dolar dış borç 
ödemesi gerçek
leştiren Hazine 
Nisan ayında 

bugüne kadar 
474.5 milyon dolar 
dış borç servisi 
yerine getirmişti. 
Hazine’nin bu 
çerçevede yılbaşın
dan bugüne kadar 
yaptığı Ödeme 
tutarı 5 milyar 
377.6 milyon 
dolan buldu.
Hazine, 2002 yılın
da 9 milyar 567.9 
milyon dolar, 2003 
yılında da 11 mil
yar 498.3 milyon 
dolar konsolide 
bütçe ve Hazine 
garantili dış borç 
servisi yerine 
getirmişti.
İç Borç Ödemesi 
Hazine gelecek 
hafta Nisan ayının 
en büyük iç borç 
ödemesi olan 
toplam 5 katrilyon 
608 trilyon lira iç 
borç servisi 
yapacak.
Hazine’nin gelecek 
hafta yapacağı iç 
borç servisinin 5

katrilyon 8 trilyon 
lirası piyasaya, 600 
trilyon lirası da 
kamu kuramlarına 
yapılan satışların 
geri ödemelerinden 
oluşuyor.
Bu çerçevede 
Hazine 26 Nisan 
Pazartesi günü 
tamamı döviz 
cinsinden olmak 
üzere piyasaya 7 
trilyon lira iç borç 
ödemesi yerine 
getirecek.
Hazine, 28 Nisan 
Çarşamba günü 
tamamı Türk Lirası 
cinsinden ve 5 
katrilyon 1 trilyon 

lirası piyasaya 
olmak üzere 
toplam 5 katrilyon 
601 trilyon lira iç 
borç ödemesi 
yapacak.
Aynı tarihte kamu 
kurumla rina 
yapılan satısların 
geri ödemesi 
çerçevesinde 
Hazine’nin 600 tri
lyon lira ödemesi 
bulunuyor.
Hazine Nisan ayın
da 13 katrilyon 
614 trilyon lirası 
piyasaya olmak 
üzere 14 katrilyon 
740 trilyon lira 
ödeme yapacak.

York haftf 
petrolünün fiyat ı 
1 sent yuk se lı sW 
36.72 dolar 
oklu. GNI-Man

Kamuda şeffaflık dönemi başlıyor
Bu şeffaflığı sağlayacak olan "Bilgi Edinme Yasası" yürürlüğe girdi.

Kamu yönetiminde 
şeffaflık dönemi 
başlıyor. Artık 
herkes, kamu 
kurum kuruluşların
dan her türlü bilgi 
ve belgeyi 
isteyebilecek. 
Yürürlüğe giren 
"Bilgi Edinme 
Yasası” ile tüm 
bilgilere ulaşmak 
mümkün. 
Peki yasa neler 
getiriyor ?
Kamu kuramların
dan, harcama, 
ihale, personel 
politikası gibi 
işlemler hakkında 
bilgi ve belge 
istenebilecek.
Hatta vatandaşlar. 
Yüksek Askeri

Şura, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu gibi kuram
lardan da karar
larıyla ilgili bilgi 
isteme hakkına 
sahip olacak. 
Bilgi almak 
isteyenler, o kuru
ma hitaben dilekçe 
yazacak. Bu 
dilekçede başvuru 
sahibinin adı, 
soyadı, imzası, 
adresi ve istenecek 
bilgi yer alacak. 
Dilekçeler elden, 
faks ve internet 
yoluyla 
gönderilebilecek. 
Kurum ve kuru
luşlar, başvuru 
üzerine istenen 
bilgi veya 

belgeye ulaşımı 
15 gün içinde 
sağlayacak.
Açıklanması halinde 
dış ilişkilere ve 
milli güvenliğine 
açıkça zarar vere
cek bilgi ve belgeler 
"sır” niteliği 
taşıdığından 
kapsam dışında 
tutulacak.
Bilgi edinme 
başvurusu red
dedilenler.
"Bilgi Edinme 
Değerlendirme 
Kurulu "na itiraz 
edebileceği gibi 
idari yargıya da 
başvurabilecek. 
Konuya ilişkin 
bilgi veren 
Hukukun Egemen

ligi Derneği 
Başkanı Avukat 
Erdem Akyüz. 
"istenebilecek 
bilgiler de her 
türlü bilgi olaryor. 
Vazıh belgeler 
kitap. broşür.

harita hatta 
görsel yayınlar, 
örneğin bir video 
kaseti ya da ses 
kişilinin de 
örneği 
istenebilecek'’ 
dedi.

Herhangi 
kurulusun 
kendmden

belgeci ‘drvtrt 
simdir va da
istihbarata 

ilişkindir dm* 
ıı j mı —mrWı 
edemeyeceğini 
svrguİMi 
.Akyüz. söyle 
devam ettik

Ancak bu özel 
kanunlarında 
gızhhk derecefcsr 
v e rilmevebiiecdk. I 
Bu halde dahi 
eğer kişinin 
onurunu veya 
meslek yasanım 
ilgilendiriyorsa 
yine kendisine ı 
bilgi vvnkkârtâl
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TiMiye'de diş sağlığı bozuk Kozmetik ürünler

ürkiye’de nüfusun 
yüzde 10’unun dis 
hekimine hiç 
gitmediği, 4 
kişinin yılda 1 diş 
ırcası tükettiği ve 

’ıer 100 yetişkinden 
J7'sinin ağzında 
,'ürük diş olduğu 
»ildirildi.
Yayınlanan bül
tende. Türkiye'de 
20 bine yakın diş 
hekimi bulunduğu, 
bunlardan 17 bin 
12'sinin Türk 
Dishekimleri 
Birliği'ne üye 
olduğu hatırlatıldı. 
Dis hekimliği 
hizmetlerinin 
yüzde 70 inin özel 
muayenehanelerde 
verildiği, belirtilen 
bültende, 
Türkiye'de 13'ü 
devlet, 15 diş

Bitkilerdeki yaşam sırrı
Erciyes Üniversitesi 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi Kimya 
Bölümü Fizikokimya 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Abdullah Çoban, yıl
lardır ekimi yapıl
mayan aspir ve 
bezir île devlet kon
trolünde yetiştirilen 
cedenenin, yaslan
mayı geciktiren folik 
asit ve omega 3 
içerdiğini söyledi. 
Çoban, yaptığı açık
lamada, doğadaki 
her bitkinin 
insanoğlu için zen
gin besinler içerdiği
ni, bunların değer
lendirilebildiği oran
da uzun yaşamın sır
rının çözülebileceği
ni kaydetti.
Aspir, bezir ve 
cedene bitkilerinin 
folik asit ve omega 
3 bakımından zen
gin bitkiler olduğu
na işaret eden 
Çoban, şu

hekimliği fakültesi 
bulunduğu, 3 bin 
250 kişiye bir diş 
hekimi düştüğü 
kaydediliyor. 
Bültende, şu 
bilgilere yer 
veriliyor: 
"İngiltere'de bir kişi 
yılda 2.5 diş fırçası 
tüketirken 
Türkiye'de 4 kişi 1 
diş fırçası tüketiyor.

bilgiyi verdi: 
"Aspir ve bezir 
geçmişte yaygın 
olarak yetiştiriliyor 
ve tüketiliyordu. 
Ancak günümüzde 
üretimi yapılmamak
tadır. Cedene ise 
devlet kontrolünde 
sınırlı miktarda 
üretilmektedir. 
Oysaki bu bitkiler 
yaslanmayı gecik
tiren folik asit ve 
omega 3 (linoleik 
asit) içermektedir. 
Halkın daha cok 
margarin reklam

Dis macunu tüketimi 
Türkiye'de kişi bası 
yıllık 55 gram, 
İngiltere'de ise 
500 gram. 
Türkiye'de yılda 
100 bin makara 
diş ipi 
kullanılmakta.
Bu da 34 bin kişinin 
dis ipi kullandığım 
göstermekte.
Nüfusun yüzde 

larında adını 
duyduğu bu 
maddeler.hücre 
yapımında, bağışık
lık sisteminin 
güçlendirilmesinde 
ve hücre davranış 
kırının kontrol 
edilmesinde önemli 
bir görev 
üstlenmektedir." 
Bu bitkilerin üreti
minin ve tüketiminin 
yaygınlaştırılması 
gerektiğini ifade 
eden Çoban, söyle 
devam etti: "Bezir 
yüzde 60, aspir 

40 ı dişlerim ara 
sıra yüzde 26'sı 
günde 2-3 kere 
fırçalamakla. 
Nüfusun yüzde 
10 u dis 
hekimine hic git
mezken. yüzde 
43’ü 1 
yıldan beri dis 
hekimine gitmiyor. 
Gelişmiş ülkelerde 
ise yılda 2 kez dis 
hekimine gidiliyor." 

Türkiye’de 6 yas 
grubu çocukların 
yüzde 83'ünün süt 
dişlerinde çürük 
olduğu belirtilen 
bültende, 12-13 
yas arası her 100 
çocuktan 83'ıınun, 
30-34 yas arası 
100 kişiden 97 sinin 
dişinde çürük 
bulunduğu 
kaydediliyor.

yüzde 40, cedene 
ise yüzde 20-30 
oranında yağ içeriy
or. Özellikle aspir 
kurak iklimde 
yetişmesi nedeniyle 
tarımı oldukça cazip 
bir bitki. Kökleri 
kısa olan bu bitkiler 
toprağı da yormu 
yor. Yöreye göre 
de kaliteleri deği 
şiyor. Türkiye'deki 
iklim şartlan bu 
bitkilerin tarımının 
yapıldığı Avrupa 
ülkelerine oranla da 
oldukça uygun. 
Aspir, bezir ve cede 
nenin tarımı mutla
ka yaygınlaştırılmalı, 
özellikle de yağlan 
nın tüketimi teşvik 
edilmelidir. Cedene 
uyuşturucu yapımın
da da kullanıldığı 
için en azından 
simdi olduğu gibi 
marketlerde kavrul
muş olarak satısı 
artırılmalıdır/'

r—T~*~r 
j ko/mrl lk 
| u r ünler m
aierpk 
etkilenme

I 3 gün 
son ra 
ortaya 
çıktığım 
belirtiyor. 
Son yıllar 
da 
kozmetik ürün
lerinin kapıdan 
satışlarının yaygın
laştığını, ancak, 
bu ürünlerin 
de ne n meden alın- 
maması gerektiğini 
vurgulandı.
İnsan cildinin cok 
hassas olduğunu 
ifade eden uzman
lar, söyle konuştu: 
"Kozmetik ürıın- 

I lerin alerjik etkileri 
I 3 gün sonra ortaya 
I çıkar. Bu nedenle. 
I özellikle kapınıza 

kadar gelen 
pazarlamacılardan 
bu ürünleri 
almadan önce den
eme ürünlerinden 
isteyin ve 3 gün 
kullanın. Alerjik bir 
reaksiyona neden 
olmamışsa satın 
alın. Alerjik bir cil
diniz varsa da özel 
ürünler kullan
malısınız. Bunlar

NÖBETÇİ ECZA
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ÇAMLICA ECZANESİ

YU. : 31 SAM : 1810 
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil} 

Sahibi : Kadri GLLLR
Yazı İsleri Müdürü Serap GLIER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ 
istiklal Cad Bora Sok No: 3 B 

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıkhğ» Yer : KÖRFEZ OFSET 

>!dtbaachk-\atınahk-Rcklan»ahk Tesis 
İstiklal Cad. Bora Sok No 3 B GEMLİK 

(Dini bav ram Ganim ve Pazar çadm vaunlaHaıari

ni, İMİifKMz 
makvajın da 
olduğunu sm.4ey<r»
uzmanlar mh>»' 
dev «m» etti

Yıızunu/e. katmer 
katmer ttw»d««4» u 
ve ııst irste larkh 
ürünler sur meme 
İrsiniz. Gece bakam 
kremleri 10 vasu» 
dan. cilt vagln-sa 
45 vasmdan vnıra. 
qoz crtrrM krem 
leri ise 35 yasm 
dan sonra kutlanıl 
malıdır, («hm hız 
makyajında nalurrl 
renkler, gece 
makyajında agrr 
tonlar tercih 
edilmelidir
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İM Renault; i Eskişehir ESKİ
SeyfelMaSEKERSÖZ 
Maçlarını Gemlik 
stadında oynayan 
üçüncü lig 4’ncü 
grup İkincisi 
Oyak Renault, 
dünkü maçı da 
yine 1-0 la 
kazandı.
Grubunda 
dördüncü sıradaki 
Eskişehir Eski 
takımını konuk 
eden Renault, 
ilk yarıda çok 
gol kaçırmasına 

rağmen golcüsü 
Fatih Koyugölge 
ile maçı kazan
masını bildi. 
Maçın başlama 
sıyla birlikte 
ESKİ sahasına 
yerleşen Renault 
forvetleri 
yakaladıkları 
gollük pozis 
yonları gole 
çeviremediler. 
İlk yarının henüz 
13'ncü dakika 
sında Fatih, 

ileri çıkan 
kalecinin üstünden 
aşırdığı topla 
takımını 1-0 
öne geçirdi.
Baskılı oyunuyla 
fark yapacağı 
beklenen Oyak 
Renault, başka 
gol atamayınca 
devre 1-0 bitti. 
İkinci yanda da 
üstünlüğünü 
rakibine kabul 
ettiren Renault, 
forvet ele

manlarının 
yakaladıkları 
mutlak gollük 
pozisyonları 
değerlendire
meyince maç 
Renault’un 1-0 
üstünlüğüyle 
sona erdi. 
Takımlar 
karşılaşmaya su 
kadro ile çıktı. 
Saha : Gemlik 
Hakemler :

Muzaffer Urlu 
(•*) Gürol Birben 
(*’) Mustafa 
Karagöz (") 
OYAK RENAULT 
Caner (*’) Gökan 
(**) Şahin (***) 
Vedat (***) Onur 
(***) Muharrem 
(**) (Tevfik ’> 
Fatih K. (') 
Fatih B. (' ) 
(Serkan ') Ömer 
(*) Sinan (**) 
Ekrem (***) 
ESKİŞEHİR 
ESKİ : Günay 
(**) Recep (**) 
Ersin (*') Haşim 
(**) Nedret (*’) 
Oktay (***) 
Metin (**) 
(Süleyman **) 
Melih (**) (Ahmet 
Sait **) Erkan (*) 
(Ali İhsan *) 
Tuncay (“) 
Metehan (*’) 
Gol : Ok. 13 B. 
Fatih (Renault).

- - - - - - - - - - - - li
DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK

TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 1 
DAVETİYELERİ EN UYGUN

FİYATLARLA... 1

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap i Dergi 

HER TÜRLÜ MATRAH İŞLERİNİZ
İÇİN RİZİ ARAYIM

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Kttrfez Ofset
MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK

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



Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize mahkum olan hastaların, evde ya da işyerlerinde kendi kendine diyaliz tedaisi /apabdece* • arn dar. d t a ı
teminin hastalar arasında yaygınlaştığı bildirildi. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji-Ramotoic» Bütm Ogrebm üyesi Dr IUM 
Yavuz, “karına takılan katater denilen bir alet takıyoruz. Hastada sürekli kalan bu alet sayesinde serum paketlen 6 saatte tüket yor cee Haben sayfa

Ma sahillerine 

traM tren geliyor 

Küçük Kumla nm yent Beiedrye Başka»] 
Eşref Güre, yaz sezonu yaktarken prv-1 
jelerini de açıkladı Güre Kutta saftB] 
terinde traktörle çekilen *wı uyçutaMM 
na geçileceğini söyledL Habensyf5da27 Nisan 2004 Salı FİYATI : 200.000- TL.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, eski Başkan Ömer Bal’a cevap verdi

“Belediye’nin içi oyulmuş”
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halk laf değil iş istiyor
Belediyeler halka hizmet üretmek için kurulmuş kurum* 

lardır. Aynı hükümetler gibi...
Küçük Kumla Belediyesi nde halef, selef belediye 

baskanlannın açıklamaları bir süredir manşetlerimizi 
dolduruyor.

Yem bir belediye başkanınm, devraldığı belediye’nin 
durumunu halkına bildirmesi doğaldır.

Bunda esas, abartı yapılmadan, gerçekler ne ise resmi 
kayıtlara göre açıklamanın yapılmasıdır.

Seçimlerde göreve talip olan bir belediye başkanı, 
devraldığı durumdan şikayetçi olamaz.

O zaman, göreve talip olmaması gereklidir.
Kunda ya yeni seçilen Belediye Başkanı Eşref Güre, -oto

büs özelleştirilmesi ve pazar yerinin satışıyla dahil- 505 
miyar lira borç devraldığını söylemişti.

Eski Belediye Başkanı Ömer Bal ise, Belediye’nin 3 mil
yar lira borç ve 14 milyar liralık ilaçlama makinası borcu 
bulunduğunu söyledi.

Dün, Eşref Güre, borçların alt alta sıralandığında 270 
küsur milyar olduğunu açıkladı.

Bu, Küçük Kumla için önemli bir borç değildir.
Artık, geriye değil, ileriye yönelik çalışmalara bakılmalı 

ve Kumla daha yaşanır bir belde haline nasıl getirilir, bun
lara projelerine yönelilmelidir.

Gemlik Belediye Başkam Mehmet Turgut'ta göreve 
geldiğinde, borçlara 2 trilyon lira olduğunu söylemişti.

Ama besyıl boyunca bu söylemi sürekli yineledi.
Belediyelerin bordan da, alacakları da kuruma aittir.
Kişileri bağlamaz.
Kişiler gidici, kurumlar süreklidir.
Gemlik Belediyesi borçlu belediye aldı, kasası dolu 

belediye haline geldi.
Demek ki; “İştir kişinin ainesi lafa bakılmaz" atasözü, 

boşuna söylenmemiş.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, Eski Belediye Başkanı Ömer Bal ın 
açıklamalarına düzenlediği basın toplantısında cevap verirken. Belediye nin 3 
milyar değil, resmi kayıtlara göre 270 milyar 749 milyon 435 bin lira borcu 
bulunduğunu, ayrıca Mayıs ayında kiralanması gereken pazar yerinin erken 
pazarlanarak, Belediye’nin 1 yıllık gelirinin kullanıldığını söyledi.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
eski Belediye 
Başkanı Ömer 
Bal arasındaki 
söz düellosu 
dün de devam etti. 
Eşref Güre, 
göreve geldiğinde 
Belediyeyi 505 
milyar lira borçla 
devraldığını açık
larken, Ömer Bal, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 3 mil
yar lira borç bırak
tığını söylemişti.
Dün, basın toplan-

Belediye Başkanı Eşref Güre, basın toplantısında 
borçların listesini gösterirken görülüyor

tısı düzenleyen 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre,

Belediyenin resmi 
borçlarının 270 
milyar liranın

ÖSS sınavına 
‘doğru’ hazırlık |

Üniversiteye girmeyi hedefleyen yüz binlerce 
öğrenci, uzun bir hazırlık sürecinin son 1.5 
aylık döneminde stres, yorgunluk, isteksizlik, 
sinirlilik, karamsarlık, durgunluk, kendine 
güvende azalma ve çalışma temposunun 
düşmesi gibi durumlar yaşıyorlar. Sayfa 6’da

üzerinde oldu 
ğunu, belediyenin 
ana getirten 
olan otobüs ve 
pazar yerlerinin 
de satılarak.
Beledıye’yi ana 
gelirlerden 
yoksun bırakıl
dığını söyledi. 
Eşref Güre, 
açık lama iannı 
Şikayet olarak 
yapmadığım 
ancâk. devraldığı 
günkü tabloyu - 

kamuoyuna ac/k- 
ladtğını söyledi.

Haberi sayfa 3 de

İlaç fiyatlarında 

indirim gündemde 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ Haziran ayın
da 150 den fazla ilacın fiyatında indirim ya 
pılacağını söyledi. Akdağ. ‘Jenerik ürün
lerin orjinal ürün fiyatının yüzde 20 aşa 
ğısına azamî satılabilecek"' dedi. Sayfa 99da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çekirge bir sıçrar iki sıçrar.....
“Adamın biri evlenmiş.
Tam yatacak, Azrail gelmiş;
“Hadi gidelim senin vaden doldu” demiş.
Adam;
- İzin ver de hiç değilse çocuğumu göre 

yi m.
Azrail gitmiş. Aradan yıllar geçmiş adamın 

bir erkek çocuğu olmuş.
Kucağına almış tam sevecek, yine gelmiş 

Azrail,
- Hadi gidelim demiş.
Adamcağız;
-Sünnetini bari göreyim.
Azrail yine fırsat vermiş gitmiş.
Derken sünnet günü de gelmiş.Düğünler 

törenlerle sünnet yapılmış.Azrail yine dik
ilmiş.

Adam yine yalvar yakar..
Bu kez talep çocuğunun mürüvvetini 

görmek..
Azrail gitmiş.
Günler hızla akıyor.
Mürüvvet günü de gelmiş çatmış ..
Uç gün üç gece süren düğünle mürüvvet 

de görülmüş..
O gece Azrail yine kapıda..
Ne var ki adam durmadan istiyor.
- Torunumu da göreyim söz”
Azrail yine sesini çıkarmadan gitmiş.
Gel zaman git zaman gün gelmiş torun da 

doğmuş.
Adam bu kez “şimdi Azrail gelir.
Ben şuradan bir uçağa atlayıp da kaçayım

** diye düşünmüş. Düşündüğünü de uygu
lamış. Atlamış uçağa..

Uçak havalanmış..
Masmavi göklere yükselmiş..
- Ohhh demiş adam kurtuldum.
O da ne bir el omuzuna dokunmuyor mu?
• Hadi artık gidiyoruz..
Adam yine kıvıracak ya..
- Benim canımı al ama uçaktaki bu kadar 

yolcuya yazık değil mi?
Ben demiş Azrail;
- Hepinizi bir araya getirinceye kadar 

neler çektim biliyor musun? “
Fıkra İlhan ağabeyden..
İlhan Abi eski itfaiyecidir.
Fıkra dağarcığı zengindir. O dönem 

dönem anlatır.
Yine anlattı ..
Bu kez kendine has üslubuyla anlattığı 

fıkra şu Kıbrıs meselesine cuk oturdu.
Dışarıdakiler Türk ve Yunan halklarını bir 

uçağa doldurup Kıbrıs’ı temizlemek için 
didinip duruyorlar.

Tesadüf mü yoksa bilerek mi bilinmez 
ama T ürk ler de Rumlar da ne hikmetse aynı 
uçağa binmemek için direniyorlar.

Aynı uçağa binmemek de direnen 
Türklerle Rumlar, bir gün adanın gerçek 
sahibinin kendilerinin olduklarının farkına 
varabilecekler mi?

sınavları için tara ar aıtl
19 Nisan 
Pazartesi günü 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
dağıtımına 
başlanılan 
ancak form
ların tüken
mesiyle yeni 
getirilen 
Kamu 
Personeli 
Seçme Sınavı 
formları tekrar 
dağıtıma 
başlandı.
Daha önce 
1200 adet 
getirilen ancak 
sınavlara 
girmek iste 
yenlerin yoğun 
talebi üzerine 
500 adet daha 
getirildi.

4 milyon lira 
karşılığında 
alınabilen 
Kamu 
Personeli 
Seçme Sınavı 
formları ile 
kılavuzları 
özellikle yeni 
mezun üniver
siteli gençlerin 
ilgisini çekiyor. 
İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü’nde 
n yapılan 
açıklamada, 
dağıtımına 
başlanılan 500 
adet form’un 
bitmesi duru
munda talebe 
göre tekrar 
getirtileceği 
bildirildi.

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Te! : (0.224) 513 12 12
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r'Belediye'nin içi oyulmuş"
Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, Eski Belediye Başkanı Ömer Bal’ın 
açıklamalarına düzenlediği basın toplantısında cevap verirken, Belediye’nin 3 
milyar değil, resmi kayıtlara göre 270 milyar 749 milyon 435 bin lira borcu 
bulunduğunu, ayrıca Mayıs ayında kiralanması gereken pazar yerinin erken 
pazarlanarak, Belediye’nin 1 yıllık gelirinin kullanıldığını söyledi.
Sgyföttin SEKERSOZ

Geçtiğimiz hafta içinde 
Kumla eski Belediye 
Başkanı Ömer Bal ın 
basın açıklamasına 
cevap veren yeni 
Başkan Eşref Güre, 
zamansız yapılan 
özelleştirme ve 
satışlardan elde edilen 
gelirlerin kullanılmasıy
la "Belediye 'nin 
içinin oyulduğunu" 
öne sürdü.

. Belirlenen rakamların 
kafadan uydurma 
olmadığım söyleyen 
Eşref Güre, Sebze 
pazannın satışından 
40 milyar, akşam 
pazarının satışından 
80 milyar ve özelleş 
tirilen otobüslerden 
alman 2 yıllık peşin 
118 milyar liranın 
toplamı olan 238 mil
yar liranın kullanıldığı
na dikkat çekerek, 
"Belediye'nin gelirleri 
kullanılmış, yaz . 
sezonu gelirken 
belediye gelirsiz 
bırakılmış " dedi. 
PARTİZANLIK 
YAPMADIM

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, eski Başkan Ömer Bal’a cevap- 
vererek, belirlenen rakamların kafadan uydurma olmadığını söyledi.

Yeniden seçildiği

Kumla Belediye 
Başkanlığı görevinde 
kimseye partizanlık 
yapmadığını söyleyen 
Eşref Güre, "110 per
sonele aylık 100 mil
yar lira ödeme yapıla
cak. Biz 29 kişiyi 
işten çıkardık, 
böylece giderleri 
75 milyara indirdik. 
Önümüzdeki aylarda 
çıkanları geri alıp, 
başka 30 kişiyi 
çıkartıp sirkülasyon 
yapmayı düşünü 
yoruz. Partizanlık

TAŞI 
GEDİĞİNE

Erol GURÇAY

Batı Düşmanlığı....

Bat ı dusmaniağı yoğunİMtt 
Eriridra bir Ezbafcao vurdh. 
Batı kulüpcülere wayMMi 

di.

Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen 63 kadroya bir 
tek olsun Meteoroloji 
Mühendisi atanmamış. 
34 milyon dolarlık cihazlar 
işletilemediğinden atıl duruyormuş. 
Önemli olan havaya bakmak değil 
havadan hava parası kapmak...

yaparak kimseyi 
işten çıkartmıyoruz. 
Belediyemizin! bütçe
si belli. Pazar yerinin 
Mayıs ayında satıl
ması gerekirken, 
Şubat ayında satıla 
rak elde edilen gelir 
kullanılmış. Ayrıca, 
basın açıklamasında 
sözünü ettiği Damla 
Çay Bahçesi inşaatı 
üç aydır yapılıyor, 
neden müsaade 
edildi." diyerek eski 
Başkan Ömer Bal ın 
suçlamalarının elle 
tutulur yanı olmadığını 
iddia etti.
SU BORÇLARI 
ALINACAK 
Seçim döneminde "su 
borcu olanların borç 
lan silinecek" diye 
kimseye söz vermediği
ni de söyleyen Eşref 
Güre, su borçlarını 
kısa vadede ödeyecek 
olanların cezalarında 
indirim yapılabile
ceğine dikkat çekerek, 
"Ana paralar yasa 
gereği ödenecek. 
Biz, bu borçları kısa 
vadede ödemek 
isteyenlerin faiz
lerinde indirim yap
mayı düşünüyoruz. 
Aksi yönde kimseye 
söz vermedim." dedi. 
Eşref Güre, ayrıca 
bu yaz sezonunda

Kumla’da suya 
kesinlikle zam yapıl* 
mayacağının söyledi. 
Kumla Belediyesi’nin 
emanet hesabı ile 
bütçe emanetleri 
hesabında toplam 270 
milyar lira ödemesi 
gereken borcu bulun
duğunu belirten Güre, 
"İller Bankası’ndan 
gelen 80 milyar lira 
personel giderle
rimize yetmiyor.
Bunun için işçi 
çıkararak giderle 
rimizi küçültme yolu
na gidiyoruz." dedi. 
Kumla Belediye 
otobüslerinin 
özelleştirilmesinin 
yanlış ve hatalı 
olduğunu öne süren 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
"Otobüsler zarar 
etmiyordu, ama 
özelleştirildi.
Temizlik işlerini ise 
belediye eleman
larımız daha ivi 
yapıyor. Biz, özel 
leştirmeyi düşün 
müyoruz" şeklinde 
konuştu. Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre satılan pazar yeri 
ve otobüslerle birlikte 
Belediyenin borcunun 
500 milyar lira 
dolaylarında olduğunu 
söyledi.

Şimdi. Aşın sole ular da batı duş 
man ı oldu.

Aşın milliyetçiler de Bata barfda 
oldu.

Halka farklı bir şey söyleyemeye 
her kesim, Batı düşmanı oldu.

Batı düşmanlığı bir nevi, âç pofiti 
ka malzemesi oldu.

Ben de senede bir gun Batıya 
öfkeliyim.

18 Mart günleri, ben de bir Batı 
karşıtıyım.

Bir milyon askerin öldğünu hatır 
laymca üzülüyorum.

Ve. Öfkeleniyorum.
Ama. Aynı zamanda gurur duyu 

yorum.
7 düvele karşı ortaya konan 

direniş ile övunuyorum.
Ama. Otkem bir gün sürüyor.
19 Mart sabahı yeni bir gün 

başlıyor.
Ve. Hayat devam ediyor.
Ünlü bir düşünürün sözü aklıma 

geliyor.
“- Devletler arasında, uzun surel 

düşmanlık yoktur.
Uzun süreli dostlukta yoktur.
Her zaman karşılıklı çıkarlar 

vardır.”
Bu söz dıs politikanın anahtarı 

gibidir.
Dış politikada kin yoktur.
Her zaman ülke menfaatleri 

vardır.
Menfaatim varsa, her ülke benrrı 

dostumdur.
Tüm günümüzü öfke ile geçire

meyiz.
Tüm günümüzü düşmanlık ile 

geçiremeyiz.
Her zaman, Atatürk'ü anıyoruz.
Esas simdi anmaiıyız
“Yurtta sulh cihanda sulh” 
ilkesini ne derece yerine 

getirdiğimizi sorgulamalıyız.
Ve. Atatürk'ün her zaman Bany 

dönük olduğunu hatırlamalıyız.

günün tozu
İnsanın en büyük 
düşmanı kendisidir.

*C/cero"
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Zeytinspor Gemlik’in gururu olacak
Zeytinspor Kulübü Başkanı İhsan Ünlü, Gemlik’in sportif faaliyetlerde 
gururu olacaklarını belirterek, “Amacımız Gemlik gençlerinin dışarıya 

açılmasını sağlayıp, gençlerin spor yapma alışkanlıklarını aşılamak’’ dedi.
Seyfettin SEKERSOZ 

ilçemizde faaliyet 
gösteren amatör 
spor kulüplerinden 
Zeytinspor Kulüp 
Başkanı İhsan 
Ünlü, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
sportif faaliyetlerle 
Gemlik'in gururu 
olacaklarını 
söyledi.
İhsan Ünlü, 
yaptığı açıklamada, 
ilçede gençlere 
yönelik alt yapı 
oluşturan tek 
kulüp olduklarını 
belirterek, 
"Değişik branş 

lordaki faali 
yetlerle Gemlik 
gençliğinin 
sesi olacağız " 
şeklinde konuştu. 
•Bursa 10-12 yaş 
grubu Futbol 
liginde geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi 
yine şampiyonluk 
iddiasıyla maçlara 
başladıklarını 
belirten Ünlü, 
11 Nisan 2004 
tarihinde başlayan 
ligde iki galibiyet 
bir beraberlikle 
lider durumunda 
olduklarını söyledi. 
Bursa 75 yıl ve

Soğanlı sahalarında 
yapılan lig 
maçlarında önce 
Tofaş’la 0-0 
berabere kalıp

ikinci maçta 
Çağlayan ile 
ücüncü maçta 
\<»lspor’u aynı sko
rla 2-1 yenerek,

1 ider o İd ukla nn ı 
bildiren 
Ihsan ünlü, 
"Amacımız 
Gemlik genç 
liginin dışarıya 
açılmasını 
sağlayıp, 
gençlerin spor 
yapma alışkan
lıklarını onlara 
aşılamaktır.
Cıvıl cıvıl 
gençlerin spor 
yapmalarına
yardımcı olmak 

çok güzel bir 
duygu. Ayrıca 
bize otobüs 
tahsis ederek

kulubumuze 
katkı lapan 
Belediye 
Baskanımız 
Sayın Mehmet 
Turgut'a 
Zeytinspor 
Kulübü olarak 
teşekkür 
ediyorum" 
diye konuştu. 
Zeytinspor 
Kulübü başkam 
Ihsan Ünlü, 
açacakları yaz 
spor okulu na da 
spor yapmak 
isteyen gençleri 
beklediklerini 
hatırlattı.

JmDANIŞ
rCCDÜPS UE SAHTENİN JtnOKCİTECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VAHAN VADELER

I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
I KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.■ Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için I seçeceğiniz uzun vadelerde.

TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde

I cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı Stokerli Kazan
1 (Otomatik Yüklemdi)▻ Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. KaüYakıthli

Sm ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.| > İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. İ > Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar> Pak slding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu» ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. Güneş Enerji Sistemler

► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Pencere Tipi. Kanal Tipi. Dnvar Tipi Klimalar

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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Kumla sahillerine faktörlü tren geliyor
Küçük Kumla’nın yeni Belediye Başkanı Eşref Güre, yaz sezonu yaklaşırken, projelerini de 
açıkladı. Güre, Kumla sahillerinde traktörle çekilen tren uygulamasına geçileceğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSOZ 

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Belediye Meclis 
üyesi Cevdet 
Ünal'la birlikte 
yaptıkları 
açıklamada 
Kumla sahilinde 
traktörün çekeceği 
treni hizmete 
sokacaklarını 
söyledi.
Mudanya'nın 
Güzelyalı beldesi 
île Kurşunlu 
Beldesinde 
geçtiğimiz yıllarda 
sahil bandında

çalıştırılan trenin 
bir benzerinin de 
Kumla sahilinde 
çalıştırılacağını 
açıklayan Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
ile Cevdet Ünal, 
çalışmaların 
başlatıldığını 
söylediler.
Yaz sezonu 
boyunca vatan
daşların hizmetine 
sunulacak tren 
için açıklamada 
bulunan 
Başkan Güre, 
"Yazlıkçılarımız 
akşamları sahilde 
ücretsiz olarak

gezinti yapabile
cekler" dedi. 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
geçtiğimiz yıllarda 
başlatılan çekirdek 
yasağına da 
açıklık getirdi.
Güre, "Sahilde 
getirilen çekirdek- 
yasağının faydalı 
olduğuna inanı
yorum. Temiz • 
bir Kumla için 
yasağın devam 
edeceğini 
söyleyebilirim " 
açıklamasında 
bulundu.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre ve Encümen üyesi 
Cevdet Ünal, Kumla sahillerine traktörle çekilen tren uygulaması 
için çalışmalara başladıklarını söylediler.

SSK’da e-öttge dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor
SSKnın. işverenlerin inter
net üzerinden 24 saat boyun 
ca bildirge vermelerine im 
kan tanıyan e-Bildirge 
projesi. 1 Mayıs 2004 ten 
itibaren uygulanmaya 
başlanacak. Mevcut uygula
mada sigortalılarla ilgili 
olarak "Aylık Sigorta 
Primleri Bildirgesi . "Aylık 
Sosyal Güvenlik Destek Prim 
Bordrosu' ve "Dört Aylık 

GEREKLİ TELEFONLAR

fffotye 110
PoRs imdat - 155
jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Pofts Karakolu 513 18 79
Gar. Kam .513 12 06

RESMİ DAİRELER

TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5’14 00 95
Orrn.BöLŞef, 513 12 86
Milli Fğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14.11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya . 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme 1 es. 513 23 94

M

II k
VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
CSavabğı 513 10 53
CSava Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

________OTOBÜS________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali . (18 Hat )

1 R ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
Uludağ lurtzm 513 12 12
Aydr- Turizm 513 20 77

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 Ukttgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00

II H HASTANELER
Devfet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MorSağOcağı 513 10 68

BELEDİYE

IIc 
R

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 2Ş
Muhasebe Md. 513 45 21 182
Yazı İşi; Md, 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çmar Taksi 51.3 24 67
Güven lak* 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır faktı 514 35 50İE

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYUR1LAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Sigorta Primleri 
Bordrosu'' düzenleniyor. 
Proje ile işverenler, aracılar 
ya da gecici olarak is görme 
edimini/yerine getirmek üze 
re sigortalısını başka bir işve 
rene devredenler, söz konu 
su bordro ve bildirgeler 
yerine, bilgilerin tek belge 
olarak yer aldığı “Aylık 
Prim ve Hizmet Belgesi” 
düzenleyecekler.

Buna göre. Mayıs 2004’e ait 
belgeden (kamu sektöründe 
15 Mayıs 2004-14 Haziran 
2004 döneminden) başla
mak üzere, 8 ve daha fazla 
sigortalı çalıştıran işyerleri 
zorunlu olarak, 4-7 arasında 
sigortalı- çalıştırılan işyer
lerinden ise isteyenler, 
SSK’ya, internet üzerinden 
her ay belge verecekler. 
“Aylık Prim ve Hizmet

Belgesi”, yasal süresi 
içinde, internetteki 
"www.ssk.gov.tr” adresinde
ki "e-Biidirge” mönüsünden, 
"e-Bildirge Kullanım Kılavu 
zu’ndaki açıklamalar 
doğrultusunda kuruma 
gönderilecek.
“Aylık Prim ve Hizmet 
Belgesi "ni internet 
üzerinden SSK’ya gönder
mek zorunda olan, ancak 
bunu yerine getirmeyen 
işverenler hakkında, söz 
konusu belgeyi kağıt olarak 
yasal süresi içinde kuruma 
verseler dahi, idari para 
cezası uygulanacak. 
İşverenler, aracı ya da gecici 
olarak is görme edimini 
yerine getirmek üzere sigor
talısını başka bir işverene 
devredenlerin “e-Bildirge” 
uygulaması kapsamında olup 
olmadıklarının (sigortalı 
sayısının) tespitinde, işyeri 
dosyası baz alınmakla birlik
te, bu kimselerin her biri, 
çalıştırdıkları sigortalılar 
bakımından ayn ayn 
değerlendirilecek.
Sigortalı sayısının 8 ve üze 
rine çıkması halinde, değişik 
ligin olduğu aydan itibaren 
"Aylık Prim ve Hizmet 
Beîgesi' ni internet üzerin 
den göndermek zorunlu ola
cak. Bu durumda, daha önce 
kendi istekleriyle kullanıcı 
kodu ve kullanıcı şifresi 
alanlar bu kod ve şifre ile 

almayanlar ise alacakları 
kod ve şifre ile gerekli işlem
leri yapacaklar, işveren, 
çalıştırılan sigortalı sayısının 
8’in altına düştüğü durum
larda, belgelerini isterse 
daha önce aldıkları kullanıcı 
kodu ve sifresi ile internet 
ortamında vermeye devam 
edebilecek. İnterneti tercih 
etmeyen işverenler ise kağıt 
belgeyi yasal süresi içinde 
ilgili müdürlüklere verecek. 
“Aylık Prim ve Hizmet 
Beİgesi’nin internetten 
SSK’ya gönderilmesi için, bu 
belgenin cari aya ait (yasal 
süresi geçirilmemiş) ve asıl 
nitelikte olması gerekecek. 
İşverenler, "Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi ni SSK’ya 
yasal sürenin son gününde 
saat 23.59’a kadar gön 
derebilecekler. Ancak, yet 
kikler, oluşabilecek yoğun- 
luğa işaret ederek, işveren
lerin işlemlerini son güne 
bırakmamalarını öneriyor.
Aylık Prim ve Hizmet 

Belgesi' ni internetten 
SSK’ya göndermek isteyen 
ya da zorunda olan işveren 
İer. kuramca bastırılan seri 
numaralı e-Bildirge 
Hizmetleri İnternet Kullanıcı 
Kodu ve Kullanıcı Şifresi 
Başvuru Formu nu doldur
duktan sonra, işyerinin 
işlem gördüğü sigorta 
müdürlüğüne vererek, 
başvuruda bulunacaklar.
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ÖSS sınavına ‘doğru’ hazırlık
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Üniversiteye girmeyi 
hedefleyen yüz binlerce 
öğrenci, uzun bir hazırlık 
sürecinin son 1.5 aylık 
döneminde. Bu hazırlık 
dönemi nasıl geçmiş 
olursa olsun, hemen 
hemen bütün adaylar 
stres, yorgunluk, isteksiz 
lik, sinirlilik, karamsar
lık, durgunluk, kendine 
güvende azalma ve çalış
ma temposunun düşmesi 
gibi durumlar yaşıyorlar. 
Bütün bunların altında 
ise, beklentilere ulaşama
ma düşüncesinin doğur
duğu kaygı yatıyor. 
Normal düzeydeki kaygı, 
kişiye istek duyma, karar 
alma, alman kararlar 
doğrultusunda enerji 
üretme ve bu enerjiyi 
kullanarak performansını 
yükseltme açısından 
yardımcı oluyor. Ancak, 
yaşanan kaygı çok yoğun 
ise, kişinin enerjisini ver
imli şekilde kullanması, 
dikkatini ve gücünü 
yapacağı işe yön
lendirmesi engelleniyor. 
Bu durumda kişi potan
siyelini tümüyle kul
lanamıyor ve istenen per
formansa ulaşamıyor. 
Kaygının zihinsel süreci 
olan 'endişe' ile başa çık
mak için gerçekçi ve

olumlu düşünme biçimi 
benimsenmeye 
çalışılırken, bedensel 
süreci olan 'yoğun 
uyarılma' ile başa çık
mak için de gevşeme 
egzersizleri yapılması 
öneriliyor.
Final Dergisi 
Dershaneleri Rehberlik 
Koordinatörü Çelil 
Vardar, yaptığı açıkla
mada, Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) hazırlık 
döneminde öğrencilerin, 
çalışmalarını en olumsuz 
etkileyen ve en çok dile 
getirdikleri faktörün, 
yaşadıkları kaygı durumu 
olduğunu vurgulayarak, 
'Bu sınavda başarılı ola
mayacağım. Herkes ben
den daha zeki, hiçbir şey 
bilmiyorum. Kendimi 
yetersiz ve eksik görüyo
rum. Evdekilerin yüzüne 
nasıl bakarım?’ gibi, 
gerçekçi olmayan 
düşünce biçimine sahip 
olmanın, kişinin kendine 
duyduğu güveni azalt
tığını ve kaygıyı art
tırdığını bildirdi.
DİKKATİNİZİ SORU

LARA YÖNELTİN’ 
Sınavda potansiyelin tam 
olarak kullanılabilmesi 
için de, dikkatin sorulara 
yöneltilmesi gerektiğini

ifade eden Vardar, 
"Sınav kaygısı yüksek 
olan kişilerin yaşadığı 
endişe, dikkatin bölün
mesine ve sınavla ilgili 
olmayan düşüncelere 
yönelmelerine neden 
olur. Öğrencinin dikkati, 
sınav soruları ile kendi 
performansına ilişkin 
yorum ve değer
lendirmeleri arasında 
bölünür. Öğrenci, dikka
tinin çoğunu, akademik 
başarıyla ilgili olumsuz 
yorum ve değer
lendirmelere yönelttiği 
için dikkatini sınava ver
mekte güçlük çeker. 
Başarısından kuşku 
duyar, herkesin kendisin
den daha başarılı 
olduğunu düşünmeye 
başlar. Böylece sınava 
odaklanması gereken 
zihinsel enerji, hedefind
en uzaklaşıp dağılır ve 
öğrencinin performansı 
potansiyelinin altına

düşer" dedi.
Rehberlik Koordinatörü 
Çelil Vardar, kaygı düzeyi 
i rmal olan kişiler, 
sınavı, bilgi ve beceri 
açısından, perfor
manslarının test edileceği 
bir fırsat olarak değer
lendirirken, kaygısı yük
sek olan kişilerin ise bu 
durumu geleceklerine 
yönelik bir tehdit olarak 
algıladıklarını belirterek, 
"Sınavla ilgili durumlar
da kendileriyle olumsuz 
diyaloga girerek, gerçek 
dışı ve karamsar bir 
düşünce tarzını seçerler. 
Araştırmalar, sınav 
kaygısı yüksek olan kişi
lerin en büyük soru
nunun, daha önce 
öğrendiklerini sınavda 
hatırlayamamak 
olduğunu göstermekte
dir. Ayrıca, yüksek kaygı 
yaşayan kişilerin, kaygısı 
düşük olanlara oranla 
ders çalışmaya daha

fazla vakit ayırdıkları 
görülmektedir. Bu bulgu
lar, performans düşük
lüğünün ders çalışma 
sürelerindeki yetersizliğe 
değil, olumsuz 
düşüncelerin doğurduğu 
yüksek kaygıya bağlan
abileceğini göstermekte
dir" diye konuştu.
SINAVA OLUMSUZ 

ANLAM YÜKLEMEYİN’ 
Sınava yüklenen anlamın 
gerginliğe, karamsarlığa 
ve çatışmalara yol açma
ması, problemi çözmeye 
yardımcı olması ve 
hedefe yöneltmesi gerek
tiğini kaydeden Vardar, 
"(Başaramayacağım ve 
herkes aptal olduğumu 
düşünecek, çalışmalanmı 
yetiştiremeyeceğim) gibi 
düşünceler, duruma 
uygun şekilde çalışmalar 
yapan bir kişi için 
gerçekçi değildir ve 
hedefinize ulaşmanız için 
sizi desteklemez. Bunun 
yerine, 'Kalan zamanı 
programlı çalışmalarla 
değerlendirir ve enerjimi 
eksikliklerimin kapatıl
ması için kullanırsam 
başarılı olabilirim', şek
lindeki bir düşünce, bek
lentilerin gerçekleşmesi 
için daha iyi sonuç vere
cektir" dedi.

Gazete pıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı • GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83
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Diyaliz basta makineden kurfu/ı/yor
Böbrek yetmezliği 
nedeniyle diyalize 

i mahkum olan hasta- 
i lann, evde ya da 
! işyerlerinde kendi 
kendine diyaliz tedavisi 
yapabilecekleri, 
“karından diyaliz” 

j adı verilen yöntemin, 
hastalar arasında 
giderek yaygınlaştığı 

[bildirildi.
[Uludağ Üniversitesi 

(UÜ) İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Nefroloji-Ramotoloji 
Bilim Dalı Öğretim 

[Üyesi Prof. Dr.
Mahmut Yavuz, yaptığı 

[açıklamada, böbreği 
yüzde 80’den fazla 

[işlevini yitirmiş 
[hastaların önünde, 
[organ nakli yaptırmak 
(veva diyaliz makinesine 
^bağlanmak olmak 
Büzere iki seçenek

olduğunu, diyalizin de 
hemodiyaliz veya karın
dan tedavi şeklinde 
yapılabildiğini belirtti. 
Yavuz, hemodiyalizde 
hastaların haftada 
birkaç kere hastaneye 
gelerek suni böbrek 
işlevi gören makineye

bağlandığını, bunun 
da hastalar için zor 
ve
zahmetli olduğunu 
ifade etti.
Prof. Dr. Yavuz, son 
yıllarda karından 
(periton) diyaliz 
denen yöntemin 
evlerde ve 
işyerlerinde 
güvenle ve yaygın 
olarak uygulanmaya 
başladığına 
işaret etti.
Karından diyaliz 
tedavisini tercih eden
hastaların evde 

kendi kendilerine 
tedavilerini kolaylıkla 
yapabildiklerini 
anlatan Yavuz, 
şunları kaydetti: 
“Sık sık hastaneye gelip 
gitmek istemeyen ve 
normal yaşamından 
tedavi için uzun süre 

harcamak istemeyen 
hastaların karnına 
(kat eter) denilen 
bir alet takıyoruz. 
Bu alet, hastaya 
sürekli takılı 
kalıyor ve hastayı 
herhangi bir şekilde 
engellemiyor. Hasta, 
serum paketleri 
şeklinde kendine verilen 
iki litrelik özel 
solüsyonları 6 saatte 
bir bu kateterden 
karın boşluğuna 
aktarıyor. Altı saat 
sonra da eski solüsyonu 
boşaltıp yenisini alıyor. 
Bu işlemi eğer sadece 
geceleri yatarken yani 
12 saatte bir yapmak 
istiyorsa aletli tedavi 
uyguluyor. Bu 
durumda da gece 
yatarken, sağlık 
kurumunun verdiği 
aleti katetere takarak

ve gündüz normal 
yasatmm vurduruyor * 
Yavuz. karından 
kendi kradn» 
diyaliz uygulaya» 
hastalara ouc eidde 
enfeksiyona karsa 
eğ îtim v er dddrruu. 
Bd ayda bu de 
kontrole c ağar dddaruaa 
işaret ederek, hastalan 
en az bir kez evde de 
ziyaret ederek 
tedavi ortamını 
denetlediklerini 
belirtti. UÜ Tıp 
Fakültesi
Fakültesi Hastanesi ran 
diyaliz unrt esinde 
bugüne kadar 164 
hastaya kat et e r 
takıldığı, bunların 
98’inin kontrolünün 
yine burada 
sürdüğü bildirildi.

AdCüVE EİLeİMApr<L\H
M COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SON TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

/CcÂaMIMBeMSa

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

k Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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“12 yıllık zorunlu eğilim için erken"
f f

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 8 yıl* 
hk temel eğitimde 
taşımalı eğitim siste* 
minde olduğu gibi 
benzer problemlerin 
bulunduğunu belirte 
rek, Türkiye’nin 
henüz 12 yıllık 
zorunlu eğitime 
geçiş için hazır 
olmadığını söyledi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
yaptığı açıklamada, 
geçtiğimiz haftalarda 
Ankara’nın Temelli 
Beldesi’nde hemze 
min geçitte meydana 
gelen kazada öğren
ci servisinde bulu
nan toplam 14 
öğrenciden 7’sinin 
ölmesi, 7’sinin de 
yaralanmasıyla 
sorgulanmaya 
başlanan taşımalı 
eğitimin, kademeli 
olarak kaldırılarak 
köy okullarının açıla
cağını bildirdi. Çelik, 
Türkiye’nin dört bir 
tarafından taşımalı 
eğitim konusunda 
şikayetlerin geldiğini 
belirterek, "Taşımalı 
eğitimle ilgili hatalar 
geldikçe ıslah et 
meye çalışıyoruz. 
Taşımalı eğitim bir 
zaruretten doğmuş-

tur, arzulanan bir 
eğitim değildir" 
dedi.
28 bin yerleşim biri
minden tasıma 
yapıldığını kaydeden 
Çeliky bu rakamın 
zaman içerisinde 
aşağılara çekilmesi 
gerektiğini ifade 
ederken, "Göreve 
geldiğim günden 
itibaren bin 200 köy 
okulunu tekrar 
eğitim ve öğretime 
açtık. Taşımalı 
eğitim şartların 
doğurduğu bir anor
malliktir. Şimdi 30 
bin öğrenci kendi 
köyünde okuyor. 
Taşımalıda 30 bin 
öğrenci azalttık. 8 
yıllık kesintisiz 
eğitime geçildikten 
sonra taşımalı 
eğitim, birleştirilmiş 
eğitim yapan köy 
okullarında yapılıy
or. Taşımalı eğitimde 
tüm branşlardan 
öğretmen gön- 
deremediğiniz için 
zaruretten doğmuş 
bir eğitim sistemidir. 
Siz bu zarureti 
ortadan kaldırdığınız 
zaman taşımalı 
eğitim kendiliğinden 
ortadan kalkar. 
Türkiye bunu hede-

demelidir. Dün 
yanın hiçbir yerin 
de böyle bir garip
lik yoktur" diye 
konuştu. Çelik, 
ayrıca taşımalı 
eğitimin kaldırıl
ması için yatılı 
okulların özendi 
rilmesi gerek
tiğinin de altını 
çizerken, okul ve 
yurt binasına ihtiyaç 
duyulduğunu 
kaydetti.
"TÜRKİYE 12 YIL
LIK EĞİTİME 
HAZIR DEĞİL" 
Bakan Çelik, 12 yıl
lık zorunlu eğitime 
Türkiye’nin henüz 
hazır olmadığını 
belirten Çelik, 
'zorunlu eğitim şu 
tarihte 12 yıla çıka
cak’ diye kimsenin 
bir şey söylemediğini 
iletti. Basında bu 
yönde çıkan haberler 
için de sitem eden 
Çelik, "Böyle bir şey 
söyleyen oldu mu? 
Siz kendi kendinize 
bir haber yazıyor
sunuz, ondan sonra 
ona inanmaya 
başlıyorsunuz" şek
linde konuştu. 
12 yıllık zorunlu 
eğitim konusunda, 
İstanbul’da TÜSİAD

toplantısında yaptığı 
konuşmayı hatırlatan 
Çelik, "Bırakın 
zorunlu 12 yılı, 
keşke Belçika'dal : 
gibi okul öncesi 
dahil olmak üzere 
3+12, 15 yıl olsun 
isterim. AK Parti 
programında zorun
lu eğitim 12 yıl 
olarak belirlendi. 
Ama burada 8 yıllık 
kesintisiz eğitimi 
taşımalı eğitimden, 
problemlerden kur- 
taramamışken bu ne 
demektir biliyor 
musunuz? Zorunlu 
eğitimi 12 yıla 
çıkartmak demek, 
bütün köylerde lise 
dahil eğitim yapıl
ması demek. Türkiye 
buna hazır mı? 
Hayır. Peki biz hangi 
tarihte 12 yıla çıka
cağız dedik de siz 
bunu yazdınız?" 
diyerek gazetecilere 
sitem etti.

alması. Malatya dakı
çiftçileri trıÜMÜrdi.
Ziraat Odası Başkanı 
Enver Budan, "Tanm 
sigortası elzemdir 
dedi.
Malatya da 4 Nisan 
2004 tarihinde don 
meydana gelmesi ve 
kayısı cicek ve tomur
cuklarının yanması 
dolayısıyla 200 mily
on dolar civarında 
zarara uğrayan 
MalatyalI kayısı üreti
cileri hükümetten 
üreticilerin kredi
lerinin ertelenmesi 
isteyip, tanm sigor
tasına geçilmesini 
talep etmişledi.
Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından 
yapılan çalışmada, 
yüzde 40-60'mın

» SU3 ?EW
'Jrt

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA B

ÇüüIcj.
Çailliti i i

. ve itki, (vı ut ikmûiİ^ ili 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

istiklal Caddesi No: 17 GEMLİK Tel: 102241513 53

tasanın ^âata
ahndağı Hdfa*

Başkanı Esmt Battal 
Tarım Bakanfaap m.

belirter ek. Tapdtaa 
girui—irr mmmki. 
tanm wgortaw
Türkiye dr tayyolm-

Ba kan J »g tn ısptŞı 
açıklamaya göre. uf- 
ortanın yüzde 1044 
primini devirt 
karşılatacak BoUmt 
üreticiler dene be 
nefes alacak C aoho. j 
bu sadece kavruv 
değil, tum tanın onml 
lerini kapsayacakta' I 
dedi.

İş kazaları her gün can alıyor
Türkiye’de her gün 
meydana gelen 200 
iş kazasında ortala
ma 3 işçinin 
yaşamını yitirdiği, 
10 işçinin de sakat 
kaldığı bildirildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nce SSK 
verileri baz alınarak 
yapılan araştırmaya 
göre, çalışmanın 
başladığı ilk 
saatlerde her gün 
meydana gelen 200 
iş kazası sonucunda 
ortalama 3 işçi 
yaşamını yitirirken, 
10 işçi de iş göre
mez derecede sakat 
kalıyor.
Araştırmaya göre, 

| en cok is kazası 

sanayinin yoğun 
olduğu İstanbul ve 
İzmir’de meydana 
gelirken, meslek 
hastalığı ise en çok 
Zonguldak ve 
Ankara’da gerçek
leşiyor. 50’nin 
altında özellikle 1 
ile 10 arasında işçi 
çalıştıran küçük işy
erlerinde yoğun 
olarak meydana 
gelen iş kazaları 
sonucundaki ölüm
ler en çok 35-39 
yaş grubu arasında 
gerçekleşiyor.
Bakanlık araştır
masına göre, iş 
kazaları en çok 
vasıfsız işçilerin 
çalıştığı inşaat 
işkolu ile çalışma 
koşullarının ağır 
olduğu madencilik 

ve metal işkolların
da meydana geliyor. 
Türkiye son yıllarda 
düşüş olmasına 
karşılık, iş kazaları 
sonucunda mey
dana gelen ölüm ve 
sakatlık oranlan 
açısından Avrupa 
ülkelerinde ilk 
sıralarda yer alıyor. 
DİKKATSİZLİK 
ÖLÜM GETİRİYOR 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel 
Müdürü Erhan 
Batur AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, iş 
kazalarının 
Türkiye’nin en 
önemli sorunlarının 
başında geldiğini 
belirterek, kazaların 
özellikle küçük işy
erlerinde günün ilk

saatlerinde dikkat
sizlik sonucu mey
dana geldiğini 
bildirdi.
Bakanlık olarak iş 
kazalarının asgariye 
indirilmesi için bir 
dizi önlem aldık
larını vurgulayan 
Erhan Batur, 
çıkartılan yeni 

yönetmeliğe göre, 
50'den fazla işçi 
çalıştıran işyer
lerinin iş güvenliği 
uzmanı bulundur
mak, 50'den az işçi 
çalıştıran işyer
lerinin ise iş sağlığı 
ve güvenliği 
konusunda uzman
lık hizmeti almak 

zorunda olduğunu 
kaydetti.

| Batur, 260 iş 
müfettişinin is 
sağlığı ve guvenbği 
ile ilgili denetim
lerde bulunduğuna, 
ancak bu sayının 
yeterli olmadığım j 
belirterek, müfettiş 
sayısının batı 
ülkeleri düzecine 1 
çıkarılması gerek
tiğini söyledi. 
Bu arada. 18. îş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası 4-7 Mayıs 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. J 
Hafta boyunca 
Çalışma ve Sosyal j 
Güvenlik
Bakanlığı nda ilgili 1 
sosyal tarafların 
katılımı ile çeşitli , 
paneller yapılacak I
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Baharda antrenmana dikkat
Mevsimsel değişiklikler aşırı ve ağır 

antrenman yapanları etkiliyor.
Mevsimsel değişik
likler nedeniyle 
ortaya çıkan "Bahar 
yorgunluğu "nun, 
düzenli ve uygun 
antrenman yüklenen 
sporcuları etkile 

' mediği, düzensiz, 
aşın ve ağır antren
man yapanlarda ise 
form düşüklüğüne 
neden olduğu 
belirtildi.
Çukurova Üniversite
si Beden Eğitimi ve 
Sağlık Yüksek Okulu 

| Antrenörlük Eğitimi 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Fuat Koçyiğit, 

I sporcuları mevsimsel 
değişimin yaşandığı 
bahar aylarında,

I yoğun çalışma tem- 
I poşu uygulamaları 
I konusunda uyarır 

ken, kış aylarında 
spor yapmayanlar
dan da "bahar 

t yorgunluğu" 
konusunda dikkatli 
olmalarını istedi. 
Koçyiğit, mevsimsel 
değişimlerin sık
lığının "bahar

yorgunluğu "na, 
bunun da sporcular
da "uyum sorunu" 
yaşanmasına yol 
açabildiğini 
ifade etti.
Kış mevsiminde, 
hareketsizlik ve 
soğuğa karşı koruyu
cu etkisi nedeniyle 
vücut yağının art
tığını, bunun baharla 
birlikte yükselen 
sıcaklık ve değişen 
hormon dengesiyle 
birçok kişide sıkın
tıya neden olduğunu 
belirten Koçyiğit, 
"Uyum sorunu, 
yorgunluk hissi,

halsizlik gibi 
şikayetlerle ortaya 
çıkar" dedi.
Sporculardaki et 
kişinin ise daha fark
lı olduğunu kayde
den Koçyiğit, şöyle 
devam etti:
"Bahar yorgunluğu, 
sporcularda da 
uyum sorunları 
yaratabilir. Ancak, 
spor yapan kişiler 
de egzersize bağlı 
organizmanın uyum 
yeteneği ve direnci 
nin artması ile bu 
sorun daha kolay 
geçiştirilebilir.
Uygun antrenman

yüklenmesi yapan 
sporcular mevsim
sel değişimi çok az, 
belki de fark 
etmeyecekleri bir 
etkilenmeyle geçirir 
ken, düzensiz, ağır 
ve yoğun antren
manlarla yüksek 
stres koşullarında 
olan sporcularda 
belirgin form dü 
şüşü olur. Bu du 
rumda, yenilen 
meye dikkat edil 
meli, yenilenme 
programı içinde 
özel ergojenik 
destek yapılmalı, 
antrenman 
kapsam ve şiddeti 
dikkatle uygulan
malıdır.
Gerektiğinde 
kapsam daraltılıp 
şiddet uyum 
yeteneğini koru 
yacak biçimde 
uyarıcı özellikte 
yapılandırılmalıdır. 
Aksi durumda 
uzun süren form 
düşmeleri kaçınıl
maz olur."

Eskimolann sağlık sımıOmega-3
Selçuk Üniversitesi 
Kalp ve Damar 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Haşan Hüseyin Telli, 
Omega-3 yağ asit
lerinin, kalp ve 
damar hastalıklarına 
yakalanma riskini 
azalttığını söyledi. 
Doç. Dr. Haşan 
Hüseyin Telli, 
Omega-3 katkılı 
şurupların, eskiden, 
hasta olan çocuk
lara içirilen balık 
yağına benzer bir 
karışım olduğunu 
belirterek "Omega- 
3’ün popüler hale 
gelmesindeki en 
büyük etken, soğuk 
sularda yaşayan

balıklarla beslenen 
Eskimolann uzun ve 
sağlıklı yaşa
malarıdır" dedi. 
Daha çok soğuk 
deniz balıklarında 
bulunan Omega-3 
yağ asitlerinin, 
vücuttaki doku

hücrelerinin önemli 
yapı taşlannı oluş
turduğunu ifade 
eden Telli, birçok 
bilimsel kaynakta 
soğuk deniz balık
lan ile beslenen 
Eskimolann kalp- 
damar hastalıklarına

daha az yakalan 
dıklannm 
ifade edildiğini 
kaydetti.
Yapılan araştır
malarda Omega- 
3’ün bağışıklık 
sistemini 
güçlendirerek 
kalp, kanser, 
diyabet ve sedef 
hastalığı riskini 
azalttığının 
belirlendiğini 
hatırlatan 
Doç. Dr. Telli, 
Omega-3 yağ 
asitlerinin dengeli 
aliminin özellikle 
kalp ve damar 
hastalıktan 
açısından yararlı 
olduğunu 
vurguladı.

gündemde

Haziran ayında 150'den fazla 
ilacın fiyatı ucuzlayacak

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
Haziran ayında 
150’den fazla 
ilacın fiyatında 
indirim yapıla
cağını söyledi. 
Recep Akdağ, 
Ankara’da, ilaç 
fiyatlarıyla ilgili 
sorularını yanıt
ladı. Akdağ, 
"standart bir 
fiyat oluşturuy
oruz, yurt dışın
dan ithal edilen 
ilaçlar için. Ülke 
mizde imal edi 
len ilaçlar için 
ise tespit edilen

en düşük fiyatlı, 
orijinal ilaca 
dayandırılan bir 
fiyatlandırma 
söz konusu.
Diğer jenerik 
ürünler ise bu 
orijinal ürün fiya 
tının yüzde 20 
aşağısına azami 
satılabilecek. 
Böylece azami 
fiyat belirlemesi 
yapıyoruz. Bu 
belirlemeyle 
gerçekten ilaç 
fiyatlarında 
yeniden bir aşağı 
düşüş de görüle
cek" dedi.

NÖBETÇİ ECZANE
26 Nltu 2004 Sili 

YASEMİN ECZANESİ

İHBH GÜMJLİK SÎYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI: 1811
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
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
Basıkhoı Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaadık- Yavmahk-Reklanıahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 BGEMLK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar güderi yaymbnnari
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Tekne/er denize beye başlat
Gemlik’in tek tekne ustası Halis Sezer, küçük atölyesinde yaptığı 7 metre uzunluğundaki 
el emeği göz nuru tekneyi denize indirdi. Sezer, deniz sezonunun açıldığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Yaz sezonunun 
gelmesiyle onanma 
alınan tekneler 
birer birer denize 
indiriliyor.
Yıllardır Gemlik’te 
tekne imalâtı ve 

tamiri yapan 
yılların ustası 
Halis Sezer, 
mesleğini devam 
ettiren sanat
karlarımızdan 
sadece biri. 
Halis usta,

Emin Dalkıran 
Kordonu’nun 
Tibel Otel'le 
birleştiği yerde 
sanatım her 
zorluğa göğüs 
gererek yapıyor. 
Önceki gün küçük 
dükkanında yaptığı 
7 metrelik tekneyi 
denize indirerek 
mutluluğuna 
mutluluk katıyor. 
Kumsaz'da 
yaşayan Ahmet 
Cinaklı'ya yaptığı 
tekne gelen 
vinçle denize 
indirilirken yaz 
sezonunun da 
gelmiş olduğu 
her haliyle 
belli oluyor.

Küçük atölyesinde el emeği göz nuru ile yaptığı 7 neM 
tekneyi denize indirmenin mutluluğunu yaşayan Halis Sav 
denizcilere başarılı sezon diledi.

MANASTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, Nişan 

Sünnet cemiyetleriniz 
özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT AİU ÇAY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK I 

DAVETİYELERİ EN UYGUN
FİYATLARLA ...

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

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

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ
İÇİN RİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset

I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK
Tel; (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 3595



22 Nisan 2004 günü yapılan ihale 0,239 Cent/kWh fiyatla kazanılgî?

Dogalgaz ihalesini Anadolu Gaz kazandı
Aralık ayında yapılamayan Gemlik’in Doğalgaz ihalesini, Anadolu Dogalgaz Dağıtım A.Ş. kazandı. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK), şehiriçi doğalgaz dağıtım tesisleri işletmeciliği ihaleleri kapsamında yer alan Gemlik Doğalgaz Dağıtım 
Tesisleri İşletmeciliği ihalesi, 22 Nisan 2004 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi, 0,239 Cent/kWh fiyatıyla Anadolu Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş.’nin Türkiye’nin çeşitli kentlerinde doğalgaz yapım ve işletim işlerini girdiği ihalelerde kazandığı öğrenildi.

ı., GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _______________________ __________________

Körfez
■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

28 Nisan 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

kapasitesi arttırılıyor
Umurbey’deki zeytinliklerin kalite ve veri- 
mini arttıracak olan sulama projesinde 
önemli yeri olacak olan Halil Bey havuzu
nun üzerine yapılan 1.5 metrelik yük
seltme ile 240 ton su depolanacak. Sy4’de

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, iki yıl aidat ödemeyenlerin kayıtlarının silineceğini söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_jgufer@holmail.com

Başkanın anımsattıkları..
Belediye Başkam Mehmet Turgut dün, kendini ziyarete 

gden Borsa Esnaf Odaları Başkanı Arif Tak a, Gemlik için 
söylediği şu sözler dikkatimi çekli:

I “Dogalgaz ile temiz hava, Üniversite ile hareketlilik, 
I csz» projesi Be yenilik, hastane ek binası ile ve sağlık 
I ocakları Be sağlık atılımı içinde modem bir Gemlik 
I yaratmak 'tutıyoruz.”
| Bu güzel sâdem akma Gemlik’e seven herkes imzasını 

atar.
Sesgjİ okurlar; yukarıdaki sözlerin yerine getirilmesini 

temenni ediyoruz.
Bunlardan ilki olan doğalgaz ihalesi gerçekleşti.
Gemfik i do&l gaza kavuşturacak olan ihale, 22 Nisan 

2004 günü, Enerji Dağıtım Yüksek Kurulu tarafından

Dün, internette bu konuda bilgi ararken, Anadolu 
Doğaloaz Dağıtan kŞ. adlı firmanın ihaleyi kazandığını 
gördük.

bilgi notunun bulunduğu sitede, ayrıntılı haber 
yoktu.

Ancak, aha firmanın Anadolu da birçok kentte doğalgaz 
ihalesini aldığım gördük.

Düeğimtz, Gemfik m çevresini de içine alacak doğalgaz 
şebekem ilçemizde hizmete başlaması olacak.

Böytece, Bebdiye Başkanı Mehmet Turgut’un belirttiği 
sozferin iSci yetine gdmiş olacak,

Havao, âtnad, çtmeâ tema bîr Gemlik hepimizin 
arzusu.

Bu yıl açılacak dan Uludağ Önİversİtesi’nin bölümleri 
gdec^ıte Gemfik’in daha güzd olması için bilimsel olarak 

da beteıfiye'ye katkı sağlayacağını umuyorum.
GemHı m edeceği iç»» hiç de kötüiMer değilim.
İnsanm kötümser olması İçin psikolojik sorunları olması 

^srekir. Şükür hafimize sağhğjrmz yerinde..

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 5590 sayılı yasada 
değişiklik yapılarak ve Odalarla ilgili yeni kararların alınacağını söyledi. Akıt, 
yeni tasarıyla, iki yıl aidat ödemeyenlerin oda haklarından yararlandırılmaya
cağını bildirdi. Kemal Akıt, Gemlik Gümrüğü’nden 2003 yılında Oda kanalı ile 2 
trilyon 563 milyar 767 milyon liralık ihracat gerçekleştirildiğini de bildirdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yaptığı açıklamada, 
5590 sayılı yasada 
değişiklik yapıldığını 
ve tasarının 
TBMM’ye sevk 
edildiğini söyledi. 
Oda çalışmaları 
hakkında yazılı açık-, 
lama yapan Akıt, 
2003 yılında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na 135 firma 
nın kayıt yaptırdığını, 
bunların 84’ünün 
şirket, 51’in in ise, 
şahıs firması 
olduğunu belirtti. 
Aynı yıl içinde

75 üyenin odadan 
ayrıldığını belirten 
Akıt, bugüne kadar 
Serbest Bölge’ye 
152 şirketin kaydının 
yapıldığını da açık
ladı. Gemlik 
Limanı’ndan yapılan 
ithalat ve ihracat 
konularında da bilgi 
veren Akıt, “2003 
yılında Gemlik 
Gümrüğü’nden oda 
mız kanalı ile 
2 trilyon 563 milyar 
767 milyon liralık 
ihracat, 2 trilyon 
143 milyar 816 
milyon liralık ithalat 
yapılmıştır” dedi. 
Odalar ile ilgili yasa

tasarısının 
TBMM’ye sevk 
edildiğini 
belirten Akıt, 
tasarıda odalara 
kayıtın zorunlu 
olacağı, kayıt
ların elektronik 
ortamda tutula
cağı, üst üste iki 
dönem yönetim 
kurulu başkan
lığı yapmış olan
lar aradan iki seçim 
dönemi seçmedikçe 
aynı göreve yeniden 
seçilemeyeceklerini, 
2 yıl aidat ödemeyen 
üyelerin adları 
odalann yönetim 
kurulu kararı ile

meslek gurup!an ve 
seçmen listesinden 
silineceği, üyelerin 
oda hizmetinden 
yararlanamayacakları 
ve sicil kaydının oda 
meclisi karan ile 
silineceğini söyledi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Arif Tak, Başkan Turgut’u ziyaret etti

“Denetimleri odalar yapsın"
Gemlik Şoförler Odası’nın ziyaret eden Bursa Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti. Başkan 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Tak ve Turgut, esnaf denetimini odalar ile birlikte yap- 
yönetim kurulu Üyeleri, daha sonra Belediye mayı önerdi. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadn_jgufer@holmail.com
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Spor .... Sevgi... Kardeşlik ....
Spor’un yapılma nedeni sevgi, kardeşlik duygu

larını geliştirmek. Beden ve ruh sağlığını diri tut
mak.

Ancak.. Ülkemizde ve dünyada spor adına çok 
ciddi dramlar yaşanıyor, insanlar kavga ediyor, 
yaralanıyor, ölüyor, ülkeler arasında diplomatik 
sorunlara yol açıyor.

Ve bunlar spor yüzünden oluyor.
Özellikle de futbol bu tür olayların genel olarak 

yaşandığı spor dalı.
Süper ligin son haftalarına gelindiği bu günlerde 

futbol adına yaşananlar tüyler ürpertiyor.
Ligin altında ve üstünde yoğun bir çekişme 

yaşanıyor ya.. Kirli eller “kirli rant” uğruna işin 
içine girmiş durumda..

Adına “teşvik”denilen rüşvetler,hakemler 
üzerinde oynanan oyunlar, şaibe, irtikap alıp başını 
gitmiş.

Ne yazık ki “tesbif’etmek de zor.
Çünkü “alan razı veren razı”.
Oysa alanın da veren kada uçlu olduğu bu 

kirli suç, “çiddi” bir ahlaki yaptırım bekliyor.
Çünkü bu işin önünü alsa alsa sporcusuyla, 

teknik adamıyla, yöneticisiyle, basınıyla, federas 
yonuyla “futbol” dünyası alır.

Ynksa ne yasayla ne polisiye önlemlerle bu 
sorun çözülmez. Kanama devam eder.

Yin* özellikle futbol dünyasında yasanan bir 
I diğer “kirli sorun” küfür.

Tezahürat adına hakeme, sporcuya, yöneticiye. 
I rakip takım izleyicisine yöneltilen “hakaret" amacı 
I taşıyan küfürler ne yazık ki yaptırmışız kalıyor.

Federasyon ve kulüpler “küfür”ya da “kötü teza- 
I hüratm” önünü kesmek için tribünlere kadın izleyi- 
I çilerin girmesini teşvik ettiler. Hala da ediyorlar.

Ancak kimsenin umurunda değil.
Aslında tribünde yaşanan “dram” toplumsal 

I yapıyla da çok yakından ilgili..
Bir bakıma toplumsal düzeyin 

I “yansıması”demek daha doğru.
Önceki gün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe

I karşılaşmasında yaşananlar..
Türk sporuna uzun yıllar hizmet etmiş, futbolun 

I gelişmesi için çabalar sarfetmiş bu iki güzide 
I kulübümüzün başkanlarının izleyicilerden duyduk- 
I lan küfürler.. Ekranlardan duyan akl-ı selim insan- 
I ların yüzlerini dahi kızartacak türden.

Kimin eline ne geçiyor?
Şimdi tek amacı Beşiktaş'a hizmet etmek olan 

I Başkan Serdar Bilgili istifa etti.
Futbol camiası için çok önemli bir kayıp.
Çünkü Serdar Bilgili işinde gücünde başarılı, 

I sosyal gelişimini tamamlamış birikimli bir insan.
Toplumsal çıkarları bireysel çıkarlarının çok çok 

önüne almayı başarabilmiş bir erdemli “adam”
Bu adamı küstürmekle bakalım “Beşiktaş yan- 

daşları"ne kazanacak?
Ama bana göre futbol camiası kazanacak.
Serdar Bilgili’nin “küfüre tepkisi” futbol cami

asının başına bir “top” gibidüşecek.
Düştü bile..
Bugün onun onuruna uzanan kirli diller yann 

diğerlerine dönecek. Artık bu konuşuluyor.
Onun için Bilgili’nin istifası “onur"kavramını 

spor camiasına anımsatacak.
Ve gerekeni yapacaklar.. Yapmazlarsa kendileri 

bilir.
Yoksa ;
Gün gelecek kulüp yönetecek başkan ,top 

oynayacak futbolcu, maça çıkacak hakem buluna
mayacak.

Güle güle Serdar Bilgili..
Hoş geldin onur..

“Kumla ismiyle anılacak"
DLHM’ye müracaat ederek, Küçük Kumla sahillerine kum çekme 

çalışmalarının başlaması için girişimler başlatan Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, Kumla’nın isminin kumuyla anılacağını söyledi

Seyfettin SEKERSÛZ

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, 
Kumla sahillerinin 
bu yaz kumla 
dolacağını 
söyledi.
Yaklaşık iki yıl 
önce Kumla 
eski Belediye 
Başkanı Ömer 
Bal’ın da Uludağ 
Üniversitesi’ne 
yaptırdığı araştır
malar sonucunda 
sahillerde yapılan 
araştırmalarda 
son noktaya 
gelindi.
Göreve başladığı 
gün Bandırma 
DLHM’ye müra
caat eden Eşref 
Güre, Kumla 
sahillerinde kum 
çekme çalışma 
kırının başlatıl
masını talep etti. 
Büyük Kumla dan 
itibaren Sanincir 
Caddesi’ne kadar

DLHM
çeke

olan sahilde 
kum taraması 
yapacak olan 
DLHM elemanları, 
deniz içinden 
vakumla 
çekecekleri 
kumlan sahile 
boşaltacaklar. 
Yaklaşan yaz 
sezonunda
Küçük Kumla’nın 
ismi gibi 
kumuyla anıla
cağını söyleyen

Belediye
Başkanı Eşref 
Güre, çalışmalann 
önümüzdeki

günler içinde 
başlamasının 
planlandığını 
söyledi.

Gemlik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 
servisleriyle hizmetinize girmiştin

Te! : (0.224) 513 12 12
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Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Arif Tak, Başkan Turgut’u ziyaret etti

Gemlik Şoförler Odası’nın ziyaret eden Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif 
Tak ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret 
etti. Başkan Turgut, esnaf denetimini odalar ile birlikte yapmayı önerdi.

Ştyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kendisine tebrik 
ziyaretinde bulunan 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkar Odaları 
Birliği Başkanı Arif 
Tak a "Bizim yap
tığımız denetimleri 
odalar yapsın " dedi. 
Dün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
makamında ziyaret 
eden Arif Tak ve yöne
tim kurulu üyeleri, 
Başkan Mehmet 
Turgut’tan yeni dönem 
çalışmaları hakkında 
bilgi aldılar.
Bursa Odalar Bitliği 
yönetim kurulu olarak 
ilçeleri gezerek, 
belediye başkanlanna 
yeni dönemde başarı 
olmaları ziyaretleri 
yaptıklarını söyleyen 
Arif Tak, "Diğer 
başkanlara göre 
siz daha sakinsiniz.
Bu da sizin tecrübeli 
olduğunuzu gösteri 
yor. Yeni dönemde 
sizin le eskiden 
olduğu gibi uyumlu 
çalışmayı amaçlı 
yoruz. Tekrar 
seçildiğiniz için sizi 
kutluyorum." dedi.

TAŞI
GEDİĞİNE

Coşku
Coşkun Sabah Gemliklileri coşturdu.
Coşan coşturur.
Coştukça koşturur.
Haydi Sayın Başkan Turgut!
Hizmete koş!
Durma, düşersin,
Bilirsin, düşenin dostu olmaz da...

CEZA YAZMAK 
İSTEMİYORUM 

Yeni dönemde daha 
değişik bir beledi 
yecilik anlayışıyla 
hizmet vermek 
istediğini belirten 
Mehmet Turgut, misa 
firlerine yeni dönem 
projeleri hakkında 
bilgiler verdi.
Turgut, öncelikli 
olarak esnaf sorunları
na değinerek, onlara 
kesinlikle ceza yazmak 
istemediğini belirtti. 
Turgut, zabıta dene
timlerine de açıklık 
getirerek, "Bir 
esnafın istediğini 
diğeri istemeyip

şikayetçi oluyor. 
Herkes ayrı telden 
çalıyor. Bizim yap
tığımız denetimleri 
odalar yapsın, kendi
lerine zabıta desteği 
vereyim. Ben, esnafa 
ceza yazmak istemi 
yorum, ruhsat kont 
rolü bile yapmıyoruz, 
esnaf en rahat döne
mini yaşıyor" dedi. 
Esnafa karşı kesinlikle 
sıkıntı yaratmadığına 
dikkat çeken Başkan 
Turgut, kendisinin de 
esnaflıktan geldiği için 
sorunları yakından 
bildiğini hatırlattı ve 
"Esnaf dernekleri 
kontrolleri kendileri 
yapsın, da ha rahat 
ederiz, eli m izden 
gelen yakınlığı 
gösteririz" 
şeklinde konuştu. 
Daha önceleri Çarşı 
Meydanı kenarlan ile 
ara sokaklann seyyar 
satıcılarla dolduğu 
için esnafın sürekli 
şikayetlerini aldığını 
söyleyen Turgut, 
"Esnafın haklı şika 
yetleri için mücadele 
ettik, esnafın dükka 
nı önünde satış yap
tırmadık. Her zaman 
esnafı düşündük" 
dedi.
BURSA’DAN ELEMAN 
GÖNDEREBİLİRİZ 

Gemlik’te yapılacak 
esnaf denetimleri için 
Başkan Turgut’un 
teklifine sıcak bakan

Birlik Başkanı Arif 
Tak, denetim için 
Bursa dan sürekli 
olarak elaman gön
derebileceklerini 
belirterek, "Bura 
daki arkadaşlarımız 
da yardımcı 
olabilirler" dedi. 
Esnaf Odası 
Başkanlannın 
ziyaretinden memnun 
kaldığını belirten 
Başkan Turgut, 
bundan sonraki çalış
malarının ise büyük 
projeleri kapsaya
cağını söyledi. 
Konuklarına yeni çarşı 
projesi için bilgiler 
veren Turgut, Gemlik 
esnafının yanlışı 
olduğunu savunarak, 
"Eski yerde oturmayı 
kar sanıyorlar. Ora 
nm çok büyük ve 
modem bir çarşı 
olmasını kim iste
mez. Halkımız neden 
alışveriş için Bur 
sa’ya gitsin, onlar 
Gemlik’e gelsinler" 
şeklinde konuştu. 
Doğalgaz ihalesinin 
yapıldığına da dikkat 
çeken Turgut, 
"Doğalgaz ile temiz 
hava, üniversite ile 
hareketlilik, Çarşı 
projesi ile yenilik, 
hastane ek binası ve 
sağlık ocakları ile 
sağlık atılımı içinde 
modem bir Gemlik 
yaratmak istiyoruz" 
diye konuştu.

Süper lig karma kanşık
Süper ligde, son haftalara girdi.
Şampiyonluk yansı kızıştı.
Küme düşecek takanlar ise, 

kıyasıya bir savas içindeler.
Adana ve Elazığ kesin olarak 

küme düştü.
Düşecek üçüncü takım icm, üç 

aday var.
Bursaspor, Sebatspor ve Istanbol- 

spor.
Bursaspor Sebat 'tan iki puan. 

İstanbulspor’dan üç puan geride.

Bursahlar bu hafta. Rize’nin 
Sebatspor’u yeneceğini düşündüler.

Ama. Fenerbahçe ve Galatasaray’ı 
yenen Rize, Sebatspor a yenildi.

Hem de Rize'de yenildi.
Maçtan sonra, Rize’nin antrenörü 

Yılmaz Vural istifa etti.
Bu istifa kafaları karıştırdı.
Zira piyasada, Karadeniz güç 

Birliği söylentileri vardı.
Rize antrenörü Yılmaz Vural’ın 

istifası, bu maçı tartışılır hale getir

di.
Trabzon her maçını alıyor.
Ama. Seyircisi bir türlü akıllan

mıyor.
Bu zeka fukarası bazı taraftar, 

Trabzon’u şampiyonluktan eder.
Bu taraftar, bunu hep yapıyor.
Gelelim büyük maça.
Fenerbahçe, Beşiktaş’ı farklı 

yendi.
Bir bakıma, şampiyonluğu da hak 

etti.
Beşiktaş takımı futboldan bıktı.
İdare heyeti, çok önemli hatalar 

yaptı.
Sezon ortasında, mukavele yenile

di.
Sezon bitmeden, takımdan gide

cekleri ilan etti.
Hakemlerle, çok didişti.
Futbolu bıraktı.
Polemiğe daldı.
Bu sene, şampiyonlar fiği bile 

tehlikeye girdi.
Fenerbahçe şampiyonluğa çok 

yaklaştı.
Şimdi. İkincilik savaşı başladı.

Fırsat.
Adamın kapısını, 
İki kere çalmaz.

"Chamfort"
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Halil Bey havuzunun kapasitesi arttırılıyor
Umurbey’deki zeytinliklerin kalite ve verimini arttıracak olan sulama projesinin 

önemli yeri olan Halil Bey havuzuna yapılan yükseltme ile 240 ton su depolanacak.
Seyfettin SEKERSOZ 
Umurbey sulama 
projesinde önemli 
yeri olacak olan 
Halil Bey havuzu
nun kapasitesi 
arttırılıyor. 
İznik Gölü’nden 
gelen sudan yılda 1 
milyon metreküp su 

alacak olan 
Umurbey 
Belediyesi’nin yap* 
tırdığı sulama pro
jesi kapsamında ilk 
etap çalışmalarının 
bitirildiği Halil Bey 
havuzunda yaza 
hazırlıklar devam 
ediyor. Daha önce

140 ton su depo
lama kapasitesine 
sahip olan Halil 
Bey Havuzu’nun 
üzeri 1.5 metre 
yükseltilerek 
kapasitesi 240 
tona çıkarılıyor. 
İznik Gölü'nden 
gelen suyun 
pompalanacak 
depolanacağı 
Halil Bey 
Havuzu’nun 
karşısında yeni 
yaptırılan çeşme 
ye Halil Bey 
Havuzuna akan 
içilebilir su 
bağlandı.
Umurbey Belediye 
Başkan Vekili 
Hatice Tülek, 
havuz kapasite

4

arttırma çalış
malarının

tamamlanacağı 
söyledi.

önümüzdeki 
günlerde

₺r J

n

! rfcı da l\llS ,sitmma $ok kampanya ।I TECRÜBE VE KALİTENİN ADRES^* 18 AYA VARAN VADELER
I siz ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI _ _

KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için ■ seçeceğiniz uzun vadelerde. TERMODİNAMİK ve FERROUEİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde
fiyatlar. Katı Yakıtlı Stokerli Kazan

7 (Otomatik Yüklemdi)▻ Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.▻ Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz. ı> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar. f—> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu,.
Pnıctn Tipi. Kısal Tipi. Dvw Tifi Kkaatar

Gâq Eaeryı Sbte^r

Sm ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. > Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. > Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN
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Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, İskele’de bulunan Deniz Bar ın onanma 
alınarak, teekrar eski haline dönüştürüleceğini söyledi.

Seyfettin SEKERSÖZ 

Uzun yıllar 
Küçük Kumla ’nın 
adeta simgesi 
halindeyken tehlike 
oluşturduğu için 
boşaltılan Deniz 
Bar, onanma 
alınarak, tekrar 
eski haline 
dönüştürülecek.
19 Ağustos 
1999 Marmara 
depreminden 
sonra hasar 
gördüğü düşünce
siyle boşaltılarak 
kaderine terk 
edilen İskele

yanındaki Deniz 
Bar’ın yıkılması 
gündeme 
getirilmişti.
Eski başkan 
Eşref Güre’nin 
yeniden 
seçilmesiyle 
birlikte Deniz 

^Bar’ın da kaderi 
değişmek üzere. 
Güre, Kumla’nın 
adeta simgesi 
haline gelmiş 
Deniz Bar’ın 
önümüzdeki 
aylarda yeniden 
onanlarak 
eskisi gibi

kullanılacağını 
söyledi.
Yıkılması halinde 
yerine yenisinin 
yaptırılmayacağım 
hatırlatan Eşref 
Güre, deniz iiçine 
herhangi bir yapı 
nın yapılmasının 
mümküm olmadı 
ğını belirterek, 
“Deniz Bar’ı ken 
di imkanlarımızla 
onarıp, Kumlaltla 
nn hizmetine 
sokacağız. Deniz 
içindeki ayak- 
larını güçlendire
ceğiz " dedi

Sap yapmak için son w beklemeyin
Öğrenci seçme ve yerleştirme ve Kamu personeli seçme sınavına 

başvuru için son günü beklemeyin uyarısında bulunuldu.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi, 
Kamu Personel Seçme 
Sınavı’na girecekleri,

başvuru için son 
günü beklememeleri 
konusunda uyardı.
Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme
Merkezi nden yapılan 
açıklamada, Kamu 
Personel Seçme Sınavı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavoYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 1028

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eği. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Stat. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 3C60
Yenlkapr (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94I VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Tecmlnaü (18 Hat)

m
 3 ULAŞIM TÜP DAÖmaiARf

Uludağ Turtan 513 12 12
Aydın Turtan 513 20 77

Aygaz 5131296
Tekgat 5131637
Ocakgaz 5131637
Etgct 5138843
bragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
VenlUkttgaz 513 65 00
BF Gce 5145981
Bütünler IMgrs 513 gg ®

AMCAN FÇIROL 513 TC 79
YERÜYURUAR PETROL 513 30 33

OK) GAZ 5.3 M 25

H HASTANELER

E

Devlet Hastanosl 513 92 00
SSK Hastanosl 513 23 29
Mer.8aO.OcaO 513 1068

TAKSİLER

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 2432
Otobüs İşlet. 513 4521-122
Su İşlet. 513 4521-115
İtfaiye 5132325
Muhaaebe Md 513 45 21 -182
Yazı işi Md $13 45 21-İH
Su Arata Yaksc 185H Körfez Taksi 513 18 21

Çınar Taksi 5)3 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gömük Taksi 513 23 24
Manadır Taksi 514 35 50

için başvuruların 
19 Nisan da başladığı.
30 Nisan Cuma 
günü de sona 
ereceği hatırlatıldı 
Bugüne kadar çok 
sayıda başvuru 
formu alındığı 
ancak doldu m lu p 
teslimedilen

fona aaşaamaı
çok a* oMuğu brkrtBfn 
Boklamada başmanı 
kat mm gua ntom 
Cuma gânû mam 
k uyoddar okrmaaaa 
•Çin. adevlarm

guna toridrmvdr** 
teskm etaadrri Maadk

ABONE OLDUNUZ MU? | 
ABONE OLUN  “*“5 OKUYUN OKUTUN



28 Nisan 2004 Çarşamba S a e

Karın ağrılarını birbirinden ayırt edin
Hastalar tarafından 
mide, ağrısı, 
karaciğer ağrısı, 
veya barsaklarda 
ağrı gibi organ 
ağrıları olan tarif 
edilen ağrılar her 
zaman ağrıdığı 
düşünülen organlarla 
ilgili olmayabilir. 
Bu nedenle organ 
ağrılarından çok 
karın ağrısı terimini 
kullanmak doğru 
olacaktır.
Ağrının hissedildiği 
bölge ağrının kay
naklandığı organ 
veya hastalıklar 
konusunda bazı fikir
ler verilebilirse de 
ağrıya eşlik eden 
diğer yakınmalar, 
muayene bulguları 
ve tetkiklerle ağrının 
nedeni kesinleş 
tirilmelidir.
Sık görülen sindirim 
sistemi hastalıkların
daki karın ağrısı 
özellikleri şu şekilde 
özetlenebilir.
Mide-Oniki Parmak 
Barsağı Hastalıkları 
Bu organlara ait en 
sık rastlanılan 
hastalıklar ülser ve 
gastritlerdir. Son yıl
larda özellikle oniki 
parmak barsağı 
ülserlerinin heli- 
cobakter pilori 
olarak isimlendirilen 
bir mikropla ilişkisi 
olduğu gösteril 
miştir. Bu mikrop 
taşıdığı özellikler 
sayesinde midenin iç 
cidarında yaşaya

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok. 

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83

i GASVKI

S 
İl

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak

| yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

I KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 

No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

bilmekte ve mide 
asidini artırarak 
ülsere neden 
olmaktadır.
Gastrit ve mide 
ülserlerinin önemli 
bir kısmında da bu 
mikrop saptanmak
tadır. Aspirin ve 
özellikle bazı roma
tizma! ve ağrı kesici 
ilaçlar da ülser olusu 
muna yol açabilir. 
Ülser ağrısı sıklıkla 
karnın orta, üst 
kısmında göbek 
çevresinde hissedilir. 
Açlıkla artış göster
mesi, gece uyandır
ması, ağrıya midede 
yanma, kazınma gibi 
bulguların eşlik 
etmesi diğer önemli 
özelliklerdir. Derin 
ülserlerde ağrı sırt 
bölgesinde de 
hissedilebilir.
Acil durum
Ağızdan kahve 
telvesi şeklinde 
veya kanlı kusma, 
dışkının siyah, cıvık 
kıvamda gelmesi 
ülser kanamasına 
bağlı olabileceğinden 
acil başvuruyu 
gerektirir.
Nadir olmakla 
birlikte ülser delin
melerinde şiddetli 
karın ağrısı oluşur. 
Acil değerlendirme 
ve sıklıkla cerrahi 
girişim gereke- 
bilmektedir.
Safra kesesi 
hastalıkları 
Safra kesesi taşları 
sıklıkla karnın üst

bölümünde ağrıya 
yol açabilir. Özellikle 
yemek sonraları 
ağrının artması, 
bulantı, kusma, gaz, 
sindirim güçlüğü gibi 
yakınmalar görülür. 
Yumurta, çikolata 
ve kızartma gibi 
gıdalarla bahsedilen 
yakınmalar 
belirgindir.
Safra kesesi taşları 
safranın barsağa 
aktığı kanala 
kaçtığından sarılık, 
ateş ve şiddetli 
ağrıya yol açabilir. 
Kesenin kanalında 
takılı kalan taşlar 
safra akışını 
engelleyerek kesenin 
şişmesine karnın sağ 
üst kesiminde ağrı 
ve ateşe yol açar.
Akut lokesistik 
olarak isimlenidrilen 
bu durpm hastanede 
yatarak tedaviyi ve 
cerrahi girişimi 
gerektirir. Safra 
kanalına kaçan 

taşlar 
endoskopik 
yolla özel 
aletler kul - 
lamlarak 
temiz lene 
bilmektedir. 
Pankreas 
hastalıkları 
Safra kanalı
na kaçan 
taşlar 
pankreas 
kanalının ağız 
kısmını tıka
yarak akut 
pankreatit 
denilen c İdi

bir hastalığa yol aça
bilir. Karnın orta 
kesiminde sırta vura
bilen ve bazı durum
larda kuşak tarzında 
şiddetli ağrının 
görüldüğü bu durum 
acil başvuruyu, has
taneye yatırılmayı ve 
yoğun tedaviyi 
gerektirir. 
Alkol ve bazı 
ilaçların kullanımı da 
akut pankreatit 
hastalığına yol aça
bilir. Alkole devam 
edilmesi durumunda 
kronik pankreatit 
olarak gelişir. İleri 
yaşlarda ortaya çıka
bilen pankreas 
kanserleri sıklıkla 
karın ağrısı, kilo 
kaybı ve sarılık 
yakınmalarına yol 
açabilir. Genellikle 
geç tanınabildiğin- 
den maalesef olgu
ların çoğunda tam

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

SICACIK BÎR MEKAN

T0Y0 TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YAŞAYIN

aatc

tedavi edici giririm-

Barsak hastalıdan 
Bar sağ m hareketinin 
disk ila ma düzenin 
bozuk olduğu, 
spastik kolon, has
sas ba rsak send r o- 
mu olarak da isim
lendirilen barsak 
rahatsızlıklarında 
karın ağrısı sık 
görülmektedir.
Ağn karnın her 
bölgesinde 
hissedilebilmekle bir
likte sıklıkla göbek 
çevresi veya karnın 
aşağı kısımlarında 
hissedilir. Stresli 
dönemlerde yakın
maların artması 
önemli özellik
lerinden birisidir. 
Gerekli araştırmalar 
yapıldıktan sonra 
diyet, ilaç tedavileri 
ve psikolojik destek 
sağlanarak tedavi 
düzenlenir.
Karın ağrısı ile bir
likte kanlı dıskılama 
olması mutlaka 
önemle araştırılması 
gereken bir bul
gudur. Basur 
(hemoroid) veya 
makat bölgesinde 
çatlak gibi basit 
nedenler, kanlı 
dıskılamanın en sık 
nedenleridir. Ancak 
barsak kanserleri 
veya ülseratif kolit 
gibi ciddi bazı hasta 
tıklarda da benzer 
bulgular görüleceğin-

haM atar ve baruKİ 

olarüığ» dikkatte 
değerlendirilmeli 
Acil durum 
Barsak t »kanma!

giderek arta n karın 
ağnsı. diski ve 
gaz cikartılamaması. 
kusma, genel 
d u ru md a bozu1maya 
yol acar. Acil 
başvuru, hastane 
izlemi ve bazı 
durumlarda 
cerrahi girişim 
gerekir.
Karaciğer 
hastalıkları 
Karaciğer hastalık
larında ağrı önde 
gelen bir bulgu 
değildir. Karaciğerin 
en önemli hastalık
ları olan hepatit ve 
sirozda ağrıdan cok 
halsizlik karaciğer 
fonksiyon bozukluk
larına bağlı değişik 
bulgular görülür. 
Karaciğer içinde yer 
kaplayan kist, iyi 
veya kötü huylu 
urlar, büyük boyut
lara ulaştığında 
karnın sağ üst 
kesiminde ağrıya 
yol açabilir.

jüpon son 
MERKEZİ 

SAİIS & SERVİS 
GAZ YAĞI SERVİSİ

1+8 AY 
1+9 AY 
1+10 AY

I
g

Yeni Pazar Cad. .
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TEL:S13 7807 ■
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OSS'de katsayı 
farkına düzenleme

yurtta hava durumu
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, üniversit
eye girişte kat
sayı farkını 
gidermeye 
yönelik düzen
lemenin "İmam 
Hatiplilerin önü 
açılıyor" şek
linde gündeme 
getirilmesini 
doğru bul
madıklarını 
söyledi. 
Hüseyin Çelik, 
Mecliste 
gazetecilerin 
sorularını yanıt
larken, düzen
lemeyle bütün 
meslek liseleri 
için geçerli olan 
farkılılığın 
giderileceğini 
kaydetti.
Çelik, Amerika

Birleşik 
Devletleri’nde, 
üniversiteye 
girişte 
öğrencinin lise 
kökenine bakıl
madığını, papaz 
okullarından 
mezun olan
ların bile diğer
leriyle eşit 
koşullarda sına
va katıldıklarını

belirtti.
"70 milyon 
insan 70 bin 
imam hatipli
den niye korka
cak?" diyen 
Çelik, 
önümüzdeki 
günlerde öğren
ci sayısı 
azaldığı için 
15-20 İmam 
Hatip Lisesi’nin

kapanacağını 
da bildirdi. 
Çelik, tasarının 
bu yılkı üniver
site sınavına 
yetişip 
yetişmeye
ceğine ilişkin 
bir soruya da, 
"yetişmemesi 
için bir neden 
yok" karşılığını 
verdi.

Dün yurdun 
iç ve batı 
kesinleri 
pa r cah cok 
bulutlu. 
Marmara. 
Ege, Batı 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun 
batısı, Batı 
Karadeniz. 
Kırşehir, 
Yozgat 
Erzincan. 
Tunceli ve 
Erzurum 
çevreleri ile 
aksam saat
lerinden 
itibaren 
Doğu 
Akdeniz 
yağışlı 
geçecek. 
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü’n 
den alman 
bilgiye göre, 
yağışlar Batı

Karadeniz, 
Kuzey 
Ege’nin iç 
kesimleri. 
Eskişehir 
çevreleri de 
Batı Akden iz 
krvılannda 
e t kili olma k 
üzere, 
yağmu r ve 
sağanak, 
yer yer 
gokgurultulu 
sağanak 
şeklinde ola
cak. Hava

sıcakhğı, 
yağış alan 
yerlerde 2 
ila 4 derece 
azalacak, 
diğer yer
lerde biraz 
artarak 
Rüzgar, 
yurdun 
kuzeybatı 
kesimlerinde 
kuzey ve 
doğu 
(Poyraz), 
diğer yer
lerde güney

yuadrrdsn
(Lodos) 
aaaann «rt* 
kuvvette.. 
Marmara 
de İç 
Anadolu 
doğusaaMM 
kuvveti* 
olarak 
esecek 
Yurdun 
batı teeaü** 
terinde *<k*k

AûClİVe 8İLÜWAPFAWI
M COMPUTER —
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EM SOM TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 11 69 • 513 12 25



Vatandaşın alım gücü arttı
Türkiye 6.882 dolarla dünyada 73. sırada yeralıyor.

ŞİİR KÖŞESİ

EROZYON
Türkiye’nin, satın 
alma gücü paritesine 
göre kişi başına milli 
geliri geçen yıl 338 
dolar artarak 6.882 
dolara yükseldi. 
Satın alma gücü 
paritesine göre 
hesaplanan milli 
gelir, vatandaşların 
gerçek ahm 
gücünü gösteriyor. 
Uluslararası 
Para Fonu IMF’nin, 
Dünya Ekonomik 
Görünüm raporuna 
göre, Türkiye, satın

Merkez döviz alımına ara verdi
Merkez Bankası, 23 Ocak 
2004’ten bu yana düzen
lediği döviz, alım ihaleler
ine, gelen teklifin azal
ması ve kurdaki yükselme 
nedeniyle 3 Mayıs 2004 
tarihine kadar ara verildi 
ğini açıkladı. Merkez 
Bankası'nda yapılan açık
lama şöyle: "Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası?nm güçlü döviz 
rezervi pozisyonuna sahip 
olmasının uygulanan pro
grama ilişkin güvenin art
masına sağlayacağı katkı 
ve Ocak ayından itibaren 
döviz piyasasında belirgin 
şekilde gözlenen döviz arz 
fazlası dikkate alınarak, 

alma gücü 
paritesi bazında 
6.882 dolarlık 
kişi başına milli 
geliriyle geçen 
yıl dünyadaki 179 
ülke içinde 73. 
sırada yer aldı. 
Aynı raporda 
yer alan tahminlere 
göre, Türkiye’de 
satın alma gücü 
paritesi bazlı kişi 
başına milli gelirin 
bu yıl 313 dolar 
artarak 7.195 
dolara çıkması

23 Ocak 2004 tarihinden 
bu yana günlük olarak 
döviz alım ihaleleri düzen
lenmektedir. Son olarak, 
14 Nisan 2004 tarihli 
basın duyurumuz ile gün
lük döviz ahm ihale mik
tarlarında düzenleme 
yapılmıştır. Her ihale mik
tarı düzenlemesinde 
olduğu gibi söz konusu 
duyuruda da, dışsal bir 
şok ya da öngörülemeyen 
gelişmeler nedeniyle, 
döviz piyasasında derin
liğin kaybolması, buna 
bağlı olarak, döviz fiyat
larında ortaya çıkabilecek 
aşın oynaklık ve sağlıksız 
fiyat oluşumlarının gözlen

bekleniyor.
Türkiye’nin 2005 
yılında ise kişi 
başına milli gelirini

7.561 dolara 
kadar çıkaracağı 
tahmin ediliyor.

mesi halinde, Merkez 
Bankası?nm dönem 
sonunu beklemeden, 
önceden kamuoyuna 
duyurmak suretiyle kısa 
ya da uzun süreli olarak 
döviz alım ihalelerine ara 
verebileceği belirtilmiştir. 
Bu çerçevede, son 
dönemde döviz alım 
ihalelerine gelen tek
liflerdeki azalma ve döviz 
piyasasında gözlenen 
oynaklık nedeniyle, 27 
Nisan 2004 tarihinden 
(bugün) başlamak üzere 
döviz alım ihalelerine 3 
Mayıs 2004 tarihine 
kadar ara verilmiştir. 
Nisan ayının son iş günü

olan 30 Nisan 2004 tari
hinde ilan edilecek olan 
Mayıs ayı ihale pro
gramında, Mayıs ayında 
döviz ahm ihalelerine 
devam edilip edilmeyeceği 
ve ihalelere devam edil 
mesi durumunda ihaleler 
de alımı yapılacak ihale ve 
opsiyon tutarları; önümüz I 
deki günlerde döviz 
piyasasında oluşacak 
oynaklık, döviz arz fazlası 
gelişmelerine ilişkin 
öngörülerimiz çerçevesin 
de ve piyasa katılımcıları 
ile kesintisiz devam eden 
iletişim sürecinde değer
lendirilerek kamuoyuna 
açıklanacaktır.

Köpüren su çağlayan.

I Ekinler ekilmez olur

I Fidanlar dikilmez olur 
Tabiat çekilmez olur 

| Kimler dinler ağlayanı

Köyün olur bir virane
Türküler ağlar terane 
Toprak inler fak ir hane 
Bulunmaz en sağlayanı

/yyd
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İt İtli fc ttt HMlUUCt ili
İşyeri ve evlere paket servisimiz vartr 
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Doktora 5 milyar lira maaş
Sağlık Bakanlığı, 
Doğu ve 
Güneydoğu ’da 
sözleşmeli çalışa
cak uzman dok
torun maaşını 3 
milyar liradan 5 
milyar liraya 
çıkaracak.
Bakanlık, uzman 
doktor ile klinik 
şef ve şef yardım
cılarının özlük hak
larının iyileştir
ilmesi için yasa 
taslağı hazırladı. 
Sağlık Bakanlığı, 
sözleşmeli ile 
devlet memuru 
olan uzman dok
torun maaşının 
iyileştirilmesi için 
çalışma başlattı.

Bakanlık, mahru
miyet bölgesinde 
uzman doktor isti
hdam etmek için 
sözleşmeli olarak 
çalışacak uzmanın 
maaşının 5 milyar 
liraya kadar artırıl
ması için Sözleşme 
Ücretlerin 
Artırılmasına 
İlişkin Yasa Taslağı 
hazırlayarak 
Maliye
Bakanlığı’nm 
görüşüne sundu. 
Bakanlık, 
muayenehane aça- 
mayan sözleşmeli 
uzman hekimin 
mahrumiyet böl
gesinde çalışmasını 
sağlamak için

buraları cazip 
hale getirmeye 
çalışıyor.
UZMAN 
DOKTORUN 
ÖZLÜK HAKLARI 
İYİLEŞİYOR 
Türk Tabipleri 
Birliği’nin uzun 

süredir dile 
getirdiği ” özlük 
haklarımız iyileştir
ilmiyor” şikayetini 
de dikkate alan 
Sağlık Bakanlığı, 
uzman doktorların 
özlük haklarının 
iyileştirilmesine 

ilişkin de çalışma 
başlattı. Bakanlık, 
uzman doktor ile 
klinik şef ve sef 
yardımcılarının ek 
gösterge, makam 
tazminatı ve özel 
hizmet tazminat
larının artırılması 
için ayn ayn yasa 
taslağı hazırladı. 
Özellikle uzman 
doktorların emekli 
olunca maaşının 
düşük olduğunu 
gözönüne alan 
Bakanlık.
sözkonusu kalem
lerin artırılması ve 
makam tazminatı 
verilmesi yoluyla 
emeklilikte 
iyileştirme

ongonıvor.
EMSALLERİNİN 
ALTINDA
Emekli bir hakim 
ya da sava 2 mâ- I 
var lira, emekli 
albay 1.5 mıhar 
lira, herhangi bir 
bakanlığın il 
müdürü 1.3 
milyar lira maaş 
alırken, uzman 
doktor ya da kimli I 
sef ve sef yardım
cısı emekli olunca 
860 milyon lira 
maaş alabiliyor. 
Bakanlık da 
sözkonusu grubu, 
emsallerinin 
emekli maaşına 
yaklaştırmayı 
hedefliyor.
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Bitkinin strese girmesi faydalı
Strese giren bitkinin ürettiği fenolik bileşikler kanseri önlüyor.

Sebze ve meyvelerin 
üzerlerine konan 
böcekler yüzünden 
strese girmeleri 
nedeniyle ürettikleri 
fenolik bileşiklerin 
kanser oluşumunu 
önlediği bildirildi. 
Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Babaoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
bitkilerin de çevresel 
etkenler nedeniyle 
strese girebildiğini 
söyledi.
Özellikle su sıkıntısı, 
yanlış dönemde ve 
yöntemle sulama, 
bilinçsiz zirai ilaç ve 
gübre kullanımı ve 
böceklerin etkisi gibi 
durumların bitkinin 
strese girmesinde 
önemli rol 
oynadığını dile 
getiren Babaoğlu, 
böcekler yüzünden 
strese giren bitkinin 
insan sağlığı açısın
dan cok önemli 
bileşikleri oluştur
duğunu kaydetti. 
Babaoğlu, zarar
lıların üzerinde 
olduğunu fark eden 
bitkilerin bunlardan 
korunmak için çaba 
harcadığını ve bu

Kansere karşı zengin vitaminli püre
Tanmsal 
Araştırmalar Genel

I Müdürlüğü’ne 
(TAGEM) bağlı, 
Bursa Gıda Kontrol 
ve Merkez Araştır 
ma Enstitüsü, 2 yıl
lık çalışma sonucun
da ürettiği zengin 
bileşimli, sağlık kay
nağı sebze püresinin 
patentini aldıktan 
sonra geniş kitleler
le buluşturacak. 
”Gıda ve Yem 
Araştırmaları” 
toplantısına katıl
mak üzere Konya’ya 
gelen Bursa Gıda 
Kontrol ve Merkez 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü İşletme 
Şefi Bahri Tunç, 
yaşam standardının 
yükselmesiyle birlik
te insanların, aldık
ları gıdaların nitelik
leri, sağlık üzerinde

yüzden de strese 
girdiğini ifade 
ederek, şunları 
söyledi: 
Özellikle insan ve 
hayvanların tükettiği 
sebze, meyve ve 
diğer otlar, böcek
lerden korunmak 
için antioksidan 
özelliğe sahip feno
lik bileşikler oluştu
rur. Strese giren 
bitkilerin ürettiği bu 
fenolik bileşikler, 
insanda kanser 
oluşumunu önlüyor. 
Bu durum bilimsel 
araştırmalarla kanıt
lanmıştır. Fakat bazı 
çiftçiler ürününü 
böceklerden koru
mak için aşırı dozda 
zirai ilaç kullanıyor. 
Bu durumda da bitki 
hiçbir stres yaşa
madan ve bu tür 
bileşikleri üretme 
ihtiyacı hissetmeden 
olgunlaşıyor.

ki etkileri ve beslen
me değerleri 
hakkında daha has
sas ve bilinçli 
olmaya başladık
larını söyledi. Çeşitli 
gıdaları bir arada 
tüketmenin dengeli 
beslenme açısından 
çok önemli 
olduğunu belirten 
Tunç, enstitü olarak 
bu amaçla Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
Tanmsal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü Gıda ve 
Yem İşleme 
Araştırmalan Daire 
Başkanlığı 
bünyesinde bir proje 
geliştirdiklerini 
ifade etti.
Liderliğini yaptığı 
”Sebze Püresi Üre
tim Teknolojisi 
Geliştirilmesi Üze 
rine Araştırmalar”

Tüketildiğinde ise 
fenolik bileşik oranı 
az olduğundan bu 
tür besinler kansere 
karşı bir koruma 
sağlamıyor." 
Aşın ve Yanlış İlaç 
Kullanımı Besin 
Oranını Düşürüyor 
Babaoğlu, yanlış ve 
aşın zirai ilaç kul
lanımı yüzünden 
tanmsal ürünlerdeki 
besin oranının da 
giderek azaldığını 
belirterek, İngiltere 
ve Amerika’da yeni 
sonuçlanan bir 
araştırmada, son 60 
yıl içinde tanmsal 
ürünlerdeki besin 
değerinin yaklaşık 
yüzde 25 oranında 
azaldığının ortaya» 
çıktığını bildirdi. 
Buna karşın her 
türlü sentetik ilaç ve 
gübre kullanımına 
izin veren konvan- 
siyonel tarımla 

adlı proje kapsamın
da, sarımsak, 
domates, kırmızı 
biber, havuç, patlı
can, zeytinyağı, tuz 
ve şeker kanşımın- 
dan bir püre hazır- 
ladıklannı anlatan 
Tunç, şunlan 
söyledi: "Özellikle 
içerdikleri besin 
bileşenleriyle 
besleyici olduğu 
kadar, yapılarında 
bulanan aktif 
bileşenleriyle 
hastalıklardan 
korunmada etkili 
olan ve yaşam 
kalitesini yükselten 
sebzeleri tercih 
ettik. Püre hazır
lanırken yüzde 40 
oranında domates, 
yüzde 30 kırmızı 
biber, yüzde 8 kır
mızı acı biber, yüzde 
10 havuç, yüzde 10 

yetiştirilen ürünlerle 
karşılaştınldığmda, 
organik tanm kap
samında üretilen 
ürünlerde hem feno- I 
lik bileşik içeriği 
hem de vitamin, 
mineral içeriği gibi 
diğer besinsel özel
liklerin çok daha 
fazla olduğunu dile 
getiren Babaoğlu, 
fazla kullanılan zirai 
ilaçların insan 
sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkisinin de 
unutulmaması 
gerektiğini anlattı. 
Doç. Dr. Babaoğlu, 
en fazla fenolik 
bileşiklerin nohut, 
fasulye gibi baklag
iller, üzüm, çay, 
kakao, narenciye ile 
organik ürünlerin 
hemen hemen 
tümünde bulun
duğunu ifade etti. 
Babaoğlu, "Tane 
baklagiller ve özel
likle soya tüketimi 
fazla olan 
Japonya’da kanser 
hastalıkları diğer 
ülkelere göre daha 
az görülüyor. Bu 
durum fenolik 
bileşiklerin ne kadar 
etkili ve önemli 
olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır" 
diye konuştu.

patlıcan, yüzde 2 
oranında sarımsak 
kullandık. Bu 
kanşım, özellikle 
vücut gelişimi için 
gerekli A vitamini 
ve yüksek oranda 
C vitamini içeriyor. 
Sanmsağın ise 
yüksek tansiyonu 
düzenleyici ve 
kanseri önleyici 
bir rolü var. Aynı 
şekilde domates 
de kansere yaka 
lanma riskini 
düşürücü maddeler 
de içeriyor.” 
Tunç, hazırlanan 
sos kıvamındaki 
pürenin teneke 
kutularda 30 dakika 
pastörize edildiğini 
belirterek, sosun ise 
özellikle kahvaltılar
da ve yemeklerle 
birlikte tüketildiğini 
söyledi

Sigara ölüm 
saçıyor

Türkiye'de her yıl yaklaşık yüz bin 
kişi sigara yüzünden erken ölüyor.

I Sağlık 
I Bakanı

Recep 
Akdağ 
Türkiye’de 
her yıl 
yaklaşık 
yüz 
bin kişinin 
sigara 
yüzünden 
öldüğünü 
söyledi.
Recep Akdağ, 
Dünya Sağlık 
Örgütü’nce hazır
lanan "Tütün 
Kontrolü Çerçeve 
Anlaşmasını" 
imzalamak üzere 
ABD’ye gitti. 
İstanbul Atatürk 
Havalimanı ’ nda 
açıklama yapan 
Akdağ’a göre, 
Türkiye’ de sigara 
tüketimi son 20 
yılda yüzde 8Ö 
oranında arttı.
Türkiye sigara 
tüketimi yüzünden 
her yıl yaklaşık 3 
milyar dolar da 
kayba uğruyor. 
Akdağ, şöyle 
konuştu: 
"Ülkemiz özellikle 
gençlere sigara 
satılması, reklam 
yasağı gibi konu

larda bir çok 
gelişmiş veya 
üretici ülrrıiro 
daha önde bir 
futum izlemekte
dir. Özellikle 
reklam, promosy
on ve sponsorluk! 
ilgili bölümlerde 
ülkemiz, tütün 
ürünlerinin ulusal 
veya sınır ötesi 
reklamı, promosy 
onu ve sponsor- 
luğunun yasaklan
masından yana 
tavrı öteden beri 
sergilemektedir " 
Sağlık Bakanı 
Akdağ. bir som 
üzerine, Nargile^ 
yasaklamak değil 
ama bunların en 
azı ndan reklam 
ve promosyona 
ait yönlerinin 
önüne geçmek 
istiyoruz" dedi

NÖBETÇİ ECZANE
—     —________

27 Nltııı 2004 
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YIL : 31 SAYI : 1812
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GVLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
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TOBB Hesap Komisyonu ve Milletlerarası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik 
Solaksubaşı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile Ticaret 
Borsası Başkanı Melih Kazanç, Türk-Alman Ticaret Sanayi Odası’nın 
kuruluşu törenlerine katılmak üzere Almanya’ya gittiler.

MııDogıttsı'rt 
Tinin toya toıro 
btfforfu fonta

Almanya'da Başkanı Melih olduğunu, ortalama 5 ile
yaşayan Türk Kazanç, dün bu oranın 4 işçi
Sanayicilerinin Almanya’nın Köln Almanya’daki çalıştırıldığını
kurduğu Türk- şehrinde yapılan ticaretin yüzde söyledi.
Alman Ticaret açılışlara katılmak 9’u oluşturduğu Öğer, Türkiye’nin
Sanayi Odası’nın üzere Alman belirtildi. 2018 yılından
açılışına ya’ya gittiler. TD-İHK’nın önce Avrupa
Gemlik’ten de 3 Başbakan Recep Almanya’daki Birliği’ne girmesini
temsilci katıldı. Tayyip Erdoğan SPD Milletvekili beklemediğini
TOBB Hesap ile Almanya adayı ve Öğer belirtirken,
Komisyonu ve Başbakanı Tur Yönetim Alman Hıristiyan
Milletlerarası Gerhard Kurulu Başkanı demokratların
Yönetim Kurulu Schöreder’in Vural Öğer, tam üye olması
Üyesi Tevfik açılışını yapacağı Almanya’daki halinde 10
Solaksubaşı, TD-İHK’nın yaklaşık 57 bin milyon Türk’ün
Ticaret ve Sanayi Almanya’da Türk şirketinin Almanya’ya
Odası Başkanı yaşayan Türklerin yıllık 25 milyar göç edeceğinden
Kemal Akıt, yüzde 6 sının euro ciro yaptığını, korktuğunu
Ticaret Borsası şirket sahibi şirketlerde söyledi.

İlçe Mu ft ıduğu 
tarafından 6 May* 
2004 günü kut
lanacak olan Kutlu 
Doğum Haftası 
nedeniyle konfe
rans düzenlendi 
İlçe Müftlüğü ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfı Gem lik 
Şubesi tarafından 
düzenlenen “Dinin 
Dünya Barışma 
Katkısı” konulu 
konferansa 
konuşmacı olarak

Bu r w B Matena 
A. Zgİsİ Ettanaa 
kattacaA Acd» 
kcMMtanuMi 
İlçe Müftü Veİufe 
Byas Nwta 
tarafmdan 
s afMİacak.
6 May» 2004 
günü Belediye 
Düğün Salana ata 
saat 17.30 da 
başlayacak olaa 
konferans, saat 
20.oo de sona 
erecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

MflNfiSTIR GAZİNOSU 
ve 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
Düğün, Nişan 

Sünnet cemiyetleriniz 
özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

İrtibat Bürosu: 

MERT AİL£ ÇAY BAHÇESİ 
Tel : (0.224) 513 72 39 
GSM : (0.532) 231 74 49

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK

DAVETİYELERİ EN UYGUN 
FİYATLARLA...

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-REKLAMCIUK

İstiklal Cad. Bora Sok Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 % 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Gençali Köyü Muhtarlığı, ^ümsaz yolu giriş ve çıkışı betonlanarak, yaz sezonu hazırlığın» bıtott]

Kumsaz yaza hazırlanıyor
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Yaza merhaba!
Nisan yağmurlarının en şiddetlisinin düştüğü bu gün- 

' lerde, yazın sıcaklığından söz etmek hoş geliyor İnsana.
Uzun süren kışın ardından ısınan doğa ana, kendini 

yeşillere bürürken, bir yandan da mevsimin gereğini ye 
rine getiriyor. Çevreye bol yağmur düşüyor..

Bu yağmurların ardından güneşli günler gelecek ve bol 
bol ısınacağız..

। Sonra, karpuz kabuğu denize düşünce! Marmara'nın 
kirli sularında denize gireceğiz.

Ve hep bir ağızdan yaza “Merhaba" diyeceğiz.
Yaz yaklaştıkça sahil belde ve köylerinde bir telaş 

baslar.
Yöneticiler, tüm enerjilerini yazlıklara gelecek olan için 

harcar.
Geçtiğimiz günlerde, Küçük Kumla Beldesi’nde 

Belediye Başkanı Eşref Güre ile birlikteydim.
Yeni Başkan. Kumlanın adında kum bulunduğunu, 

ancak kıyılarının kumsuz olduğunu belirterek, sahile kum 
dökmeye başlayacaklarını, bunun için gerekli yazışmaları 
yaptıklarını söyledi.

Eski başkanın başkattığı çekirdek yasağım sürdüreceği
ni, para bulursa İskele Meydanı’nı açacağını, Deniz Bar'ı 
yıkmayarak, Kumlalılara kazandıracağını belirtti.

Kurşunlu Beldesi işlerin büyük bir bölümünü tamam
ladı.

Başkanın beş yıldır sürdürdüğü projelerle, Kurşunlu 
yaşanır hale geldi.

Köy statüsünde olan Gençali Muhtarlığının da bugün
lerde faaliyetleri hızla sürüyor.

Dün, Seyfettin arkadaşımız, Gençali Köyü Muhtarının 
çalışmaları görüntüledi.

Kurşunlu ile Gençali arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü 
arazi şimdi ortak kullanılarak halkın hizmetine sunulmuş.

Ne güzel de olmuş.
Gençali sahilleri örnek sahillerimizden olma yolunda.
Bunda Muhtar Mejdi Nalcı'mn emeği büyük.
Başarılar Mejdi Nala..

Gençali Köyü Muhtarlığı Kumsaz sahillerini yaza hazırlamaya başladı 
Yazlıkçıların rahat gelip gitmelerini kolaylaştırmak amacıyla, bir kilometrelik yolun 
betonlama çalışmalarına başladıklarını söyleyen Köy Muhtarı Mejdi Nalcı. Kumsaz 
Bölgesi Gemlik’in en güzel sayfiye ve deniz sahiline kavuştuğunu söyledi.
Gemlik’in en gözde 
sahillerinden olan 
Kumsaz, yaza hazırla 
nıyor. Kumsaz’da 
yol çalışmalarını 
başlatan Gençali 
Köyü Muhtarı Mejdi 
Nalcı, bir yandan da 
sahilleri temizle 
yerek, plaj yanına 
modern tuvalet 
yapımına başladı. 
Nalcı, Kumsaz ve 
sahillere gelecek 
yazlıkçıların rahat 
etmesi için her türlü 
hizmeti yapmaya baş 
ladıklannı söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Gemlik Eğitim -Sen üyesi öğretmenlerin sürgün ve cezalar ile siniriisek iste»j e;. < aeo

Eğ/tf/n-Sen Gem/Br 
Temsl/d^ğl, 4un 
basın toplantısında, 
okullarda son avfe/tfe < 
yaşanan olaylann eğlûme 
ve eğitim camlaşma öüyûk

Z3r?rfer venfçr be&tti 
Eğitim-Sen Gem^l 
Temsids» Yavuz Yana 
yaptığı açıklanmada, 
10C&3004 eğitim ve 
öğreriesykk başmdan beri

Sç&nizde sürgün ve çeşit» 
cezalarla Çğrüm 7w âyesi 
iedci demotoat ve çağdaş 
öğrebsenfem $mdrdwet 
istendğrm

Haberi sayfa 4 Yfe

mailto:kadri_guler@hotmall.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Basından Seçmeler
Can Dündar

i Saygı
’ “Biz birbirimizi çok seviyoruz ama hiç saygı
I göstermiyoruz.”

Bu sözler nur içinde yatsın rahmetli Orhan
I Amca’ya ait.

Orhan amca..
General.
Uzun yıllar bizim bildiğimiz adıyla “Askeri 

I Harada” komutanlık yaptı.
Hatta 12 eylül döneminde esen sert fırtına 

I onun “insana saygıyı” ön plana alan yaklaşımıy- 
I la Gemlik’te ılıman bir rüzgara dönüşmüştü.

Şimdi yaşadığımız ortama bakıyorum da, 
I geçen yıllar bizi saygının yanı sıra sevgiden de 
I uzaklaştırdı.

Abartısız toplumun çok büyük bir kesimi 
I “duygu”dan uzak tümüyle “mekanik” yaşıyor.

Bizi birbirimizden iyice uzaklaştıran sürer
I ekonomide bulunan sınırlı kaynakların iyice
I daralmasıyla mı başladı?

Teknolojik devrim duyguların canına mı 
I okudu?

İnsana“insan olma “ niteliğini mi kaybettirdi? 
Önce kendimize saygımızı yitirdik.
Sonra çevremize..
İnsanları birbirine bağlayan değer yargılarının 

I başında “hak hukuk” geliyor.
Hak hukukla saygı birbirinin bütünleyicisi..
Ne var ki;
Hak, hukuk, saygı kavramları hızla tüketili

I y°r.
Yolda, apartmanda, özetle yaşadığımız

I çevrede gün boyunca saygısızlık örnekleri 
I sergileniyor.

Ne yapılan işe saygı kaldı,ne yaşanılan çev
I reye..

Varsa yoksa cüzdan..
Kuşkusuz cüzdan da önemli ama..
Öncelikler sıralamasında saygı birinci..
Sevgi ikinci..
Kısa yoldan köşeyi dönme mantığı 

I “ruhsuz”bir yapı yarattı.
Bir tesadüf müdür ne,dünyada da aynı

I “düşünce” egemen.
Yoksa şu küreselleşme denilen “garabef’mi

I değerleri dumura uğrattı.
Dünyanın ve ülkemizin son 25 yılında “insan- 

I lık” ciddi bir erozyona uğradı.
Üretmeden tüketmek anlayışı son çeyrek yıla

I damgasını vurdu.
Eskilerin güzel bir deyişi vardı:
“Pantolon ıslanmadan balık tutulmaz” diye..
Şimdiki anlayış bırakın pantolonun ıslan-

I masını elini bile değdirmeden balık istiyor. 
Emeksiz ürün isteyenler değerbilir mi? 
Hedefe ulaşmak için itişip kakışırlar, 
isteklerini elde etmek uğruna basacak omuz

I arar dururlar.
İnsanca yaşamak,hakça bölüşmek için bu

I düşünce yapısını bu anlayışı kırmak gerekiyor. 
Hem de hızla..
Eğitimciler, sosyologlar, psikologlar, psikana

| Üstler, politikacılar akılcı ve duygusal değerler 
de içeren bir anlayışı yaşama geçirmek için 
göreve..

Bugünden başlayarak yapılacak bir tek şey 
var. Bataklığı kurutmak..

Çünkü globalleşmeyle küreselleşme çamuruna 
saplanan gençlik çırpındıkça batıyor.

Yazık değil mi yarınlara?

Ankara’da final maçı
Ankara’da bir süredir oynanan 

final maçı, en heyecanlı devresine 
girdi.

Taraflar adeta bir ölüm-kalım 
mücadelesi veriyor.

Batı tarafındaki kalede 
“Değişimciler” var.

Karşı kalede ise 
“Statükocular”....

Bu çekişmeli derbi, karşılıklı 
goller ve tehlikeli faullerle sona 
yaklaşıyor.

* « •
Başkentin bürokrasi korid »'’ • 

da gezenle» bu €• kısır ■ t 
kıyasıya sürdüğünü g< zl <

Yan yana binalarda sırt sırta 
çalışan her iki takıma mensup 
bürokratlar, birbirine tuzaklar 
kurarak, birinin yaptığını diğeri . 
bozarak ve karşı tarafta derin 
yaralar açarak hedefe varmaya 
çalışıyor.

Gelin maçın son bir haftasından 
enstantaneler izleyelim : 

♦ * *
Hafta ortası “Değişimciler”in en 

büyük umudu 10 yıldır hapis yatan 
DEP Milletvekillerinin tahliyesiydi. 
DGM’nin tahliye karan, AB yolunu 
tıkayan en büyük engellerden birini 
kaldıracaktı. Mahkeme heyeti, 
aylardır gelip giden heyetlerden 
yılmıştı. Lâkin, bu engel aşılırsa, 
peşinden sıra DGM’lere gelecekti. 
Yani DGM’nin, nihayette kendi var
lığına son verecek bir süreci tetik- 
lemesi bekleniyordu.

Tabii olmadı.
Mahkeme, 15 yıl hapis kararında 

direndi.
Dahası, sanıklar duruşmaya 

kelepçeli getirilerek -bir güç göste 
risi yapıldı.

Kapıda bekleyen Avrupalı parla
menterler DGM’leri “faşist” diye 
niteleyip “Türkiye demokratik
leşmezse AB’ye giremez” dedi.

İstenen de buydu.
“Değişimciler” hayatta 1-0 yenik 

başladı.

Beraberlik golü, 3 gün sonra 
Kıbrıs’tan geldi.

Referandumda Denktaş çöktü.
AB yolundaki büyük bir taş, 

yerinden kalktı.
Durum eşitlendi.

ABONE OLDUNUZ MU? 
smM _________ .......... .

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUNKörfez

Cesaretlenen “Değişim'' takımı 
hemen yeni uyum paketini sNıay 
sürdü.

Bilin bakalım bu ‘son pakette'te 
ne var.

Madde 1 : DGM’lerin kaldırılması
İki : YÖK’teki Genel kurmay 

temsilcisinin çıkarılması
Üç : Askeri harcamaların deneti- 

mi için Sayıstas kanununun 
değiştirilmesi. Bunlarla Kopenhag 
siyasi kriterleri kağıt üzerinde ye 
rine getirilmiş oluvor

Burada alttan ala. cehennem 
kazananları kaynıyor.

Meclis’te CHP, reform paketine 
desteği, dokunulmazlıkların kaldırıl
ması koşuluna bağlayarak 
“Değişim”e ayak direyen tarafa 
savruldu.

Asker, maçta taraf olmaktan 
caayıp “hakem” rolüne girince 
statükocular bozuldu. Genelkurmay 
Başkanı’nı hedef alan yazılar sık
laştı.

Asıl önemlisi, statükocu 
bürokrasi direnişe geçti.

Reformlar uygulamayarak, en 
azılı sanıklan “yanlışlıkla” salarak, 
karakolda işkence yaparak, Kürtçe 
kurslanna saçma bahanelerle engel 
olarak, Kürtçe yayınlan yönetmelik
lerle boğarak süreci engellemeye 
çalışıyor.

Çünkü biliyor ki, Kıbns 
çözülürse, Güneydoğu huzura 
ererse, Ege’de, Ermenistan 
hududunda banş rüzgarlan eserse. 
Türkiye’de artık göz korkutmaya 
dayalı baskıcı bir siyaseti dayatmak 
mümkün olmayacaktır.

♦ ♦ ♦
Maçın en heyecanlı ve en kritik 

devresine giriyoruz.
Faullere ve sahaya müdahale 

eden “yabancı 'lara kart gös
terirsek...

“Hakem ’i taraf hale 
getirmezsek....

CHP’yi değişime ikna edersek...
Nafile korkulan yenersek....
Kendimize güvenirsek...
Türkiye bu maçı kazanır.

27 Nisan 2004 tarihi



Sayfa 329 Nisan 2004 Perşembe
== HABER -

Gençali Köyü Kumsaz yolu giriş ve çıkışı betonlanıyor

Kumsaz yaza 
hazırlanıyor

Gençali Köyü Muhtarlığı Kumsaz sahillerini yaza hazırlamaya 
başladı. Yazlıkçıların rahat gelip gitmelerini kolaylaştırmak 
amacıyla, bir kilometrelik yolun betonlama çalışmalarına başladık
larını söyleyen Köy Muhtarı Mejdi Nalcı, Kumsaz Bölgesi 
Gemlik'in en güzel sayfiye ve deniz sahiline kavuştuğunu söyledi.

En İyisi oldu

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik’in yazlık 
sahillerinden 
Gençali Köyü 
Kumsaz Mevkii’nde 
bir kilometrelik 
sahil bandı 
betonlanıyor. 
Gemlik’in sahil 
bandında önemli 
bir yeri olan 
Gençali Köyü 
Kumsaz Mevkii’nde 
yeni düzenleme 
ile giriş ve 
çıkışlar yeniden 
düzenleniyor. 
Ge nçali Köyü 
Muhtarı Mejdi 
Nalcı, yaz aylarında 
vatandaşların . dana rahat giriş 
çıkış yapmaları için 
yolların betonlama 
çalışmalarının 
başlatıldığını

söyledi.
Yaz aylarında 
sıkışıklık yaratma 
mak için Kumsaz

TAŞI 
GEDİĞİNE

Fokur, fokur

Bölgesi nde giriş 
ve çıkışın ayrı 
yönden olacağını 
söyleyen Nalcı, 
Kumsaz’ı modern 
bir yazlık belde 
haline getirecek
lerini belirtti.
Yaklaşık 15 milyar 
liraya mal olacak 
beton yolun 
yapımına 
başladıklarını 
söyleyen Nalcı, 
çalışmaların kısa 
zamanda bitirile

ceğini belirtti. 
Bir kilometrelik 
giriş ve çıkış 
yolu hazırlayarak 
Kumsaz’a modern 
bir yazlık kent 
görünümü 
vereceklerini 
belirten Muhtar 
Mejdi Nalcı, 
"Kumsaz’ı 
Marmara'nın 
incisi, aranılan 
sahil köyü 
yapacağız" 
dedi.

Türkiye (1950) li yıllara k*d*r 
kendi bal iğini kendi t utuy<xd«

Kayseri ve Fririşrhir'de uçak
Sanayii bile v ardı

Ama. (1950) den sonra Türkiye 
hazır balığa alıştırıldı

Ve. Artık balık tutmayı da unuttu
Nato’nun bize yaptığını biz de 

Kıbrıs'a yaptık.
Biz de hep onlara hazır balık gön

derdik.
Balık tutmayı öğretmedik.
Balık takımı vermedik.
Her yıl neredeyse yarım milyar 

dolar gönderdik.
Bazı Kıbrıs’lı Türkleri üç kez 

emekli ettik.
30 sene yan gelip yattılar.
Zaman geldi tembellikten 

bahçedeki ürünleri bile heba oldu.
İşin böyle sürüp gitmesinde, çok 

yönlü menfaat vardı.
K. Kıbrıs bir devlet misafirhanesi 

haline gelmişti.
Senelik turist sayısı yaklaşık 80 

bindi.
G. Kıbrıs’a ise, 3 milyon turist 

geliyordu.
Denktaş asker ve sivil bürokrat

larla, çok iyi ilişkiler kurmuştu.
Bu sayede halk, “gık” bile 

diy emiyor du.
Bürokaratlara, diplomatlara 

hocalara ve gazeteciere ait, Basın 
Sitesi bile vardı.

Bu düzen sürdükçe, Denktas 
imparatorluğu da sürecekti.

Geçmişteki karizmatik lider. iwk 
yönlü yıpranıyordu.

Dünürü bile banka batırarak, bu 
düzenden payını almıştı.

Ama. Bu referandum çok şeyi 
değiştirdi.

Halk artık asalak olarak yasamak 
istemediğini söyledi.

İş istediğini, yatıran istediğini 
anlattı.

İkide bir de basa kakılan, yardım
dan bıktığını anlattı.

Ve. Kendi balığını kendi tutmak 
istediğini söyledi-

Mr. ANNAN, referandumu dayattı.
Ne yazık ki; umutlar yattı 
Kıbrıs'ın suyunu kaynattı 
Fokur, fokur....

iI
i I
İ

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 58 96 83 Fax: 58 35 95

I 
I
ig

i

«/M/ft/CÖZU I

Herkes,
Benim düşünceme katılırsa. 
Yanılmış olmaktan korkanm 

“O s car WUde'



Gemlik Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin sürgün ve cezalar ile sindirilmek istendiği açıklan^

“Eğitime zararveren öğretmenler korunuyor"
Eğitim-Sen Sendika 
sı yaptığı basın 
toplantısında, 
okullarda son 
aylarda yaşanan 
olayların eğitime 
ve eğitim camiasına 
büyük zararlar 
verdiği açıklandı.
Eğitim-Sen İlçe 

Temsilciliği ’nde 
dün saat 19.oo’da 
düzenlenen basın 
toplantısında, 
ilçedeki olayları 
değerlendiren 
Eğitim-Sen 
Gemlik Şube 
Temsilcisi Yavuz 
Yazıcı, 2003-2004 
eğitim ve öğretim 
yılı basından beri

ilçemizde sürgün ve 
çeşitli cezalarla 
Eğitim-Sen üyesi 
ilerici, demokrat ve 
çağdaş öğretmen
lerin sindirilmek 
istendiği belirti
lerek, şu görüşlere 
yer verildi: 
“Bunun aksine 
dayakçı ve eğitime 
zarar veren öğ
retmenler birileri 
tarafından korun
maktadır. Sürgün 
ve cezalar bizleri 
yıldırmadı, 
yıldırmayacaktır. ” 
Hamidiye İlköğre
tim Okulu’nda 
yaşanan dayak ve 
küfür olayına da

değinen Eğitim-Sen 
yöneticileri 
kamuoyunu aydın
latma ihtiyacını 
belirterek, 
şunları söylediler: 
“Eğitim-Sen olarak 
öğrenciler, okul 
yönetimi ve dayak 
mağduru ile yap
tığımız görüşme 
sonucu, Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
İsmet Erenin 
öğrencileri dayak 
ve küfür ile 
sindirdiği doğru
lanmıştır. Sendika 
olarak olayın mağ
duru öğrencimiz 
ve velimizin 
sonuna kadar

yanındayız.
Bu İsmet Erenin 
ilk olayı değildir. 
Buna benzer bir 
çok olayları vardır. 
Bu kişi hakkında 
yetkilileri uyarmış 
olduğumuz halde, 
hakkında hiç 
bir işlem yapıl
mamıştır. İsmet 
Eren, bugüne 
kadar bazı kişiler 
tarafından korun
muş ve katlan
mıştır. Ancak, bu 
olaydan sonra, 
korunacak hali 
kaalmamıştır.
Bu şahıs, bir 
öğretmen gibi 
değil, bir siyasi

gibi hareket 
etmektedir. ~ 
Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Yavuz Yazıcı, 
eğitimde dayakçı 
ve küfürbaz 
öğretmene yer 
olmadığını, okullar
daki öğrenciler 
bile bu öğretmenin 
dersine girmemek 
için okul idaresine, 
can güvenlikleri 
olmadıkları için 
İlçe Em niye t 
Müdürlüğü ’ne 
dilekçe verdiğini 
belirterek, “Eğitim- 
Bir-Sen’in yaptığı 
basın açıklamasını 
üzücüdür.

Hiç bir oroşrmaM 
yapmadan papeli 
açıklama ile 
isen suça ortai 
olunmuştur. 
Bu çocuklar, 
hepimizin çoadb 
tandır. Eğitimde 
dayakla hiçbir 
yere varılamaya
cağı açık ve 
kesindir. Bu g&i 
olaylarda, bin
lerini aklamak 
yerine gerçekleri 
açıklamak en 
doğrusudur.
Eğitim-Sen 
olarak gerekli 
işlemlerin vaptl- 
ması acilen 
istenmiştir, drcfe

! \SADANISIS,TMADA W* KAMPANYA
| TECRÜBE VE KALİTENİN ADRES^* 18 AYA VARAN VADELER
I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
। KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için
I seçeceğiniz uzun vadelerde.
■ TERMODİNAMİK ve FERROULİ kah yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde
| cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

~ " Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Katı Yakıtlı Stokerii Kazan 

(Otomatik Yüklemdi)

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

►
> 
►

Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödeniyorsunuz. 
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
► Pak slding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu» 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN ftacsı

Kombi

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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Hükümet Konağı önünde Ut temaşası yaşamyor
Seyfettin SEKERSOZ

Yeni düzenleme ile 
birlikte araç geçişi 
ne kapatılan Hükü 
met Binası önünde 

park sorunu yaşa 
nıyor. Palmiyeli 
havuz ve çevre 
düzenlemesinin 
ardından geçiş 

yollan iyice daral 
tılan Hükümet bina 
sı önünde başlatı 
lan yeni uygulama 
ise vatandaştan 
çileden çıkartıyor. 
Atatürk Parkı 
tarafından açık olan 
ancak Balıkhane 
tarafından tama
men kapatılan 
Hükümet Binası’nın 
girişine gelişi güzel 
park eden araçlar 
nedeniyle vatan
daşlar geçmekte 
zorluk çekmeye 
başladılar.

Haftanın beş günü 
sürdürülen uygula
mada daral tılan 
yol ihtiyaca cevap 
vere mezken park 
etti rilen araçlar 
nedeniyle ihtiyaç 
lan için gelenler 
araçlann bıraktık
tan dar yerlerden 
geçmek mecbu 
riyetinde kalıyorlar. 
Trafik sorununun 
yaşandığı 
Hükümet binası 
önünde araçlanna 
yer bulamayan 
sürücüler

kendilerinin aynı şekilde
mağdur olmalarına mağdur olmalarına
karşılık yayalannda neden oluyorlar |

Ölüm cezası Anayasadan kaldırılıyor
Ölüm cezası, 
Anayasa dan tamamen 
çıkarılıyor. AK Parti’li 
198 milletvekilinin 
imzasıyla TBMM 
Başkanlığı’na verilen 
Anayasa değişikliği 
teklifi, Anayasa’nın 10 
maddesinde değişiklik 
yapılmasını içeriyor. 
Teklifin gerekçesinde,

Gemiik’ten feribotla İstanbul - 
Eskişehir - Ankara - Balıkesir - İzmir 

servisleriyle hizmetinize girmiştir.
Te! : (0.224) 513 12 12

Türkiye’nin, "İnsan 
Haklarını ve Temel 
Özgürlüklerini Koruma 
Avrupa. SÖzleŞmesi’nin 
Ek 13 Numaralı 
Protokolü’’nü imzaladığı 
belirtilerek, dünyada 
gelişen yeni demokratik 
açılımlara uyum sağlan
ması ve bu açılıma 
uygun bir şekilde temel 

hak ve hürriyetlerin 
evrensel düzeyde kabul 
edilmiş standart ve 
normlar ile AB kriterleri 
seviyesine çıkarılması 
nedeniyle Anayasa’da 
değişikliğe gidildiği 
kaydedildi.
Teklif, Anayasa’nın 10, 
15, 17, 30, 38, 87, 90, 
131, 143 ve 160. mad

delerinde değişiklik 
içeriyor. Teklif, 
Anayasa’nın "kanun 
önünde eşitlik” başlıklı 
10. maddesine, "kadın 
ve erkek, eşit haklara 
sahiptir” ibaresinin 
eklenmesini öngörüyor. 
ÖLÜM CEZASI 
Teklifle ölüm cezası, 
Anayasa’dan tamamen 
çıkarılıyor. Bu amaçla, 
Anayasa’da ölüm cezası
na atıf yapan bütün 
maddelerde değişiklik 
yapılıyor ve "ölüm ceza
sı” ibaresi maddelerden 
çıkarılıyor.
13 numaralı ek pro
tokolün idam cezasını 
tamamen kaldırmasını 
öngörmesi nedeniyle 
"...ölüm cezasının 
infazı" ile ilgili ibare, 
"Temel hak ve hürriyet
lerin kullanılmasının dur
durulması" başlıklı 15. 
maddeden çıkarılıyor. 
Ölüm cezasının kaldırıl
ması nedeniyle "kişinin 
dokunulmazlığı, maddi 
ve manevi varlığı "nı 
düzenleyen 17. maddede 
de değişikliğe gidiliyor. 
Öngörülen değişiklik 
uyarınca, "meşru 
müdafaa hali, yakalama 
ve tutuklama karar- 
3* nnm yerine getirilmesi.

r tutuklu veya hüküm
lümün kaçmasının önlen
mesi, bir yakalanma 
veya isyanın bastırılması 
sırasında silah kullanıl
masına kanunun cevaz 
verdiği zorunlu durum
larda meydana gelen 
öldürme fiilleri", 
"herkes yaşama, maddi

ve manevi varlığını koru
ma ve geliştirme hakkı
na sahiptir" hükmünün 
dışında bırakılıyor.
"Suç ve cezalara ilişkin 
esaslar" başlıklı 38. 
maddede de "genel 
müsadere cezası v enle
mez" hükmü. "Ölüm 
cezası w yel 
müsadere cezası verile
mez" şeklinde değiştir
iliyor. Aynca. bu mad
denin "vatandaş «aç 
sebebiyle yabana bir 
ülkeye geri verilemez" I 
ibaresi yerine.
"Uheriarıran Ceza 
Divam’na taraf obuanın I 
getirdiği yukûmkütadder I 
hariç olmak üzere vata» 
daş suç sebebiyle 
yabana bir ülkeye geri 
vrrileesez ibaresi 
komfcgVT ~ 11 
TBMM'um görev ve 
yetkilerini düzenleyen 
87. maddede de 
"mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm 
cezalanma yerine 
getirihnc^...' ibaresi 
maddeden çdıanbynr.



29 Nisan 2004 Perşembe Sayfa 6

OSS sınavının püf noktaları
Uğur Dershaneleri 
ÖSS Bilgilendirme 
Dairesi Başkanı 
Salt Gürsoy, 
ÖSS’nin taktik bir 
sınav olduğunu 
ifade ederek, 
"Başarılı olmak 
İçin çok çalışmak 
yerine, etkili çalın
mak gerekiyor" 
dedi.
ÖSS sınavına 54 
gün kala sınava 
girecek öğrencilerle 
Samsun Değişim 
Sah nesi’nde bir 
toplantı yapan 
Sait Gürsoy, 
ÖSS’nin püf 
noktalarını anlattı. 
Üniversiteye hazırlık 
sürecinde olan 
gençler için geri 
sayımın başladığını 
kaydeden Güryoy, 
sınava sadece 
54 gün kalmasının 
gençlerin, ‘ya 
istediğim yeri 
kazanamazsam,

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım KAYIP nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
EMRE VURGUNLU

YENİ TELEFONUMUZU I
KÖRFEZ GAZETESİ VE EH
KÖRFEZ OFSET ** ■

ya 20 Haziran 
sabahında her şey 
isteğim gibi 
geçmezse’ şeklin 
deki kaygısını 
artırdığını ancak 
gençlerin kalan 
süreyi doğru 
değerlendirmek 
zorunda olduğunu 
kaydetti. Başarılı 
olmak için çok 
çalışmak yerine, 
etkili çalışmak 
gerektiğine dikkat 
çeken Gürsoy, 
"Etkili çalışmak, 
zamanı belirlenmiş 
amaçlar ve saptan
mış öncelikler 
doğrultusunda 
programlı olarak 
kullanmayla ola
cak. Ders çalış
maya başlamanızı 
engelleyecek ve 
geciktirecek 
bahaneleriniz 
varsa, ilk olarak 
onlardan uzak
laşın. Kendinize

uygulayabileceğiniz 
bir çalışma prog 
ramı yapın. Hangi 
dersin hangi 
konusunda nasıl 
bir çalışma yönte
mi İzleyeceğinizi 
açıkça belirleyin. 
Girdiğiniz her ÖSS 
denemesinin ardın
dan durum değer
lendirmesi yapın. 
Yani hangi testte 
hangi soruları 
yapamadınız? 
Neden? Sebebini 
bulmalı ve telafisi
ni bir daha ki, 
ÖSS denemesine 

kadar yap
malısınız. 
Amaç sınavdaki 
doğru sayısını 
artırmak olmalı'' 
şeklinde konuştu. 
Öğrencilere sınavda 
en başarılı olduktan 
testten başlamaları 
yönünde öneride 
bulunan Gürsoy. 
şöyle devam etti: 
"ÖSS’de sorular 
zorluk derecesine 
göre beşe ayrılıyor. 
Çok kolay yüzde 
10, kolay yüzde 
20, normal yüzde 
40, zor yüzde 20, 

çok zor yüzde 10. 
Aynı test içinde 
çok zor soruyu da 
yapsanız aynı 
puanı, çok kolay 
soruyu da yapsanız 
aynı puanı alıyor
sunuz. O zaman 
zor sorulara takılıp 
zaman kaybetmek, 
soruyla inatlaşmak 
yerine yapabile
ceğiniz kolay, çok 
kolay sorulan bul
malısınız.
Uzmanlar buna 
"turtama tekniği" 
diyor. Bilmiyorsa 
nız bunu kalan 54 
günde öğren
melisiniz. ÖSS, 
aynı zamanda bir 
taktik sınavıdır. 
Genel bir ilke 
olarak, en başarılı 
olduğunuz testten 
başlamanız, 
sınavın başında 
her öğrenci de 
belirli düzeyde 
bulunan sınav

heyecanınızın 
yatışma sı na. kendi
nize güvenm ze, 
yapabileceğim i 
görmenize ve 
zaman sıkıntısına 
düşmeyeceğinizin 
de farkına var
manıza y -ncı 
olacak. * inli
olduğuı m
basla nı , .
güçlü oi< jiınuz 
konuda hata 
yapma olasılığınızı 
azaltacağından 
kısa süre içinde 
panik ve heye
canınız ortadan 
kalkacak ve 
dikkatinizi 
yoğunlaştırmanızı 
kola y faştı racak. 
Birde bir puanın 
dah. çok önemli 
o tuğu ÖSS’de 
b dikkat ve 
sınav taktiği

1 sarının 
•nazsa olmaz 
’üsüdür’’

HTTTF
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KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. FERHAT KORUN

ELEMAN ABANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83

I JftPOl SİMİMİ I

MERKEZİ |
I MRS&S9VİS

JFttZYMisEinrisi

■ nrnrH tmmkıM •* ÖDEMELİ KAMPANYA
I BVMa-IŞîHMZI-

YAZLIĞINIZI

ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor

HIZLI VE DENGELİ
KASIM TESLİMİ
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+8 AY 
1+9 AY 
1+10 AY
MEKAN

İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı 
No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN

BCBfiE ’BLftL ORMOA KME YAPIMI

_ Yeni Pazar Cad. _ ■
I Irmak Sok. No: 18/BGEMLİK TELHİS 78 07 ।
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iiiıııefleıı sajlıi w Wme yardımı
Hükümet, yoksul 
aile çocuklarının, 
doğum öncesinde 
bakım, doğum 
sonrasında da 
sağlık ve bes

; lenme hizmeti
| alabilmeleri için
i ailelere nakit 

desteği verecek.
I Edinilen bilgilere 

göre, hükümet 
maddi olanak 
sazlıklar nedeniyle 
okul öncesi 
çocuklarını 
düzenli sağlık

( kontrollerine 
götüremeyen, okula 
gönderemeyen veya 
okuldan almak 
zorunda kalan 
aileleri ekonomik 
yönden destekle-

[ inek için, düzenli
1__ _____

bir sosyal yardim 
sistemini öngören 
"Şartlı Nakit 
Transferi 
Programı" 
geliştirdi. 
Program, 
Başbakanlıkla Milli 
Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından, "ailel
erde olumlu 

davranış değişikliği 
oluşturmak" 
amacıyla, koordi
nasyon içerisinde 
yürütülecek.
ŞARTLI DESTEK 
Programa göre, 
gereksinime 
muhtaç ailelerin 
çocuklarının doğum 
öncesinde bakım 
hizmetin den,

doğum sonrasında 
da aşılama, büyü
menin gözlenmesi 
ve yetersiz beslen
me bozukluklarını 
giderme gibi temel 
sağlık ve beslenme 
hizmetlerinden 
yararlanmalarını 
sağlamak üzere 
yoksul ailelere, 
bunları yerine

getirmeleri şartıyla 
nakit desteği 
verilecek.
Gebeliklerin 
takibi ile doğum 
öncesinde gebelik 
risklerinin önlen
mesi, bebeklerin 
aşılarının zamanın
da ve tam olarak 
yapılması, 
gebelik anemisin
den korunması, 
tedavisi ve 
doğumun güvenli 
olarak yapılması 
için de destek 
verilecek. 
OKUL 
MASRAFLARI DA 
KARŞILANACAK 
Şartlı Nakit Desteği 
Programı’na göre, 
gereksinim sahibi 
ailelerin, çocuk

lara» okula gönder
mesini engefie ya» 
okul hitapları, 
kıyafetleri ve okul 
ücretleri gibi mas
raftan da kanala 
nacak. Destekle 
çocukların eğitime 
devamlılıkları 
sağlanacak 
AİLELERİN 
KONUMUNU 
GÜÇLENDİRME 
Şartlı nakit trans
ferleriyle, çocuklar 
için aileler e 
maddi desteğin 
yanısıra. ailelerin 
kendilerine olan 
güvenlerini arttır
ma ve to pl um 
içinde konumla rmı 
güçlendirmenin de 
hedeflendiği 
belirtiliyor.

Aacove GliGlmpram
M COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ Hn

GELECEĞİ PÜ$ÜNEHLER İÇİN "^l

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA W |B
EM SOM TEKMOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Açlık sınırı 480 Milyon
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı da 1 milyar 461 milyona çıktı.

Kur üzerindeki baskı 
kalıcı olmayacak

Türk-iş, yeni açlık 
ve yoksulluk 
sınınnı açıkladı.
4 kişilik ailenin açlık 
sının 480 milyon 
liraya, yoksulluk 
sının da 1 milyar 
461 milyon 
liraya çıktı.
Türk-İş’in araştır
masına göre, gıda 
harcamalan Nisan 
ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1.7 
oranında arttı.

Tüketici kredilerinde haksız vergi iddiası
Bursa Sanayi ve 
Ticaret
İl Müdürü Mahmut 
inan, bankalar

L tarafından kul-
। tandırdan tüketici
। kredilerinden alınan 

Banka ve Sigorta
। Muameleleri
! Vergisi'nin (BSMV) 

tüketicilere 
yansıtılmasının 
haksız şart olarak

I değerlendirilmesi 
r- gerektiğini söyledi.

Mahmut İnan, kredi 
kartı hesabından 
nakit avans çeken bir 
tüketicinin nakit 
avans tutarına

Buna göre, açlık 
sınırı 480 milyon 
534 bin lira oldu. 
Gıdaya, kira, ulaşım, 
yakacak, elektrik, su, 
giyim, eğitim, sağlık, 
gibi temel ihtiyaç 
lann eklenmesiyle 
elde edilen yoksulluk 
sınırı da 1 milyar 
461 milyon liraya 
ulaştı. Araştırma, 
yüksek enflasyon 
dönemin deki zorun
lu tasarruf eğiliminin 

tahakkuk ettirilen ve 
bankaca ödenmesi 
gereken BSMV’nin 
kendisinden 
alındığını belirterek, 
bu konuda 
Osmangazi İlçe 
Hakem Heyeti’ne 
şikayette bulun
duğunu bildirdi. İnan, 
konuyu görüşen 
heyetin yaptığı 
değerlendirmede 
tüketicinin 
şikayetinde haklı 
olduğunu ve alman 
verginin tüketiciye 
geri iadesine oybir
liğiyle karar verdiğini 
belirtti.

değişme diğini, satın 
alma gücünün azal
masından dolayı

Türkiye’de 2003 
yılında kredi kartlan 
ile toplam 40.3 katri
lyon liralık alışveriş 
yapıldığını belirten 
Mahmut İnan, "Bu 
miktarın 7 katrilyon 
liralık kısmı tak- 
sitlendirilmiştir. Yine 
2003 yılında 19 
milyon 863 bin 167 
adet kredi kartının 
olduğu gözönüne 
alındığında kart başı
na taksitlendirilen 
tutar 350 milyon lira 
civarındadır. Kaydi 
para sisteminin 
yaygınlaştırılması 
konusunda devletin 

tüketimin de haler 
düşük sey rettiğin. 
ortaya koydu.

izlediği politikalar 
sayesinde kredi kartı 
kullanıcı sayısı her 
geçen gün hızla art
maktadır. Bankalacar 
ödenmesi gereken 
100 trilyonlarca lire 
değerindeki 
BSMV’nin, tüketiciye 
yükletilmesiyle ortaya 
çıkan bu haksızlığın 
ve hukuksuzluğun 
giderilmesi için 
hakem heyetimizce 
alınan, hukuken 
bağlayıcı nitelikte 
olan karar ülkemiz 
tüketicilerine emsal 
teşkil edecek nitelik
tedir" dedi.

Merkez Bankası, 
yapısal reformlar ve 
mali disiplinle kurlar 
üzerinde uzun süreli 
ve kalıcı baskı oluş
mayacağının düşünül 
düğünü bildirdi.
Merkez Bankası Nlisan 
ayı para politikası 
raporunu yayınladı. 
Enflasyon hedefine 
ulaşmada kur ve faiz 
dinamiği ansından 
tehlikeye düşürecek 
kalıcı gelişmelerin 
beklenmediği belir
tilen raporda dalgalı 
kur rejimine 2004 
yılında da devam 
edileceğini belirtti. 
Güçlü döviz rezervi 
Merkez Bankası para 
politikasının etkinliği- 
ni, iç-dış borçlanmayı

kolaviastıraa cok 
önemli bir unsur 
olduğu haludatias 
ankla—ada, Oneni 
olan kamu fiyat 
ayarlamaları ve â ’ 
vergilerle gelir înr- 
mak yerine, hare 
maların kısılmas 
yönünde politik 
gelistirilmesidı* 
takdirde mali dtsspfiü 
sağlamaya yoodldb 
nan tedbirlerin 
enflasyon hr ’***< 1 
tehlikeye < 
sonuçlan 
Yaz ay!ara 
fiyatlannd. ^âi 
beklen ir. .ada 1 
kalma ihtimali her 
durumda bir risk 
unsuru olr ktaâr’ 
denildi.

W SsTv
GEMLİK’TE İLK ULUSLARAR - 31 SALATA BAS!

İşyeri ve evlere p 
İstiklal Caddesi No: 17 (

^4
ervisimiz vardr
KTel: (0.224)51336

14 yaşından küçükler 
iş için başvuramayacak

| İş Kurumu’na
I başvuru ve işe yer

leştirme esaslarını 
düzenleyen 
"Türkiye İş 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
Yurtiçinde İşe 
Yerleştirme 
Hizmeti Hakkında 
Yönetmelik", 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmeliğin 
öngördüğü bazı 
hususlar özetle 
şöyle:

- İş bulmak 
amacıyla Kuruma, 
bireysel ya da 
toplu başvuru 
yapılabilecek.
- Bir kişi, birden 
fazla meslek için 
kayıt yaptırabile
cek.
- Başvuru için, 
14 yaşını doldur
mak, Türk vatan
daşı olmak, fiili 
askerlik görevini 
yapıyor olmamak 
gerekecek.
- Elektronik ortam
da başvuru yapıla

bilecek.
- Yurtiçinde iş 
arayanların kayıt 
lan, en az 6 ay 

aktif tasnifte tutu
lacak. Bu süre 
sonunda uzatma 
başvurusunda 

bulunmayanların 
kayıtlan, pasif tas
nife alınacak. Pasif 
tasnifte, 6 ay 
kalan ve yenilen
meyen başvuru 
kayıtlardan 
silinecek.
- Kamu kuru
luşlarının işçi ihtiy
acını kurum 
aracılığıyla 
karşılaması 
zorunlu 
olacak.
- İş arayanın 
gönderme sonucu , 
işe alınıp alın

madığı, kurum 
tarafından 
izlenecek.
- Özelleştirme 
nedeniyle işsiz 
kalanlar ile sigar* I 
tali işsizlerin öner I 
likle işe yerleştir- J 
ilmesine çalışıla
cak.
- İşsizlik ödeneği 1 
alan sigortalı 
işsizler, kuruma 1 
bulunan işi 
haklı bir neden 
olmaksızın redde | 
demeyecek.
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Sahra yağmurlarını kaçırmayın
Son günlerde yağan yağmur, demir açısından zengin tozlar içeriyor.

Hacettepe Üniver
sitesi Çevre 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Cemal Saydam, 
bugünlerde gündüz 
yağan yağmurların 
çöl fırtınalarıyla taşı
nan demir açısından 
zengin tozlar 
içerdiğini; insan, 
hayvan ve bitkiler 
için yararlı olan bu 
tozlardan maksimum 
düzeyde yararlanıl
ması gerektiğini 
bildirdi.
Prof. Dr. Savdam.

Yatım*1* ’

■ takınmasını engelle 
hıeyın. İ n azından 
saçlarınız bu sudan 
faydalansın. Bakın

Depresyon kendini nasıl gösterir?
| Aşağıda sıralanan 

semptomlar eğer iki 
hafta süreyle kendini 
gösterirse o kişiye 
depresyon tanısı 
konabilir.
Özellikle ilk iki 
maddeden birinden 
yakmıhyorsa hiç vakit 
geçirmeden hemen 
bir hekime 
görünülmelidir.
1. Bütün gün boyu 
devam eden duygudu- 
rum azalması.
2. Bütün gün boyu 
süren etkinliklere 
karşı ilgi ya da yaşam 
zevkinin azalması.
3. Hergün uyku 
suzluk veya aşın 
uyuma.
4. Kilo kaybı veya 
kilo alınması
5. Değersizlik veya 
aşın suçluluk 
duygulan.
6. Düşünme ve kon
santrasyonda azalma.
7. Alınganlık, tep
kisellik, saldırganlık, 
her lafa kanşma veya 
bitkinlik, tembellik, 
ilgisizlik, enerji kaybı.
8. İntihar etme 
düşünceleri. 
Depresyonda 
Kendinize Yardım 
* Her olumsuz 
düşünce için bir 
olumlu düşünce 
geliştirin.

nasıl en kaliteli şam
puanı kullanmış gibi 
yumuşacık olacak" 
dedi.
Prof. Dr. Saydam, 
bugünlerde zaman 
zaman tüm yurtta 
sağanak seklinde* 
. vugııuırlartn 
ş.ıhı.ı kökenli lo/ları

getirdiğini im 
tozların gündüz 
vakti yere inmesi 
halinde insanlar,

• Negatif değil pozitif 
bakış açısı olan 
insanlarla ilişki 
kurun. Bu insanlar 
sizin moralinizi 
yükseltirler.
• Dikkatinizi kendiniz
den uzaklaştırmak 
için başkasına 
yardım edin.
• Hergün fizik 
egzersiz yapın, 
sadece yürüyüş 
olsa bile.
• Farklı bir şey yapın. 
Yeni bir yere gidin, 
yeni bir restaurant 
deneyin.
• Yeni bir projeye 
başlayın. Zor olması
na gerek yok ama 
mutlaka eğlenceli 
olmalı. Eğleneceğiniz 
ve kendinizi ifade 
etmenize izin verecek 
bir şeyler yapın 
(örneğin; yazı yazma, 
resim yapma)
* Gevşemenize 
yardım edecek bir 
şeyler yapın. Müzik 
dinleyin, kitap 
okuyun, ılık .bir duş 

hayvanlar ve bitkiler 
için demir yönünden 
yararlı olduğunun 
araştırmalar tarafın
dan kanıtlandığını 
kaydetti.
Yağmurların gündüz 
vere indirdiği 
dcınnın (1 e II), 
yeren ztm<ie her sev 

ifade eden Prof. Dr. 
Saydam, Iıırkiyede 
üretilen 5 değişik 
tür buğday üzerinde 

alın, gevşeme egzer
sizleri yapın.
• Alkol ve maddeden 
uzak durun. Alkol ve 
madde depresyonu 
daha da kötüleştirir.
• Kendinize erişilmesi 
güç amaçlar koy
mayın ve büyük 
sorumluluk almayın.
• Büyük işleri 
parçalara bölün, 
öncelik sırasına göre 
ve yapabileceğiniz 
kadarını yapın.
• Kendinizden beklen
tileriniz çok büyük 
olmasın.
• Başka insanlarla 
birlikte olmaya 
çalışın, yalnız olmak
tan daha iyidir.
• Kendinizi daha iyi 
hissedeceğiniz 
aktivitelere katılın.
• Hayatınızla ilgili 
önemli kararlar (iş 
değiştirme, evlenme, 
boşanma v.b.) almayı 
depresyonunuz 
geçinceye kadar 
erteleyin. Olumsuz 
düşünceleriniz 
depresyonun bir 
parçasıdır, tedavi ile 
birlikte kaybolacaktır. 
Depresyonda 
Başkasına Yardım 
• Depresyonda bir 
yakınınıza yardım 
edebileceğiniz en 
önemli konu onun 

araştırma yaptık
larını, büyüme aşa
masındaki bitkilerin 
ikiye ayrılarak, bir 
bölümünün 
gübreyle, diğer 
bölümünün de yağ
mur suyu ile 
beslendiğini ifade 
etti. Saydam, 
"Araştırmada, 
büyüme aşamasında
ki buğday üzerinde 
yağmur suyunun 
gübre kadar faydalı 
olduğunu ortaya 
koyduk" dedi.
Yağmurun içindeki 
tozların bitkilerin 
yanı sıra havvanlara 
da var«ırlı olduğunu

banyo suyunun, yağ
mur suyundan hazır
lanmasını önerdi.

uygun tanı ile uygun 
tedavisinin uygulan
masını sağlamaktır. 
Bu, yakınınızın dok
tordan randevusunu 
alıp, gitmesini sağla
makla başlayabilir. 
Ayrıca yakınınızın 
ilaçlarını ahp 
almadığına da dikkat 
etmelisiniz.
• Depresif kişiyi tem
bellikle ya da hastalık 
numarası yapmakla 
suçlamayın. Bu tür 
davranışları tedavi 
ile zamanla daha iyi 
olacaktır.
• Duygusal destek 
önemlidir. Bu anlayış, 
sabır ve kabullenmeyi 
gerektirir. Onu 
konuşmalara dahil 
edin, dinleyin. 
Gerçeklere dikkat 
çekin, ümitli olun, 
intihar uyanlarını 
dikkate alın ve 
hekime bildirin.
- Depresif yakınınızın 
aktivitelere, 
yürüyüşlere v.b davet 
edin. Reddettiğinde 
kibarca ikna etmeye 
çalışın. Ama zorla
mayın, depresif kişi 
işbirliğine ve yön
lendirmeye ihtiyaç 
duyar ancak ağır 
istekler beklentiler 
başarısızlık hissini 
arttınr.

Mantar 
zehirlenmelerine 

dikkat
Bursa Sağlık 
Müdürü Ofiaa 
Ayyıldız, özellikle 
ilkbahar ve sonba
har ay lannda 
doğada kendiliğin
den yetişen man
tarlann yenilmesi 
alışkanlığının her 
geçen gün daha da 
artması üzerine 
vatandaşları 
uyardı.
Ayyıldız, mantar
ların bilinçsizce 
toplanıp 
yenilmesinin halk 

idUıgı yazılı açıkla
masında, zehirli ve 
zehirsiz mantarın 
birbirinden ayırt 
edilmesinin zor 
olduğunu belirtti. 
Ayyıldız, mantar
ların genellikle etle 
aynı besleyici 
özellikte olduğu 
yönündeki bilginin 
yanlış olduğuna da 
değindiği açıkla
masında şu 
görüşlere yer 
verdi:
"Türü bilinmeyen 
mantarların 
yenilmesine bağlı 
olarak meydana 
gelen mantar 
zehirlenmelerinde, 
kardiovasküler 
bozukluklar, 

, şuur 

NÖBETÇİ ECZANE
28 Nisan 2004 Perjeınbe 

SERİM ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1813
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahi) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basıklığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yaçmcbk-F ı lı I aaı M Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bavraa Günlen ve Pazar giateri vaşniaaBari

bozukhddan. 
bulantı, kusma, 
ishal, yüksek ahes« 
sol unum ve 
dolasım yetersizliği I 
bekrileri görüfüy- ; 
or. Vatandaşlar 
satın alacaktan 
maniana aaabalafb I 
olmasına. nerede 
üretildiğine. imal 
ve son kullanma 
tarihlerinin olup 
olmadığına dikkat 
etmeli."
Ayyıldız, mantarla 
ilgili halk arasında I 
bilinen. Zehirli 
mantar gumüs 
kasılla 1 aynatıhrsa I 
iı aş A kararır.
Sirkeli, tuzlu suda 
kaynatmak man
tarın zehrim 
ortadan kaldırır. 
Piş irilen mantarın 
zehiri kaybolur. 
Mantar yoğurt 3e 
yenirse zehirlemez. 
Kurutulmuş man
tar zehirlemez. 
Çayırda yetişen 
mantar zehirlemez. 
Koparılınca man
tarın rengi 
değişmezse zehir
sizdir, iç kısım 
mavileşirse 
zehirlidir. Ağaç 
üstündeki m—far 
lar zehirlemez” 
şeklindeki b ilgi
lerin de doğru 
olmadığını 
hatırlattı.



faMsan 2004 Perşembe

feffi İzci Kurulu’ndan KONGRE İLANI 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM 
OKULU KORUMA DÇBUEİL I

BAŞKANLIĞINDAN
Drmrği—irin olağanüstü *BMf fa—|

yıl sonu karma sergi
t opiant ısı 22 Mayıs 2004 CiMMrtoi 
gunu C umhu riy et Mknğrrfi» Otudfa

Gemlik İzci Kurulu izcilerinin hazırladığı el işi, resim-iş karma 
sergisi bugün Belediye Düğün Salonu’nda saat 10.30’da açılac?
Gfemlik İzci
Kurulu'na bağlı
Öğrencilerin yıl 
boyunca yaptığı 
Ö işleri ve resim iş 

«‘ma sergisi
bugün açılacak, 
belediye Sergi 
Aİlonu’nda saat
10.3O’dıı
■BflMRcrin

t
Mtetak olan !
fKuruh.

ilçemizdeki 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu, 
Hamidiye İlköğre
tim Okulu, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu, Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Gemlik Lisesi, 
Umurbey Abdullah

ıin

;|K Fehmi İlköğretim 
W Okulu, Engürücük 

İlköğretim

Okullarında 
bulunan izcilerin 
yıl boyu yaptığı 
çalışmalarda elde 
ettikleri ürünlerin 
sergileneceğini 
söyleyen 
Gemlik İzci 
Kurulu 
Başkanı 
Tuncay Özkan, 
Gemliklilerin 
mutlaka sergiyi 
gezmelerini istedi. 
Okullarda ders 
dışı haftada 6

saat Belediye 
Sergi Salonu'nda 
çalışmalar yaptık
larını söyleyen İzci 
Kurulu Başkanı 
Tuncay Özkan, 
yıl sonu sergilerini 
geleneksel hale 
getirdiklerini 
belirtti.
Belediye Sergi 
Salonu'nda açıla
cak olan karma 
sergi, hafta 
sonuna kadar 
izlenimde kalacak.

mm

MANASTIR GAZİNOSU

flÎLE ÇfiY BAHÇESİ
Düğün, Nişan

Sünnet cemiyetleriniz 
özel günleriniz için 

KAYITLARIMIZ BAŞLADI

İrtibat Bürosu:

[Hf Çff »İÇESİ
1(0.224) 513 72 39
(0.532) 231 74 49

gündem görüşülmek üzere topA—d» 
caktır.

Çoğu n 1 u k saglanmadıği takdir de 
toplantı 29 Mayıs 2004 Cumartesi 
günü aynı yer ve saatte coğunlv ar 1 
maksıztn yapılacaktır. Ly eleri— e 
duyurulur.

YONETD'

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Divan heyetinin oluşur •
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu çalışma rapor»- 4 

nun okunması,
5- Denetim kurulu çalışma rapor» 1 

nun okunması
6- Raporların görüşülerek akla—ı
7- Derneğin feshi karar nm al—»
8- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
/BONE omu 

OKUYUN OKUTUH

DAVETİYE SEZONUNU A$LATÎK
TÜRKİYE’NİN EN EK 

DAVETİYELERİ EN
FİYATLARLA...

NOMİK
YGUN

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÖRLÖ MATBAA İŞLERİNİZ

İÇİM BİZİ ARAYIM

30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACIUK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

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



Belediye Başkanı Mehmet Turgut, müjdeli haberi verdi:

“Bu kış dogalgaz ile ısınacağız”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dogalgaz ihalesinin gerçekleştiğini, yasal sûre sonunda ihaleyi alan Anadolu 
Gaz Dağıtım A.Ş. ile sözleşme imzalanarak, dogalgaz boru döşeme çalışmalarına başlanacağını söyledi. Syf 3 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ | (JmUTÖ 6/7/1

ilk bayan başkan 
vekili makamında 
Umurbey Beiedty* Başkan Faikı 
/ntf Gü/er 7n seminere katrtma* uzan

Apel/ SİYASİ GA7FTF HHHHHHHH ^nta/ya gitmesiyle, Utmabey de » lAKArölZl ÖIYAÖI I t öayan btşkan vekili Hatica r«Mt
30 Nisan 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL. | başkanlık koltuğun* otun* S«yb T*

İşçi Bayramı bu yıl c|a sol partiler ve sendikalar tarafından buyuk kentlerde kutlanacak

Yarın 1 Mayıs İşçi Bayramı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dogalgaz
Şehirlerde yaşanan plansız yerleşim sonucu doğan 

çarpık kentleşmenin cezasını her zaman o kentte yaşayan 
halk çekti.

Planın gitmediği yere, belediyeler hizmet götürmekte 
zorlandılar, en kötüsü de, kötü yakıt, kötü yakma sonucu o 
kentlerde yaşayanlar soluk alamaz hale gelirler.

Yıllar öncesinin Ankara’sı, Eskişehir’i ve İstanbul’u ile 
dünün Bursa'sı bunun güzel örneklerini sergiliyordu.

Bu kentlerden birçoğu artık o kötü havayı solumuyor.
Nedeni ise; yakıtın değişmesi, kente doğalgazın gelmesi.
Gemlik, yıllardır doğalğaza kavuuşmak için çırpınıp 

durdu.
Birçok belediye başkanı, burnumuzun dibinden geçen 

dogalgaz boru hattından ilçeye gaz alabilmek için büyük 
emekler verdi.

Ancak, devlet tekelinde olan doğalgaz dağıtım şirketi 
buna izin vermedi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 1999 yılı seçimlere 
girerken, seçim bildirgesinde Gemlik’e bir yılda doğalgazı 
getireceği sözünü verdi.

Ama bu işin o kadar kolay olmadığını o da gördü.
Özelleştirme furyası içinde, doğalgaz dağıtım şirketi 

BOTAŞ’m da bu kapsam içine alınmasıyla Gemlik doğal- 
gaza kavuşuyor.

Bu konuda çaba harcayan herkese teşekkür ediyoruz.
Doğalgaz her ne kadar dışa bağımlı bir yakıtta olsa da, 

fiyatı kömür ve oduna yakın bir ücret ile satıldığında, temiz 
hava soluyacağımız için tercih edilecektir.

Kiri, pası olmayan, kolay yanan, taşıma derdi bulun- 
mayan bu yakıtın Gemlik’e gelmesi için ihalesi yapıldı.

Önümüzdeki günlerde, sözleşme de imzalanırsa, gelecek 
kış evlerimizdeki yakıt türü değişecek.

Başkan Turgut, "gelecek kış doğalgazla ısınacağız" dedi.
Biz de inşallah diyoruz.
Gemlik doğalgazı bekliyor.
Ardından Üniversiteyi bekliyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniy 
le, sol partiler ilçenin dört bir 
yanını afişlerle donattılar.
1 Mayıs Uluslararası 
İşçi Bayramı 
tüm dünyada 
yarın kutlanacak. 
Ülkemizde çeşitli 
yıllarda, sendikalar 
ve demokratik 
kitle örgütleri 
tarafından büyük 
kentlerde yapılan 
1 Mayıs 
kutlamalarında 
olaylar yaşanmış, 
1 Mayıs’ın İşçi 
Bayramı olarak 
kutlanması 
yasaklanmış ancak, 
tüm yasaklamalara 
karşın, dünyada 
olduğu gibi ülke

mizde daha çok işçi 
lerin yoğun olduğu 
büyük kentlerde 
kutlanmıştı.
AFİŞLER ASILDI 
Cumartesi günü 
kutlanacak olan İşçi 
Bayramı nedeniyle, 
sol görüşlü siyasi 
partiler, 1 Mayıs 
törenlerinde halkı 
toplayabilmek 
amacıyla, afişleme 
çalışmalarına başla 
dılar. İlçemizde de 
başta EMEP olmak 
üzere İP gibi partiler 
ilçenin çeşitli 
yerlerini afişler 
ile donattılar.

KPSS’ye başvuru ’ 
için bugün son gün 
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak i 
istyen adayların girebileceği 2004 Kamu I 
Personeli Seçme Sınavı’na başvurular 
bugün sona eriyor. Kamu kurum ve kuru-1 
luşlanndaki AveB grubu kadrolarda 
görev alabilmek için KPSS’ye girme 
koşulu aranıyor. Haberi sayfa 7'de

riPBele^r 
feştaıtom eğitin 
Adalet ve Kalkınma Partisi yeni seçi

I len belediye başkanlanru Ankara’da 
eğitime tabiî tutacak. 12 büyük şehir. 
46 455 flçe. Nn 237 belde belediye 
başkanı yarmdan itibaren eğitimden

■ geç/n/meye başlanacsk.
Haberi sayfa 5'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA
Umurbey'in ilk bayan

Laiklik ....
Din ile devlet işlerinin ayrılmasına laiklik 

denir.
İlkokulda öğretiyorlar.
Hem de daha ilk yıllarda..
Laiklik çağdaş devlet yapısını tamamlayan 

siyasal hukuksal ve toplumsal ilkeler 
bütünüdür.

Sanıldığı gibi dine karşı da değildir.
Tam aksine dinsel etkinlikleri siyasal, 

toplumsal, kültürel ve hukuksal yasamdan 
ayırarak Türk toplumunun yeniden düzenlen
mesi sırasında İslam dininin ezilip yok 
edilmesini de engellemiştir.

Dolayısıyla laiklik "dinsel yaşamı" koruyan 
önemli bir ilkedir.

Laiklik Cumhuriyet'in ana ilkelerinden.
Türkiye'de yönetim biçimi Cumhuriyet.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes 

laikliği kabul eder.
Tartışmaz...
Tartışması da gerekmez.
Kurtuluş Savası yla ülkesini bağımsızlığına 

yeniden kavuşturan Atatürk ve arkadaşları 
savasın ardından "cağdaşlaşma"yolunda çok 
ciddi adımlar attılar.

Çıktıkları uygarlık yolunda karşılaştıkları 
veya düşündükleri engelleri ortadan 
kaldırdılar.

İlk adımda ;
Dinle devlet islerini bir arada yürüten 

hilafet 03 Mart 1924'de kaldırıldı.
Halifeliğin kaldırıldığı gün "Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu" çıkarılarak tüm eğitim 
kurumlan tek ilke çerçevesinde toplandı.

Artık tüm dinsel eğitim veren okullar kapa 
tıldı ve laik eğitim başladı.

Şimdi anlamsız tartışmalar yapılıyor.
Eğitim amacının dışına çıkarılmak isteniyor.
Açık ya da gizli yapılan girişimler 

"amaçlanan bir planın" ilk evreleri.
Eşitlik adına yapılan ve masumane kılıf 

giydirilen düzenlemeler gelecekte "şimdi 
bunu yapmak isteyenlerin" bile başına iş aça
cak türden.

Oysa Türkiye'nin önünde yapacağı çok 
önemli girişimler var.

En önce toplumsal "yaşam" düzeyinin yük
seltilmesi, eğitimin çağdaşlaştırılması, dış 
dünyayla ilişkilerin düzenlenmesi gerekiyor.

Şimdi acil çözüm bekleyen yığınla sorun 
dururken,"yapay sorunlar çıkarıp" kargaşa 
yaratmak kime ne yarar sağlar?

Üzerinde önemle durulması gereken bir 
konu.

başkan vekili makamında
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey 
Belediye Başkan 
vekilliği görevini 
yürüten Hatice 
Tülek, bir ilki 
başarıyor.
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in 
Belediyeler 
Birliğinin 
26 Nisan’da 
Antalya'da 
başlayan ve bir 
hafta sürecek 
olan "Hizmet içi 
seminer"e 
katılması nede 
niyle Umurbey 
Belediye Meclis 
üyesi Hatice 
Tülek, Belediye 
başkan vekilliği 
yapıyor.

Gemlik ve Belde 
Belediyelerinde 
ilk kez bir bayan 
Başkan vekilliği 
görevini üstlenir 
ken Hatice 
Tülek, ilk olma 
nın gururunu

yaşıyor. 
Umurbeyli bir 
ailenin kızı 
olarak yurdun 
çeşitli yerlerinde 
Bankacılık 
hizmetinde 
çalıştığını ifade

eden Hatice 
Tülek "Yıllar 
sonra Umur 
bey'e dönerek 
hizmet etmek 
bana gurur 
Deriyor" şek
linde konuştu.

Gemlik’ten 
feribotla 
İstanbul 
Eskişehir 
Ankara 

Balıkesir
İzmir 

servisleriyle 
hizmetinize

745

BURSA HAKİMİYET VE 
_ KENT GAZETELERİNE 
I İLAN ve REKLAM ALINIR 
" KÖRFEZ REKLAM 
■ TEL : (0.224) 513 96 83 F« : 5I3 35 95

Tel: (0.224) 513 12 12
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, müjdeli haberi verdi: 1

“Bu kış dogalgaz 
ile ısınacağız”

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, doğalgaz ihalesinin gerçekleştiğini, 
yasal süre sonunda ihaleyi alan Anadolu Gaz Dağıtım A S- ile sözleşme 
imzalanarak, doğalgaz boru döşeme çalışmalarına başlanacağını söyledi.

«ırr

Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
tarafından 
geçtiğimiz hafta 
ihalesi gerçekleş 
tirilen Gemlik'i 
doğalgaza kavuştu
racak proje için, 
önümüzdeki gün
lerde ilk adımların 
atılacağı bildirildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, tecrü
beli bir kuruluş 
olan Anadolu Gaz 
Dağıtım A.Ş.'nin 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
tarafından 22 Nisan 
2004 günü yapılan 
İhaleyi kazandığına 
dikkat çekerek, 
şunları söyledi : 
“Yapılan özel 
leştirnıe ihalesi

Gemlik'i doğal
gaza dolayısıyla 
temiz havaya 
kavuşturacaktır. 
Artık, Gemlikin 
doğalgaza 
kavuşması İçin 
gerekli adımlar 
atılmıştır. Yasal 
işlemler tamam
landıktan sonra, 
ihaleyi alan 
firma ile kurum 
arasında sözles 
nıe imzalanacak 
ve doyaigaztn 
dağıtım haklarını 
elde eden Anadolu 
Gaz Dağıtım A.Ş. 
ilçemizdeki çalış
malarını başlata
caktır. Bu ihale, 
yalnız Gemlik 
Belediye sınırları 
içerisine doğalgazı 
getirecektir.
Bu, sınırlar

içinde bulunan 
sanayi kuruluşları 
da sözleşme 
imzalandıktan 
sonra, bu kurum
dan satın alacak
tır. Önümüzdeki 
kış. Gemlik’teki 
ticarethaneler 
ve konutlar 
artık kömür ve 
odun ile değil.

doğalgaz ile 
ısınacaklardır 
Lmurbry ve 
Küçük Kumla nm 
ka psa m dışında 
olduğunu bildiren 
Başkan Turgut, 
iler iki yıllarda 
bu be İde le rinde 
doğalgaza 
kavuşabileceğini 
belirtti.

TAŞI 
GEDİĞİNE l/cuz atlatıldı
Sanki yapmıyorlar...
Türk Ceza Yasasını görüşen TBMM 
alt komisyonunda AKP'li üyeler 
"Din adamlarına siyaset serbestisi” 
getirilmesini istemişler.
Sanki yapmıyorlar da....
Ayetulİah, Molla, Mehle 
gibi sıfatlarını yok.
Uğraş buna olsa gerek...

Dün saat 13.00 
sıralarında İstiklal 
caddesi üzerinde 
yaşanan kaza 
ucuz atlatıldı.
Eski TEKEL binası 
önünden yolun 
karşısına geçmek 
isteyen S

I yaşındaki Mehmet 
Taba Aygen.

i Yakın Uysal'm 
kullandığı 16 2G

I 747 plakalı özel 
aracın carpmasn. la 

i kendini biranda 
yerde buldu.

| Kazayı görenler
i tarafından

yakındaki Gemlik 
polikliniğine 
götürülen 
küçük Mehmet te 
önemli bir sevin 
olmadığı 
öğrenilince hırp ! 
yapan sürücü 
Yakın l çsalda 
rahatladı.
Annesn k birlikte 
olay yetme gelen 
arübutaasa 
bindirilerek 
SSK lUıl—Mİar 
kakhnian cocugun I 
çarpmadan 
zarar görmediği 
anlaşıldı.

EfVlGÛRçÂr

Hliidİ —

DmAbm* Hr* dudk
*Ubrw Hd 'uw>*

dedi
W fhadda»'* taartaaMaaı cadMb 
Ama Scmuc «mm» edhdeuuud 
fadfta yaiaam nşmB 
l vtehk aapBapa^ı0Ml4Ma 

çdn
W Ram* haatarta ’haşMM 

Mtmdı
Yani. Dun dundur
Boğun bu «undur, dedi
Tam bir padrndd uraafı vuedı
O da Daminri 0te* dMuanaadk 

Tabi Demire! den dudak M* 
aldı

Bir Liderin dbunanMpKMOİ Bdb 
güç. kendi hadudrr

B» rksmıs MOadam 
dırenebebrMme

Türk Hukumetme 
dırenebtlrsmız

Ama. Kendi hadoaaaa dbaam*- 
mezsımz.

t' st efâk yat, baBan
zararma ıdı

Halk DedbbMfa manmadb-
\e. Kendi vobnra seçti
Bakın neler haaamdk
Otuz yıldır, adam yerine bmt- 

mamtşti
Simdi Avrupa baaaa0aa haad 

ma hakkı kazandh
Söz hakkı kazandı
Avrupa Berbat, Kaary Kıbm ta 

t emsik ıh k aç maya harar verdi
Adadaki Türk askeri tartmma 

olmaktan c ıktı
Kıbrıs Başbakan* lABl ye w? 

Amerika ya davet edfldl.
Denkt as büerek veşa Mba* 

yereh Turkne yi dr bdbnaaaa
Kamplaşmalar a nede* «bnan 

tu.
Ama Kıbns Tarh hndMMdrn

Belki de her *a aBvde

ABab tan Kdbna Tarfclriri. MMd 
rine uymadı

Denkias km. artd haç bir teş 
edrid 0bk «bnamcah

=====^==SSSSHSS«SSS

İnsan.
Her şeyi ölçüsüdür.

Protogeros^
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İzciler sezonu sergiyle açtı
SeyfettinŞEKERSOZ

İzcilerin geleneksel 
hale getirdikleri el 
isi ve resim sergisi 
Belediye Sergi 
Salonu'nda açıldı. 
Açılış kurdele keşi* 
mi yerine izci halatı 
açılarak yapıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlce Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen halatı 
çekerek açtılar.
Sergide,

Cumhuriyet, 
Gazi, Hamidiye, 
Lale-Kemal Kılıç, 
11 Eylül, Engürü 
cük, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim okulları 
ile Gemlik Lisesi 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi izcilerinin 
el işi ve resim 
çalışmaları 
sergilendi. 
İlçe İzci Kurulu 
Başkanı Tuncay 
Özkan sergi ile 

ilgili yaptığı 
açıklamada, 
İzciliğin ders dışı 
eğitim faaliyeti 
olduğunu ve 
okullarda altı 
saatlik bir 
çalışma süresinin 
bulunduğunu 
söyledi.
İzcilik veya bu tür 
sosyal ve eğitici 
çalışmaların 
çocuklara çok fay
dası bulunduğunu 
belirten Özkan, 
"Bu sayede çocuk 
kendini tanıma 
imkanırja sahip 
oluyor. Ne yapıp 
ne yapamaya
cağını öğreniyor.
Kendine güven 
kazanarak sosyal 
leşiyor. Ayrıca bu 
gibi sosyal ve eğiti 
ci çalışmalara kü 
çük yaşta yönlendi

rilen çocukların ve 
gençlerin ileride 
yanlış ve yasak 
işlere yönelmediği
ni, çünkü küçük 
yaşta iyi ve güzel 
şeyler yapmanın 
huzur ve mutlu
luğunu tadıyor"

dedi.
Bu tür çalışmaların 
çeşitli gezi ve 
kamplarla devam 
edeceğini de 
söyleyen İzci 
Kurulu başkanı 
Tuncay Özkan, 
velilere de ' 

seslenerek, 
çocuklarını 
mutlaka okullarda 
veya okul dışında 
bu veya buna 
benzer eğitici 
çalışmalara yön
lendirmelerini 
istedi.

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA YAPAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ. 
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.

Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 
(Otomatik Yüklemeli)

Sm ve Dogalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
▻ İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygim 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
> Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.

Güneş Enerji Sisumter

> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Pencere Tipi. Kınıl Tipi. Duvar Tipi Klimalar

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 ■ 513 34 23
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Gemsaz’a mo to U yapı/ıyor
Gençali Köyü Muhtarı Nejdi Nalcı, hizmet ataklarını sürdürüyor. 
Muhtar Nalcı, Kumsaz’a yapımına başlanan modern tuvaletlerin 
yaz sezonu başlayasıya kadar bitirileceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gençali Köyü 
Kuınsaz mevkiine 
tanesi 10 milyar 
liraya çıkacak 
iki adet modern 
tuvalet için ilk 
harç döküldü. 
Yaz aylarında 
büyük ihtiyaç 
haline gelen 
tuvaletlerin 
bölgede bir 
eslerinin 
bulunmayacağını 
söyleyen Muhtar

Mejdi Nalcı, 
yapılacak iki 
tuvalette de 
her türlü modern 
ihtiyaç malzeme 
lerinin kullanıla
cağını belirtti. 
100 metrekare 
üzerine yapılacak 
tuvaletlerin kira 
bedeli alınmadan 
bakıcısına 
verileceğini 
söyleyen Muhtar 
Nalcı, ücret olarak 
ta sadece 100

bin lira alınacağını 
açıkladı.
Temeli atılan 
tuvaletlerin 
yaz sezonuna 
yetiştirileceğini 
de söyleyen 
Gençali Köyü 
Muhtarı 
Mejdi Nalcı, 
Kumsaz’m 
Körfez’in en 
güzel sahiline 
dönüştürülmesi 
için çalıştıklarını 
bildirdi.

AKP Belediye Baskanlarına eğitim
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
yeni seçilen belediye 
baskanlannı Ankara’da 
eğitime tabi tutacak. 
Belediye baskanlarına 
ilk dersi İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı da yapan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan verecek. 

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
CSavaYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eflt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu SİCİ. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (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
Eski hisar (262)655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
Uludağ Turtam 513 12 12
Aydın Turtam 513 20 77

HASTANELER

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 Ukltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer Sad-Ocaflı 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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.S13 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnız 185

AKCAN PETROL 513 10 79
YERlİYURTl AR PETROL 513 30 33
IllNCAY OTO GAZ 513 14 25

Erdoğan, belediyecilik 
deneyimlerini belediye 
başkanlarına anlatarak, 
uyarılarda bulunacak. 
AK Parti, 28 Mart yerel 
seçimlerde işbaşına 
gelen 12 büyükşehir, 
46 il, 455 ilçe bin 237 
belde belediye başkanı 
olmak üzere toplam 
1750 belediye başkanını 

yarın eğitimden 
geçirmeye başlayacak. 
Eğitim programını iki 
hafta olarak belirleyen 
AK Parti, ilk hafta 
büyükşehir belediye 
başkanlarının yanısıra 
nüfusu fazla olan il, 
ilçe ve belde belediye 
başkanlarına hem 
protokol hem meslek 

dersleri verecek.
Deneyimli belediye 
başkanlanndan 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, Adana 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aytaç Durak, 
Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki gibi 
isimler de, yeni seçilen 
meslektaşlarına izleye
cekleri stratejiye ilişkin 
nasihatlar verecek. 
AK Parti’li belediye 
başkanlarına, 
profesyonel eğitimciler, 
deneyimli belediye 
başkanlan ve bazı 
milletvekilleri tarafından 
da dersler verilecek. 
Çiçeği burnunda 
belediye başkanlarına 
ilk dersi İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yapan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
verecek. Erdoğan, 
belediye başkanlarına 
görevleri boyunca neler 
yapmaları gerektiğini 
anlatacak.
Başkanlan yapılmaması 
gerekenler konusunda 
da uyaracak olan 
Erdoğan, tüm belediye 

başkanlanndan j» 
programına ve ilk» 
uygun hareket 
isteyecek. Beh ■ 
başkanlarına 
görevleriyle ilgıl 
noktalan sıralat.* 
olan Erdoğan, k« 
deneyim le rinde» > 
hareketle bask.ni 
yol haritası ciz» • < » 
Erdoğan, partisini 
belediye başkan!» 
en çok yolsuzluk 
rüşvet konusun» t 
uyaracak. Basb • 
Erdoğan, tüm Ih • 
başkanlanndan j* 
üretmelerini w 
polemiğe girmen. ■ 1.1 
talep edecek 
AK Parti yönetir 
belediye başka ı» »• md 
görevlerinde T ;*loğas 
belediyecilik anlayışı 
örnek almalarım is* 
cek. Hizmet icî «■■ 
kurslarında. ih.d« • 
konut yapımına buçtak 
projelerden su sorunu t 
kadar birçok konuda 
eğitim verilecek. Parti 
yönetimi, beledîve 
baskanlannı bulunduk 
lan yerin mülki idare 
amirleri ve teşkilat vöıı 
timiyle iyi gecinmck u 
konusunda da uvaracal
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“ÖSS’de yetki TBMM’nindir”
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
OSS’ye giriş siste 
minin değiştirilmesi 
yetkisinin 
Anayasanın 131. 
maddesine göre 
YÖK’te olmadığını, 
bıı yetkinin millet 
iradesine dayalı 
oluşmuş olan 
Meclis’e ait olduğu 
söyledi.
Milli Eğitim Bakan 
Çelik, mesleki 
eğitimin geliştirilme
si projesinin pilot 
projeleri için teklif 
çağrısı toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
geçtiğimiz günlerde 
OSS’ye giriş siste
minde yapılacak bir 
düzenlemenin kim 
tarafından yapıla
cağına ilişkin ortaya 
çıkan iddialara açık
lık getirdi. Çelik, 
taslağın önümüzdeki 
hafta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne 
(TBMM) geleceğini 
tahmin ettiğini 
belirterek, katsayı 
fazlalığı ile ilgili 
değişikliğin bu yıla 
yetişeceğini 
müjdeledi. "Bana 
göre ounutı 
yetişmemesi için bir 
sebep yoktur" diyen 
Çelik, değişiklikle 
ilgili yetkinin kimde 
olacağına dair 
tartışmalara ilişkin 
şöyle konuştu: 
"Bu haberler kesin

SATILIK 
DAİRE

LİSE CADDESİNDE ÖZEN APARTMANI 
ZEMİN KATTA SAHİBİNDEN 

SATILIK DAİRE
TEL : 0.532. 583 53 78

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83

ELEMAN 1
Matbaamızda çırak olarak 

yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor |

KÖRFEZ OFSET |
İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij vanı
No : 3/B Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ

v sın$ı»6 
f UHûsaıs

ÖN ÖDEMELİ KAMMKT* 
EKİM TESLİMİ 1+8111
KASIM TESLİMİ 1+9*1
ARALIK TESLİMİ 1+181

TOYO TİCARET
İrmak Sok. No: 18/3 GS^ÜK

s 1CACİ K B1« MEKAN 
VE KNOLON«N KEVFİNİ 

YASAYIN
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likle gerçeği yansıt
mamaktadır.
Anayasa’nm 131. 
maddesinde üniver
siteye girişin kanun
la düzenleneceği 
yönünde bîr hüküm 
vardır. Bu amir 
hükümdür. 'Üniver
siteye giriş kanunla 
düzenlenir’ diyor 
131. maddede’. Biz 
de bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Bu 
YOK’e verilmiş bir 
Anayasal yetki 
değildir.
Anayasa’nm 130. 
maddesinde YOK’e 
verilen yetki yüksek 
öğretimin planlan
masıdır. Buradan da 
anlaşılması gereken, 
nerede ne tür 
okullar açılacaktır, 
hangi ilde hangi 
üniversite hangi 
fakülteler açılacak
tır, bunların hangi 
bölümleri olacaktır, 
bunlara ayrılacak 
kontenjanlar nel
erdir, Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu 
profesyonel insan 
sayısı hangi alanda 
nedir, o politikaları 
oluşturmaktır.
Ancak üniversiteye 
hasseten
Anayasa'da kanunla 
düzenlenir diye 
ifade edilmiştir ve 
kanunun kim 
tarafından 
çıkarıldığını da her* 
halda benim size ve 

kamuoyuna açıkla
mama gerek yok. 
Kanun yetkisi 
TBMM ye aittir. Bu 
yetki millet irade
sine dayalı oluşmuş 
olan Meclis’e aittir”. 
Çelik, yapılacak 
olan çalışmanın 
Anayasa engeline 
takılacağı yönündeki 
görüşlere ilişkin de, 
bu eleştiriler, iddi
alar ve argüman
ların yersiz 
olduğunu ifade etti. 
Çelik, ayrıca 
OSS’de farklı kat
sayı uygulamasının 
kaldırılması yönün
deki düzenlemeler
ine tepki gösteren 
üniversite ve yöneti
cilerinin Avrupa 
standartlarında 
olmamakla eleştirdi. 
Avrupa üniver
sitelerinin standart
larını 1990 yılında 
imzalanan Bologna 
Deglarasyonu ile 
ifade eden Çelik, 
"Fakat kat sayı 
uygulamasının 
kaldırılmasına karşı 
çıkan üniversite 
lerimiz ve yönetici
leri, Bologna 
Deglarasyonu’nun 
öngördüğü tarzda 
üniversite modeli 
oluşturan üniver
sitelerimiz değil. 
Eğer üniversiteler
imiz Bologna 
Deglarasyonu’nun 
gereğini yerine

getiren ve bu konu
da kendi v m in 
Avrupa Birliği mn 
s t a nda rt harına tam 
a nlamıy ta uyduran 
bir üniversiteler 
olma noktasına 
gelirse bu mesele de 
ciddi bir reaksiy
onunun. tepkinin ve 
muhalefetin olmaya
cağını dus unlıyo
rum. Konu bir
birinden farklıdır. 
Belli konularda 
farklı yaklaşımın 
olamasını yadırga
mamak lazım" dedi. 
Çelik, Avrupa 
Birliğinin 
Türkiye’nin mesleki 
ve teknik eğitiminin 
Avrupa standart
larında olması için 
destek vermekte 
olduğunu belirterek, 
AB’nin son ilerleme 
raporunda da 
mesleki ve teknik 
eğitimin önemini 
vurguladığım ve 
Türkiye'de genel 
rağbetin ve bu 
alanda OSS’ye 
girişte mesleki ve 
teknik liselerden 
daha fazla olduğuna 
işaret edildiğini 
söyledi. Çelik, 
"Üniversiteye giriş 
sınavlarında bu 
konuda ayrımcılık

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ 
kMbfez eazETEsl ve e a o rsg* ao 
KİBFEZ arsET OIO yo OO

tan iaiıiRâİM ı41r- 
d ır Birim bu yönde

tasarıyı yakında 
TBBM nm gündem
ine ga İmalı tir" diye 
komisi u . Merirtri w 
teknik liselerin 
yemden v apılandınl - 
masında hede
fle r i nin AB 
ülkelerinde olduğu 
gtbt yüzde 65-70 
düzeyinde mesleki 
ve teknik eğit en 
veren orta öğretim 
kurumlan oluştur
mak. yüzde 30-35 
d üzeyinde de genel 
1 i sele r olu stu rmak 
o İd uğ u n u i f ade etti 
Çelik, bir 
gazetecinin yeniden 
yapılandırma çalış
malarında imam 
Hatip Liseleri’nin 
konumunun ne 
olacağı yönündeki 
soruya ise yanıt 
vermekten kaçındı. 
Toplantıya katılan 
AB Türkiye temsil
cisi Büyükelçi H. 
Kretschmer, AB de 
Türkiye de 
tartışıldığı gibi dini 
eğitimin bir meslek 
lisesi düzeyinde mi? 
verilmediğine ilişkin 
soruya, "Bu konuda 
uzman değilim ama 
Alman vatandaşı

Almany a da km tan 
mesleki okul 
anlamanda dm 
okulu yoktur 
Diğer ülkeler 
hakkında bir «eyr 
söyleyemem dedi 
Büyükelçi 
Kretschemer, agncv 
"Almanya <U 
mesleki eğiten alaa 
öğrencilerin d^rv 
öğrencilerle aynı 
şartlarda uruvrrMl 
eye girebiliyor mu* 
seklindeki bir barka 
soruya ise su 
karşılığı verdi 
"Su andaki durum 
hakkında bdğmn 
yok. O yüzden 
kesin 
yanıt veremeye- 
ceğun
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KPSS’ye başvurular için bugün son gün
Kanıtı kurum ve kuru* 
tuşlarında çalışmak 
isteyen adayların 
girebileceği 2004* 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı na 
(KPSS) başvurular, 
bugün sona erecek. 
Kamu kurum ve kuru
luşlarındaki A ve B 
grubu kadrolarda 
görev alabilmek için 
KPŞS'ye girme koşulu 
aranıyor. Buna göre. A 
Grubu kadrolar uzman 
yardımcılığı, müfettiş 
yardımcılığı, maiyet 
memurluğu (kay
makam adaylığı) Ve 
meslek memurluğu 
(Dışişleri Bakanlığı) 
gibi özel yarışma 
sınavına tabi tutulmak 
suretiyle girilen mes 
teklerle ilgili kadroları 

. içeriyor. B Grubu kad 
rolar ise kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki A 
grubu dışında kalan, 
ilk defa kamu hizmeti 
ve görevlerine atama 
yapılacak kadroları 
kapsıyor.
HANGİ OKUL 
MEZUNLARI 
BAŞVURABİLECEK 
2004-KPSS’ye 
ortaöğretim (lise ve

dengi meslek liseleri) 
kurulularından, ön 
lisans (iki yıllık meslek 
yüksekokulları veya iki 
yıllık acıköğretim prog 
ramları) programların
dan ve lisans (4 veya 
daha fazla yıllık yük
seköğretim program
ları) programlarından 
mezun veya mezun 
olabilecek durumdaki 
ler başvurabilecekler. 
Sınava ilköğretim 
(ortaokul) mezunları 
giremeyecek.
BAŞVURULAR 
Adaylar, 2004-KPSS 
kılavuzunda belirtilen 
kurallara göre doldur
dukları başvurma bel
gesi ile sınav ücretini 
yatırdıklarını belgele 
yen banka dekontunu 
yarın mesai saati biti 
mine kadar aldıkları 
yerlere teslim edecek

ler. Sınav ücreti, 
kılavuzda yer alan 
bankalardan birine 
sınavın adı ve T.C kim
lik numarası verilerek 
yatırılacak. Sadece 
cumartesi sabah oturu
muna girmek isteyen 
adaylar 35 milyon lira, 
cumartesi sabah oturu
muna ek olarak diğer 
oturumlardan en az 
birine de girmek 
isteyen adaylar ise 
cumartesi sabah oturu
mu dahil 45 milyon 
lira ödeyecekler. 
Başvuru işlemlerini 
sadece ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
lerinden yürütülecek. 
Adaylar, başvuru 
bürolarının adreslerini 
ÖSYM’nin 
http://www.osym. 
gov.tr sitesinden 
öğrenebilecekler.

SINAV
2004-KPSS. 10-11 
Temmuz da sabah ve 
öğleden sonra olmak 
üzere Ioplam dört otu
rumda gercekiest irüe- 
cek. Sınat. ÖSYM 
sınav merkezi yönetici
liklerinin bulunduğu 
81 il ve 63 ilce 
merkezi ile Lefkosa da 
yapılacak. Tüm aday
lar. 2004-KPSS nin 
öğrenim düzeylerine 
göre düzenlenmiş 
Genel Yetenek ve Ge 
nel Kültür testlerinin 
uygulanacağı cumarte
si sabah oturumuna 
girecekler. Cumartesi 
sabah oturumunda 
isteyen adaylara 
ayrıca Yabancı Dil testi 
de verilecek. Öğret
men adaylarının ise 
cumar tesi günü öğle
den sonra oturumuna 
da girme zorunluluğu 
bulunuyor.
Pazar sabah ve 
öğleden sonra 
oturumları, A 
Grubu kadrolara 
atanmak isteyen 
lisans mezunu 
adaylara 
uygulanacak 
testleri kapsıyor.

ADAYLAR NASIL 
YERI±STIRIL£CEK> 
A Grubu kadrolar 
id» KPSS. freriMir 
eleme hmn njtebgı 
taşıyor. Kamu 
kurum ve luınduaian. 
A Grubu Kadrolar için 
yapacakları giriş 
sınatma aday lan 
KPSS sonuçlarına göre 
çağırıyor. A Grubu 
kadrolara sadece 
KPSS puanlannı kul
la n mak suretiyle de 
a t a ma yapılabiliyor.
B Grubu Kadrolara ise 
yerleştirme, adayların 
tercihleri alınmak 
suretiyle, ÖSYM 
tarafından yapılıyor ve 
yerleştirilen adayların 
atamaları, kamu 
kurum ve kuruluşların
ca ayrıca bir sınav ve 
mülakat yapılmaksızın 
doğrudan gerçekleştir
iliyor. A Grubu kadro
lara eleman almayı 
planlayan kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
adları, kadro unvanları 
ve ağırlıklı puanlan ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler 
2004-KPSS 
Kılavuzu nda yer 
alıyor. 2004-KPSS 
k Havuzunda aynca

lanm, 1-10 Eyfai 2OCM 
tarihleri aracında 
ÖSYM cmav merkezi 
yöneticffiklerinden 
alarak doldurup 
yine aym yere tes&m 
edecekler.
ÖSYM, 2004-KPSS de 
Sgfll öterek atama

nedeniyle boy kalan 
kadrolara ek yer-

bayvuratefl da 8-12 
Kasım 2004 tarihleri 
arasında alınacak

AAClİVE EİL(İMpitWW
AA COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
ENİ SON TEKNOLOJİ ENİ İVİ FİYAT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25

http://www.osym
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Mars’ta işlem tamam
ABD'nin Mars'a 
yolladığı robotlar, 
üçer aylık keşif 
görevlerini tamam
ladı. "Sağlığı'' 
yerinde olan robot
lar, bundan böyle 
yeni görevler için 
"fazla mesai" 
yapacak.
Opportunity ve 
Spirit adlı robot
ların, kendilerine 
verilen bütün 
görevleri yerine

“Türkiye cari açığı ciddiye almalı"
Yatırım Bankası 
Deutsche Bank, 
Türkiye’de cari 
işlemler açığının 
yetkililer tarafından 
ciddiye alınması 
gereken önemli bir 
seviyeye ulaştığını 
ancak dalgalı kur 
sistemi nedeniyle 
alarm vermediğini 
bildirdi.
Bankanın 
raporunda, Ocak’ta 

getirdikleri, 
Amerikan Ulusal 
Havacılık ve Uzay 
Dairesi (NASA) 
yetkililerince 
açıklandı.
Mediani Planum 
adlı ovaya indirilen 
Opportunity, Mars 
yüzeyinde 811 
metre yol katetti, 
Dünyaya 15 giga- 
bitlik bilimsel veri 
yolladı. Veriler 
arasında 12 binden 

bir önceki yıla göre 
yüzde 314 artış 
gösteren açığın 
Şubat verileriyle 
değişeceği

. belirtildi.
Yıl sonu cari işlem
ler açığını Gayri 
Safi Yurt içi
Hasıla’nın 
(GSYİH) yüzde 
3.4'üne denk 
gelecek şekilde 
10.3 milyar dolar 

fazla fotoğraf 
bulunuyor. 
Opportunity’nin 
gönderdiği veriler, 
o bölgenin bir 
zamanlar tuzlu 
suyla kaplı 
olduğunu gösterdi. 
Robot, NASA’dan 
aldığı emirle yeni 
bilimsel keşifler 
için Endurance adlı 
kratere yönelecek. 
1,2 km yol giden 
Spirit ise şu anda 

olarak tahmin 
eden- Deutsche 
Bank, bu rakamın 
finansman sorunu 
oluşturmasını bek
lemediğini. ancak 
ciddiye alınması 
gerektiğini 
kaydetti.
Büyüyen bir 
ekonomide cari 
açığın bir önceki 
yıla göre artış 
göstermesinin

nihai hedefi 
Columbia 
tepelerinden 1,8 
km uzakta bulunuy
or. Uzmanlar, bu 
tepelerde cok daha 
eski kayaçlar bula
caklarını umuyor
lar. Aksilik çık
mazsa Spirit 
Columbia 
tepelerine 
haziran ortasında 
ulaşacak.

normal olduğunu 
savunan 
Deutsche Bank, 
herşeye 
rağmen gelişen 
ülkeler için den
gelerin değişebile
ceği bir dönemde 
IMF ile 2004 
sonrası 
ilişkilerin nasıl 
olacağının önem 
kazandığını 
vurguladı.

Çiftçiye Mazot 
Desteği

Çiftçilere
mazot 
desteğinin 
ikinci 
dilim 
ödemeleri 
önümüz 
deki ay 
yapılacak. 
Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı 
Müstaşar
Yardımcısı Mustafa 
Erdem’in, 
Meclis Tanm 
Komisyonu ’na 
verdiği bilgiye 
göre, ikinci dilim 
ödemelere ilişkin 
kararname imza

landı.
Ödeneklerin 
aktarılmaya 
başlandığını 
kaydeden Erdem, 

ödemelerin 
Mayı s ayında 
yapılacağını 
söyledi.

i
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“’Dünyanm en hızlı Türkiye’nin ilelim Korkmaz, ”Bu Korkmaz, cürüm-

Tn hızlı büyüyen ağaca ilgi artıyor 
‘’Dünuanın en hızlı Tiirkiuo’nîr» iklim ız~-ı------- »»w*..

büyüyen ağacı” 
olarak bilinen, 
pürüzsüz gövdesi 
ve işlenmesinin 
kolay olması 
nedeniyle mobilya 
sektöründe tercih 
edilen
”Paulownia” ağacı 
satışlarında büyük 
artış yaşanıyor.
Yalova Süs 
Bitkileri Fuarı 
İşletme Müdürlüğü 
çalışanlarından

I İlker Korkmaz 
yaptığı açıklama
da, anavatanı Çin 
olan paulotvnia 
ağacının 

koşullarına uyum 
sağladığını, bu 
nedenle birçok 
bölgede yetişe
bildiğin! belirtti. 
Ağacın en önemli 
özelliğinin diğer 
ağaçların 30 yılda 
ulaştıkları büyüme 
hızına 3 yıl içinde 
ulaşması olduğunu 
kaydeden 
Korkmaz, yetişkin 
bir paulovvnia 
ağacının boyunun 
15*20 metre, 
ömrünün ise orta
lama 70 yıl 
olduğunu ifade 
etti. 

ağacın aynı kökün
den 8-10 defa 
hasat yapmak 
mümkündür. 
Kerestesi bal 
renginde, 
pürüzsüz, budaksız 
ve işlenmesi kolay 
olan ağaçtır.
Mobilya, deniz 
taşıtları ve kaliteli 
kağıt yapımında 
kullanılıyor. Bu 
özellikleri 
nedeniyle ağaç 
sektörünün 
paulovvniaya olan 
ilgisi arttı, bu da 
satışların artmasını 
sağladı" dedi. 

eye ve deformasy- 
ona dayanıklı olan 
ağacın gövdesin
den ısı yalıtım 
malzemesi de 
yapıldığına dikkati 
çekti. Ağacın 
yapraklarının kuru
tulup hayvan yemi 
ve gübre yapımda 
kullanıldığına 
işaret eden 
Korkmaz, bakımı 
çok kolay paulovv- 
nia fidanlarının 
derin ve saçak 
kökleri sayesinde 
toprak kaymasını 
önlediğini söyledi.
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Kimyasal peeling hakkında
Yaza aylarına girer
ken en fazla özen 
göstermemiz gere 
ken bölgelerimizden 
biri de cildimiz. Her 
zaman yeni ve taze 
bir cilt ve kimyasal 
peeling ile ilgili 
Memorial Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Dr.Ayfer Bankaoğlu 
şu bilgileri verdi. 
Kimyasal Peeling 
Nedir?
Deriyi canlandırmak, 
gençleştirmek, 
görünüşünü 
iyileştirmek için bazı 
kimyasal solüsyon
ların uygulamasıdır. 
Bu tedavide deriye, 
yüzeyel tabakaların 
ayrılmasına ve soyul 
masına neden olan 
kimyasal bir asit 
uygulanır. Çok sayı
da kimyasal peeling 
ajanı olmakla birlik
te en sık kullanılan
lar glikolik asit, Alfa 
hidroksi asitler 
(AHA), triklosetik 
asit(TCA), salisilik 
asit, jesner solis 
yonu ve kombinas 
yontandır.
Amaç nedir, neler 
tedavi edilebilir? 
Güneş, yanık ve 
herediter faktörlerin

Kızamık hala alarm veriyor

bilmeniz gerekenler

deride oluşturduğu 
kırışıklar, güneşe ve 
yaşa bağlı lekeler, 
karaciğer lekeleri, 
çiller, kanser potan
siyeli taşıyan kabuk
lu kızarıklık veya 
yüzdeki koyu renkli 
lekeler, melazma 
denilen hormonal 
veya gebelik lekeleri 
peeling ile 
düzeltilebilir hatta 
iyileştirilebilir. Aktif 
aknede iyileşmeye 
ve akne izlerinde 
düzelmeye yardım
cıdır. Deride oluştu
rulan soyulmanın 
ardından yeni deri 
gelir ve yeni gelen 
cildin dokusu ve

rengi daha 
düzgün, 
daha homo
jendir.
Neler tedavi 
edilemez? 
Derideki 
gevşeme ve 
sarkmalar 
düzeltile
mez.
Kimyasal 
peeling işle
mi yüz 
gerdirme, 
kaş kaldır
ma işlem
lerinin yerini 

tutmaz veya gözka
pağı düşüklüğünü 
gidermede etkili 
değildir. Derin 
çukurlarda bir dere
ceye kadar yardımcı 
olabilmekte, küçük 
çukurlar ve izlerde 
ise çok etkilidir. 
Nasıl Uygulanır? 
Yüz, boyun, göğüs, 
eller ve kollara dok
torun seçimi ve has
tanın derisinin duru
muna göre, bir asit 
solisyonu seçilerek 
hastane şartlannda 
uygulanabilir. Deri, 
yağlanndan 
arındırıldıktan sonra 
tedavi alanına uygu
lama yapılır. İşlem 

esnasında 5-10 dak. 
sürebilen hafif 
yanma ve batma ola
bilir. işlem sonrası 
normal günlük yasa
ma dönülebilir.
İstenilen sonuçlar 
için birkaç seans 
gerekebilir.
Peeling sonrasında 
beklenebilen durum
lar nelerdir?
Kimyasal peelingin 
derinliğine bağlı 
olarak hafif veya 
güneş yanığı benzeri 
reaksiyon oluşur.
Yüzeyel tipte 1-5 
gün süren kızarıklık, 
hafif soyulmalar 
olur. Derin tiplerde 
ödem ve deride 
gerginlik yanısıra 
kahverengi bir 
tabaka oluşumu 
olağandır; bu 
tabaka 7-10 günde 
soyulur.
Peeling işlemi son
rasında nelere 
dikkat edilmelidr? 
Oluşabilen kabuklar 
soyulmamahdır.
Hekim tarafından 
önerilen nemlendiri
ci preparatlar kul
lanılmalıdır. 
Güneşten korun
maya dikkat 
edilmelidir.

Sağlık 
, Personeli 
alınacak

Açıktan kura ile uzman, uzman dok
tor. doktor ve diş doktoru al ı nacak

Sağlık Bakanlığı, 
uzman, uzman 
tabip, tabip ve diş 
tabibi kadrolarına, 
ilk defa veya 
yeniden açıktan 
kura ile atama 
yapacak.
Sağlık 
Bakanlığı’nın 
konuya ilişkin 
ilanı, Resmi 
Gazete’de

' yayınlandı. 
Buna göre, 
Bakanlık "Kamu 
Kurum ve
Kuruluşlarına 
Açıktan Kura ile 
Atanacak Bazı 
Sağlık Personelinin 
Atama Esas ve 
Usullerine İlişkin 
Yönetmelik" 
hükümlerine göre, 

bakanlık ve diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
uzman, uzman 
tabip, tabip ve diş 
tabi bi kadrolarına 
ilk defa veya 
yeniden açıktan 
kura ile atama 
yapacak.
Kuralar, 21 
Mayısta bilgisayar 
ortamında Ankara
Eğiti m ve 
Araştırma 
Hastanesi 
Konferans
Salonu nda çekile
cek.
İl sağlık müdürlük- | 
lerine yapılacak 
kura başvurulan, 3 I 
Mayıs ta başlaya
cak, 10 Mayıs ta 
sona erecek.

Avrupa ülkelerinde 
artık hiç rastlan
mayan kızamık, 
Türkiye’de ciddi bir 
hastalık olarak var
lığını sürdürüyor. 
Aventis Pasteur 
Medikal Direktörü 
Halk Sağlığı 
Uzmanı Dr. Tamer 
Pehlivan, İzmir’de 

ortaya çıkan ağır 
kızamık vakası ile 
ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, kıza- 

. ıık aşısının hayati 
.ıem taşıdığını 

vurguladı. Rapor 
edilen kızamık 
vakalarının yüzde 
30’unda zatürree, 
ortakulak iltihabı, 
ishal ve beyin ilti
habı (akut ense- 
falit) gibi ciddi 
komplikasyonlara 

rastlanabildiğim 
hatırlatan Pehlivan, 
özellikle beyin ilti
habı vakalarının 
yüzde 15'inin 
ölüm, yüzde 
25'ininse ciddi 
sakatlıklara neden 
olduğunun altını 
çizdi. Pehlivan, 
kızamığa bağlı 
ölümlerin yüzde 
60’ının da, kızamık 
nedeniyle ortaya 
çıkan zatürreeden 
kaynaklandığını 
açıkladı.
Dr. Tamer 
Pehlivan, İzmir’de 
8 yaşında bir kız 
çocuğunun, 
kızamık aşısı 
yapılmadığı için bir 
tür beyin iltihabı 
olan SSPE 
(Subakut Sklerozan

Panensefalit) 
hastalığına 
yakalanması 
örneğini de hatır
latarak, kızamık 
geçiren çocuklarda 
söz konusu riskin 
en az 7 yıl devam 
ettiğini ve aşısız 
çocukların bu 
hastalığa yakalan
ma riski taşıdığını 
kaydetti.
Dünya Sağlık 
Örgütü, 2007 yılı 
itibariyle, kızamığın 
tüm Avrupa’dan si 
linmesini hedefli 
yor. Bu doğrultuda 
Sağlık 
Bakanlığı’nın yürüt
tüğü yoğun kızamık 
aşısı kampanyaları 
sayesinde, ülke 
mizde hastalığa 
karşı verilen 

mücadelede iler
leme kaydedildiği 
bildiriliyor. Ancak 
yine de AB 
ülkelerinde ender 
görülen bu 
hastalık, Türkiye’de 
hala öncelikli bir 
sağlık sorunu.
Kalıcı sakatlıklar 
ve hatta ölüm gibi 
çok ciddi sonuçlara 
yol açabilen 
kızamık, 
kızamıkçık ve 
kabakulak gibi 
çocukluk çağında 
görülen bu üç 
önemli hastalığına 
karşı geliştirilen 
üçlü karma aşı 
sayesinde, artık 
hem çocuklar hem 
de büyükler, bu 
bulaşıcı hastalıklar
dan korunabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE
29 Nine 2004 Çene 

ÖZER ECZANESİ

I

YIL : 31 SAYI: 1814
FİYATI. 200.000 TL. (KDV DaH) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yan İşleri Müdürü : Serap GÜLER

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Bastkhg» Yer : KÖRFEZ Of-ŞEI
Matbaachk A aunohk-Rcklamabk Teste
İstiklal Cad. Bora Sok Xo:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Güderi re Pazar gönleri
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Erol Saçmacı I

Gemlik’te açılıyor
Bursa’nın 
ünlü ayakka 

• bı mağazalar 
zincirinin 
bir halkası 
da Gemlik'te 
açılıyor. 
Ayakkabı 
Dünyası'nda 
marka olan 
adlan birara 
ya Erol Saç 
maçı adıyla 
toplayan 
mağazalar 
zincirinin 
6.cısı yann 
ilçemiz de hizmete 
giriyor. Hükümet 
Konağının yanında 
bulunan Şi rin 
Plaza’nın Tibel Otel’e 
bakan köşe sinde 
Özgür Şahin, Gör 
kem Kaygın adlı iki 
arkadaş tarafından 
hizmete açılacak.

1935’den beri 
Bursa’da Erol Kundu 
ra adıyla tanınan ve 
dünyanın ünlü 
ayakkabı markalan 
nın da Bursa Bayiliği 
ni alarak Erol Saçma 
cı adıyla müşterileri 
ne hizmet veren 
Ayakkabı Mağazasını 
Gemlik'te açmakla 

kaliteyi Gemlik’e 
getirdiklerini 
söyleyen Şahin ve 
Kaygın, “Artık 
bayanlar Bursa’ya 
gitmek zorunda 
kalmayacak. Erol 
Saçmacı’nm her çeşit 
bayan ayakkabını 
mağazamızda bula
bilirler” dedi.

Seyfettin SEKERSOZ 

Belediye Zabıtası 
Emin Dalkıran ile 
Atatürk Kordonu' 
nda kabuklu çerez 
yiyerek, yerleri 
kirletenleri 
uyarmaya başladı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
talimatıyla halka 
açık olan alanlarda, 
kabuklu çerez yi 
yerek, kabuklarını 
yerlere atanlar 
Belediye Zabıta 
memurlarınca 
uyanhyorlar.
Dün, Zabıta Amiri 
Hilmi Demirel 
nezaretinde her iki 
kordonda denetim 
yapan zabıta 
ekipleri yere pislik 
atanlan ikaz ettiler, 
pisliklerini torba 
içinde tutup çöpe 
atmalan uyansında 
bulundular.
Pazartesi gününden

3N

bu yana değişik 
saatlerde Belediye 
anonsuyla vatan
daşlara duyurular 
yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yine vatan
daşlardan gelen haklı 
şikayetler üzerine iki 
kordonda da yenilen 
çekirdeklerin kabuk
larının yere atılma
ması için zabıta 
denetimleri başlattı. 
Kordon üzerinde 
kabuklu çekirdek

satışına da ızm ver- 1 
meyen zabıta ekip- ■ 
terinin ikazları sonu-1 
cu bazı vatandaşlar I 
attıkları pislikleri 
yerden elleriyle 
topladılar.
Anonslar ve ikazlar I 
sonucunda vaşaklara ! 
uyulduğu gözlem
lenirken çekirdek 
yiyenler ise kabuk
larını torbaların kine| 
atarak oturdukları 
yerin temiz kalmasıml 
sağladıkları yvinldu I

MfiNRSTIR GfİZINOSÜ 
ve 

fîİLE ÇfiY BAHÇESİ

DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ EN UYGUN 
FİYATLARLA...

Düğün, Nişan
Sünnet cemiyetleriniz 

özel günleriniz için
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

İrtibat Bürosu

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı & Broşür 
Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİ^

İÇİN BİZİ ARAYIN
30 YILLIK TECRÜBEMİZ 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MERT Ml£ ÇAY MIÇESI Kürloz Ofset
Tel (0.224) 513 72 39
GSM : (0.532) 231 74 49

MATBAACILIK-YAYINC1LIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK I

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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